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розкладом ставляться в один день із консультацією і захистом
курсової роботи. До того ж на цих двох практичних заняттях
проводиться поточний контроль студентів академічної групи.
Важко оцінити «ефективність» поєднання стількох видів робіт
для самих студентів, які назавтра мають здавати іспит з цієї дис-
ципліни. Проведення практичних занять паралельно із лекціями
допоможе студентам закріпити теоретичний аспект здійснення
окремих операцій та набути практичні навички щодо їх реалізації
в діяльності банків.

При виборі теми магістерської дипломної роботи студенти
мають надавати довідку з місця роботи, за якою визначається
можливість проведення наукового дослідження за обраною те-
мою. В іншому випадку навчання на магістерській програмі
можливе лише за умови обов’язкового проходження практики в
банківській установі незалежно від форми навчання. У майбут-
ньому до навчання на магістерських програмах мають допуска-
тись бакалаври із стажем роботи не менше одного року, а за
програмою «Регулювання банківської діяльності» — не менше
двох років.

О. А. Островська, канд. екон. наук, ст. викл.
кафедри фінансів підприємств

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ
РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ»

Удосконалення роботи зі студентами з дисципліни «Управ-
ління фінансовою санацією підприємств» має здійснюватися за
такими напрямами:

1) оптимізація розподілу годин між лекційними, практичними
та індивідуально-консультативними заняттями у напрямку «проб-
лемні оглядові лекції — індивідуально-консультативна робота
студентів з викладачем»;

2) інтенсифікація лекційних занять;
3) підвищення практичної підготовки студентів за рахунок

збільшення кількості індивідуально-консультативних занять з
використанням активних методів навчання;

4) впровадження інтерактивного спілкування студентів з ви-
кладачем у період між лекційними та індивідуально-консульта-
тивними заняттями.
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Згідно тематичного плану дисципліни «Управління фінансо-
вою санацією підприємств» розподіл годин за видами занять у
поточному 2004—2005 навчальному році виглядає так:

Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання

Л С(П) ІКР СРС Л С(П) ІКР СРС Л С(П) ІКР СРС

20 0 34 108 20 12 0 130 20 6 0 136

На нашу думку, скорочення кількості лекцій при збільшенні
ваги індивідуально-консультативної роботи зі студентами має
здійснюватись так:

ПРОПОНОВАНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН:

Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання

Л С(П) ІКР СРС Л С(П) ІКР СРС Л С(П) ІКР СРС

12 12 30 108 12 12 30 108 12 6 26 118

Зменшення майже вдвічі за кількістю лекційних занять повин-
но супроводжуватись підвищенням змістовної насиченості лек-
цій, які мають носити проблемно-оглядовий характер. Базові по-
няття, що розглядаються, їх суттєві ознаки, характеристики, поря-
док порушення та проходження справ про банкрутство тощо ма-
ють подаватись студентам у вигляді структурно-логічних схем та
малюнків за використання кодоскопа.

Практичні заняття мають бути представлені окремо: семіна-
рами-колоквіумами, які носитимуть характер дискусій і рольових
ігор (для студентів денної, вечірньої форм навчання — по 8 год.,
заочної — 4 год.) та безпосередньо практичними заняттями з ви-
рішенням типових задач (відповідно — 4 год. і 2 год.)

Зважаючи на збільшення ваги самостійної роботи студентів,
на всіх формах навчання слід виконувати комплексні практичні
завдання, передбачені програмою дисципліни на 2004—2005 нав-
чальний рік, за першим, більш складним варіантом («Розроблен-
ня плану фінансового оздоровлення підприємства»).

Індивідуально-консультативна робота має проводитися за на-
прямами:

• Після прослуховування проблемних лекцій студенти надси-
лають на ІР-адресу лектора запитання, на які вони хотіли б почу-
ти відповіді на консультативних заняттях (для інтерактивного
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спілкування зі студентами за допомогою ресурсів мережі Internet
викладачу слід виділити по 4 год. на групу);

• Надання лектором відповідей на типові запитання студентів
в аудиторіях, закріплених за групами (по 4 год. на групу);

• Окремі години мають бути присвячені консультуванню сту-
дентів (індивідуально кожного) стосовно виконання комплексно-
го практичного завдання (не менше 6 год. на групу) та його захи-
сту (6 год. на групу);

• Решта часу (для студентів денної та вечірньої форм — по 10,
заочної — 6 год. на групу) присвячується проведенню консульта-
тивних занять з використанням практичного матеріалу на основі
впровадження активних методів навчання (зміст таких занять ви-
кладено у тезах О. Б. Соколової).

О. О. Павленко, канд. пед. наук, доцент;
І. М. Шаповал, канд. пед. наук, доцент

кафедри педагогіки та психології КЕІ КНЕУ

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний процес в вищій школі, як і в будь якій іншій педа-
гогічній системі, протікає в умовах сумісної діяльності студентів
та викладачів. У навчальному процесі студент виступає не як па-
сивний об’єкт педагогічного управління та накопичення знань, а
перш за все, як суб’єкт пізнавальної діяльності, який своєю актив-
ністю в значній мірі визначає результати навчальної діяльності.
Тому проблема активності студентів залишається гострою та ак-
туальною, притягуючи пильну увагу вчених різних галузей і, в
першу чергу, психологів та педагогів. Вивчення психолого-педа-
гогічних аспектів активності студентів являє собою особливо важ-
ливий напрямок у рішенні завдань підвищення ефективності
навчального процесу та якості підготовки спеціалістів.

За результатами спостереження, анкетування, проходження
практики студенти не виступають в повній мірі активним суб’єк-
том діяльності. Слабий розвиток у них професійної спрямованос-
ті та позитивної мотивації до навчання, низький рівень сформо-
ваності знань, умінь та навичок, необхідних в учінні та в майбут-
ній професійній діяльності, слабка ініціатива та активність (нав-
чальна, суспільна), орієнтація на репродуктивні способи учіння,
низький рівень самоорганізації та самосвідомості, авторитарна


