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нізаційно-підготовчій — студенти в малих групах з’ясовують
зміст завдання, розподіляють між собою ролі (функції), прово-
дять попередні консультації між представниками профспілок та
роботодавця, формують склад робочої комісії ( тривалість стадії
до 20 хвилин). На третій стадії сторони розробляють проект ко-
лективного договору, соціально-економічне обґрунтування його
положень (тривалість стадії до 40 хвилин). На четвертій стадії
відбувається процес ведення колективних переговорів із застосу-
ванням процедур урегулювання розбіжностей (тривалість стадії
до 30 хвилин). П’ята стадія являє собою процедуру укладення
колективного договору, його реєстрацію в органах державної ви-
конавчої влади, доведення до працівників, організацію виконання
і контролю (тривалість стадії до 25 хвилин).

Після завершення ділової гри за участю викладача прово-
диться обговорення результатів роботи виявляються позитивні
моменти та набуті навички, аналізуються допущені помилки
(третій етап). З урахуванням думки керівників робочих комісій
від профспілок, сторони роботодавця та групи аналізу викла-
дач виставляє оцінки всім учасникам ділової гри, які зарахо-
вуються як контрольна робота. При цьому враховуються ком-
петентність, ділова активність, уміння використовувати на
практиці набуті знання, законодавство про працю, досвід україн-
ських профспілок щодо застосування форм і методів впливу в
колдоговірному процесі для досягнення позитивного результа-
ту для трудящих.

С. С. Ващаєв, канд. екон. наук,
доцент кафедри статистики

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ДИСЦИПЛІН МАГІСТЕРСЬКОГО ЦИКЛУ

В сучасних умовах у процесі управління економікою та окре-
мими її складовими недостатньо застосовувати лише традиційні
методи збору, обробки та аналізу економічної інформації. Для
ґрунтовного вивчення соціально-економічних процесів та тенден-
цій як бази ефективного управління необхідні цілісні, комплексні
та всебічні підходи, що акцентують увагу не тільки на окремих
економічних об’єктах, а й на дослідженні оточуючого сере-
довища, в якому вони функціонують, та врахуванні відповідних
численних прямих та зворотних взаємозв’язків.
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Як наслідок, змінюються вимоги до фахівців відповідних рів-
нів, до випускників навчальних закладів. Традиційна система на-
вчання в сучасних умовах не може підготувати повноцінного фа-
хівця, оскільки не забезпечує повного формування в нього
системи знань, вмінь та навичок.

Така ситуація вимагає широкого впровадження у навчальний
процес активних форм навчання, здатних розвивати у студента
потрібні вміння і навички.

Особливо актуальним питанням є впровадження в практику
активних методів навчання при викладанні дисциплін магістер-
ського циклу. При цьому необхідно враховувати особливості на-
вчального процесу підготовки магістрів, особливості кожної дис-
ципліни, а також те, що, як правило, використовується не один, а
певна група активних методів навчання.

Як один із варіантів може бути запропонована наступна по-
слідовність активних методів навчання: проблемні лекції — само-
стійна робота студентів — презентації. Вона використовується
при викладанні дисципліни «Бізнес-статистика» студентам-
магістрам спеціальності 8110 — «Економічна статистика». Тео-
ретична частина курсу викладається студентам на протязі 2-х тиж-
нів відповідно до тематичного плану курсу у вигляді проблемних
лекцій з елементами дискусії.

Поглиблене знайомство з матеріалами курсу студенти здійс-
нюють під час проходження практики в органах державної стати-
стики.

Суть самостійної роботи полягає в опрацюванні певного роз-
ділу тематичного плану курсу. Відповідно до обраної тематики
студенти самостійно збирають і аналізують теоретичний і прак-
тичний матеріал. Результати узагальнюються і подаються у ви-
гляді тематичного реферату.

Завершальним етапом є підготовка презентації підсумко-
вого матеріалу. Головна мета проведення презентації — це
можливість об’єктивного оцінювання роботи кожного сту-
дента.

З іншого боку, оскільки протягом навчального семестру кожен
студент (група студентів) працює лише над конкретним розділом,
презентація надає можливість студентам обмінюватися власним
баченням проблеми, збагачуючи пізнання у сфері аналізу підпри-
ємницької діяльності.

Досвід використання наведеного підходу показав достатньо
високу його ефективність. Зокрема, позитивним є те, що студент
не лише засвоює теоретичні положення, але й самостійно відслід-
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ковує зміни в методології, працює із первинними формами звіт-
ності.

Окремі результати досліджень студенти використовують при
написанні магістерських робіт і підготовки доповідей на науко-
вих студентських конференціях.

О. М. Волкова, асистент кафедри історії
економічних учень і економічної історії

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ ПРОБЛЕМИ
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА В КУРСІ «ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ»

Розвиток освітньої діяльності університету наближає її до
вимог сучасної економічної освіти світу. Створення сучасної
системи контролю знань, оновлення змісту освіти, комп’юте-
ризація та використання сучасних технологій навчання відкри-
ли шлях до успішної реалізації принципів Болонської деклара-
ції, покликаної сформувати єдиний освітянський простір в Єв-
ропі, підвищити якість вищої освіти. Накопичений науковий та
навчально-методичний потенціал викладачів університету до-
зволяє вирішувати задачі подальшого удосконалення освітньої
діяльності.

Серед цих завдань приоритетне значення набувають повсяк-
часне використання сучасних наукових досліджень у сфері еко-
номіки, розвиток такої організації навчального процесу, що за-
безпечує активнішу роль самоосвіти студентів, формування сучас-
ного економічного мислення. Самостійне навчання під керівниц-
твом викладача нині стає домінуючою формою вищої освіти. То-
му важливо в освоєнні економічних дисциплін шукати методики,
що відкривають шлях для посилення самостійного опанування
знаннями.

Ця задача особливо актуальна для історико-економічних дис-
циплін, що потребують свідомого оволодіння логікою історично-
го процесу та величезною масою історичних фактів. Адже існує
реальна загроза студенту втонути в морі історичних подій, за де-
ревами не побачити лісу.

Її розв’язанню допоможе побудова навчального процесу на
засадах цивілізаційної парадигми розуміння суспільних процесів
і системного аналізу історичних реалій. На відміну від формацій-
ної парадигми цей підхід дозволяє уникнути ідеологізації еконо-


