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70 % матеріалу і не містить неточностей та помилок, то виставля-
ється, як правило, 5 балів, що є дещо заниженою оцінкою. Така 
ситуація може мати місце по всіх шести питаннях екзаменаційно-
го білету. У результаті студент отримує всього 30 балів. Хоча міг 
отримати 36 або 42 бали відповідно. Це, в свою чергу, впливає на 
оцінку за 4-бальною шкалою. 

Отже, правильніше, мабуть, було б оцінювати відповідь 
студента на іспиті від 0 до 10 балів з кроком в 1 бал і отриману 
кількість балів за результатами іспиту додавати до не округле-
ної суми балів за результатами підсумкового контролю. Оста-
точний підсумок балів, на нашу думку, точніше б відображав 
рівень знань студентів. Кількість балів за 100-бальною шкалою 
не кратну п’яти так само можна переводити у 4-бальну шкалу і 
за ECTS. 
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кафедра іноземних мов ФЕФ 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ У ФОРМІ ДОПОВІДІ 

 
Для сучасної концепції освіти ЮНЕСКО характерним є праг-

нення включити в поняття «освіта» усі впливи, весь процес (не 
обов’язково тільки спеціально організований) формування осо-
бистості людини. Поширення гуманістичного світогляду 
об’єктивно виявляється у всіх сферах життя людини, у тому чис-
лі гуманістично-орієнтованих підходах і засобах навчання, що 
наприкінці ІІ — початку ІІІ тисячоліть стають домінуючими. Ві-
дповідно, висуваються нові вимоги до організації навчального 
процесу: індивідуалізація й інтелектуалізація прийомів і способів 
навчання; гуманізація переданого знання, надання йому людсько-
го виміру; творче сприйняття і репродукція навчального матеріа-
лу; діалогічність, комунікативність і активність застосовуваних 
дидактичних засобів; формування високої пізнавальної здатності 
суб’єктів навчання, тобто оволодіння навичками пізнавальної дія-
льності. 

З огляду на зазначене у вивченні іноземної мови особливого 
значення набуває комунікативний аспект, навчально-пізнавальна 
діяльність, спрямована на формування та розвиток навичок спіл-
кування з врахуванням індивідуальних психологічних та інтелек-
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туальних особливостей суб’єкта навчання. Усне спілкування є 
важливим компонентом вивчення іноземної мови, яке забезпечує 
підґрунтя для розвитку читання, писемного мовлення та навичок 
слухового сприйняття. Оскільки процес навчання та застосування 
усного мовлення тісно пов’язані, підтримка останнього повинна 
бути дуже суттєвою та активно використовуватись із прослухо-
вуванням. Діалог надає можливості студентам створювати 
зв’язки між новим навчальним матеріалом та власним досвідом, 
прослуховування допомагає ним отримувати знання та аналізува-
ти думки інших.  

Процес говоріння включає в себе діяльність, що відбувається 
до, під час та після власне дії говоріння. Розглянемо більш деталь-
но процес підготовки усної доповіді. Загально визнано, що влас-
ний досвід студентів, їх спостереження, спілкування в та за ме-
жами навчальної групи має суттєвий вплив на те, що вони 
говорять, та як вони говорять. Підготовча діяльність складається 
з продукування певних ідей та їх аналіз. Крім того, студенти ма-
ють можливість спланувати та організувати все необхідне для 
доповіді. Зазначимо основні цілі етапу підготовки: вибір теми 
доповіді, визначення мети доповіді, оцінювання аудиторії слуха-
чів, визначення формату. Варто зазначити, що студенти, які пра-
цюють та готують формальні або неформальні доповіді в сприят-
ливих умовах співробітництва та підтримки, більш ймовірно 
будуть мати успіх та сприйняття аудиторією висловлюваних мір-
кувань та будь-якої інформації.  

Для підготовки ефективної доповіді та напрацювання нави-
чок взаємодії з аудиторією студенти мають відпрацювати широ-
кий спектр формальних та неформальних ситуацій усного мов-
лення залежно від визначених цілей (виразити особисті 
відчуття, ідеї, думки; розповісти певну історію; розважити слу-
хачів; описати явище або об’єкт; проінформувати або пояснити; 
висловити прохання; поставити питання; з’ясувати сприйняття 
своїх домок аудиторією; досліджувати та експериментувати за 
допомогою різноманітних форматів діяльності; дискутувати та 
обговорювати). 

На етапі планування та організації усних доповідей варто об-
говорити зі студентами систему критеріїв оцінювання різних фор-
матів усного мовлення (діалог, групове обговорення, рольова гра 
та ін.) та засобів реєстрації зазначених критеріїв. Крім того, ефе-
ктивним є моделювання зазначених формальних та неформаль-
них форматів усного мовлення. 
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Підготовка та оцінювання процесу усного мовлення мають 
бути неперервними та використовувати широкий спектр форм та 
методів, які враховують знання студентів, їх вміння та особисте 
ставлення до зазначених аспектів. 

 
Н. В. Тітова, старш. викл., 

 кафедра управління персоналом 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ  
ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» 

 
Структура навчального плану дисципліни «Менеджмент пер-

соналу» при підготовці магістрів денної форми навчання усіх 
спеціальностей передбачає розподіл загального часу (162 години) 
таким чином: лекції — 20 годин (12 %) і індивідуально-
консультативна робота — 34 години (21 %), самостійні робота 
студентів — 108 годин (67 %). Зменшення кількості аудиторних 
занять за останні роки вважається позитивним явищем. Але збіль-
шення кількості індивідуальної і самостійної роботи студентів 
повинно супроводжуватись якісним наповненням змісту і особ-
ливо контролю її результатів. 

Ліквідація на п’ятому курсі практичних та семінарських за-
нять у період викладання лекцій позбавила студентів можливості 
тренуватися у розв’язанні задач, публічних виступах тощо. Як 
показує практичний досвід, це призводить до того, що студенти 
мають труднощі у виконанні індивідуальних завдань на базах ви-
робничої практики. Звідси — необхідність особливої уваги щодо 
організації самостійної роботи студентів у період проведення лек-
ційних занять. 

У сучасних умовах лекція не повинна бути монологічним ви-
кладом навчального матеріалу. Задача викладача — не стільки 
надати інформацію студенту, скільки зацікавити його до самос-
тійного вивчення теми, тому лекція має бути гнучкою, мати мо-
більний зміст і будову, ґрунтуватись на діалогічному викладі ма-
теріалу, взаємному обміні досвідом. Контроль за самостійною 
роботою на лекціях можливо проводити у вигляді навчальних за-
вдань. Для активізації своєї навчальної діяльності студенти по-
винні готуватись до лекції, використовуючи нові інформаційні 
джерела та велику кількість навчальної і наукової літератури. То-
ді вони зможуть відповідати на декілька запитань за лекцією, 
зробити власні висновки з лекції, виказати свою думку з якогось 
питання, виділити ключові поняття, що розглядалися на лекції, а 


