
індивідуально-консультативній роботи студентів. Метою само-
стійної роботи є сприяння у формуванні самостійності в прийнятті 
рішень, у вмінні систематизувати, планувати, контролювати і ре-
гулювати свою діяльність без допомоги зі сторони. Викладач є ке-
рівником самостійної роботи студентів, він допомагає студенту в 
оволодінні матеріалу навчального курсу, створює атмосферу мак-
симальної взаємодії та співпраці викладача і студента. Щоб отри-
мати якісний ефект від самостійної роботи студентів, викладач по-
винен виконати деякі завдання, та по можливості мотивувати, 
заохочувати студентів до такої роботи. Перш за все, необхідно 
ознайомити студентів з навчальною програмою курсу, з розділом 
самостійної роботи для їх орієнтації за обсягом, тематикою та 
строками виконання. По-друге, необхідно розробити повне мето-
дичне забезпечення навчального предмета: методичні рекоменда-
ції, вказівки, перелік питань для самоконтролю, поради, щодо ви-
конання різних видів завдань-задач, навчально-методична 
література. Також при проведенні індивідуально-консультативної 
роботи викладач повинен чітко організувати роботу зі студентами: 
спланувати графік консультацій так, щоб це було зручно студен-
там, вміти пояснити вимоги програми, чітко розподілити час на 
виконання завдань. Слід наголосити, що ефективна діяльність тих, 
хто навчає, і тих, кого навчають, передбачає обов’язково спілку-
вання. Тому для досягнення оптимального педагогічного контакту, 
викладачу необхідно створювати атмосферу поваги до знань, під-
тримувати впевненість в власних силах кожного студента.  

Добре організована самостійна робота дає змогу закласти базу 
для вмілого використання інформації, засвоєння сукупних аналі-
тичних методів, які допоможуть студенту в майбутній практич-
ній діяльності. 

 
 

В. Г. Чужикова, канд. пед. наук, доц., 
кафедра педагогіки і психології  

 
ОСОБИСТІСНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ  
ВИВЧЕННЯ КУРСУ «МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ» 
 
Посилення впливу педагогічних інновацій на систему викла-

дання фахових методик у вищих навчальних закладах призвело 
останнім часом, до необхідності визначення методологічної суті 
педагогічного моделювання та його структурно — логічної схе-
ми, адже саме це дозволяє спланувати навчальний процес. 

 382



На превеликий жаль у вітчизняній, а нерідко і в зарубіжній лі-
тературі, під педагогічним моделюванням розуміється діяльність 
самого викладача, яка спрямована на селектування адекватних до 
обраної теми дидактичних прийомів, методів та самостійної ро-
боти студентів. Таке розуміння моделювання в педагогіці та іс-
нуючих зараз фахових методиках е доволі вузьким і таким, що не 
має в своїй суті двосторонніх основ, адже слухачам (студентам) 
відводиться пасивна роль спостерігачів та відтворювачів базово-
го матеріалу. 

У нашому розумінні педагогічне моделювання з позиції сьо-
годення передбачає формування особистості майбутнього викла-
дача економічних дисциплін, в якому ціннісні характеристики 
складаються як з фахових знань, так і методичних. З огляду на 
вищесказане, педагогічне моделювання випускника економічного 
вузу повинно складатися з наступних параметральних характери-
стик, які мають визначати як зміст викладання так і його практич-
ну частину: 

1. Мотивація самостійного вибору дисципліни. 
Численні дослідження, які проводилися автором свідчать, що 

в основному мотиви вибору «необов’язкового» предмета, до яких 
відносяться методика викладання, зводяться до наступних: 

— бажання викладати одну з економічних дисциплін у майбут-
ньому; 

— мати кращі шанси при працевлаштуванні; 
— домінування мікро-корпоративних інтересів у невеликих 

діффузних групах; 
— формування особистості викладача, його практичних вмінь 

та навичок; 
2. Наявність особистісного інтересу до психолого – педагогіч-

них дисциплін: 
— домінування точки зору батьків на майбутню діяльність 

своїх дітей; 
— бажання студента самореалізуватися в поза професійних 

галузях знань; 
— інтегрування своїх дій на ті чи інші сторони професійної 

кар’єри. Головну роль при цьому відіграють кар’єрні очікування 
просування по службі; 

— можливість позбавлення деяких внутрішніх комплексів; 
3. Мікро-викладання. 
У ході його реалізації студент набуває навичок вільного воло-

діння аудиторією, чіткого формування мети та завдань, практич-
ного втілення певних особистих ідей. При цьому слід розуміти, 
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що нерідко, незважаючи на наявність значного теоретичного та 
прикладного «багажу» студентами, вдається лише відтворити 
чужий досвід, який він мав можливість спостерігати раніше (на 
прикладі).При цьому, як правило, репродукується досвід тих вчи-
телів (викладачів ВНЗу), які користувалися великою повагою та 
авторитетом. 

4. Ідентифікація знань, вмінь та навичок. 
В американських педагогічних коледжах та університетах не-

рідко випускник отримує повну розробку уроків з декількох кур-
сів економіки, включаючи мультимедійні засоби. Це гарантує в 
цілому середній (базовий) рівень викладання у відповідності з іс-
нуючими в США шкільними стандартами (серед багатьох з них 
слід відмінити стандарти Національної Ради США з економічної 
освіти та Джуніор Ечівмент). Така система не дає можливості ви-
кладати малоефективно, але водночас не стимулює пошукову ді-
яльність вчителя, яка стає можливою лише через декілька років 
коли викладач починає сам себе ідентифікувати себе в навчаль-
ному процесі і пробує розробляти деякі інші теми з метою під-
вищення ефективності уроку. Такий перехід має бути притаман-
ний і для молодих педагогів-економістів. 

Таким чином, особистісне моделювання є необхідною запору-
кою успішного опановування курсу «методика викладання еко-
номіки» і передбачає полі структурну діяльність викладача і сту-
дента, що виключає мотивацію, інтерес до психолого-
педагогічних дисциплін, навички мікро викладання та ідентифіка-
цію знань, вмінь та навичок, які разом з професійними навичками 
дозволять сформувати високо конкурентного викладача — еко-
номіста. 

 
 

І. В. Шамова, канд. екон. наук, доц., 
кафедра банківської справи 

 
 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ У  
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 
1. Сучасне українське суспільство переживає складні зміни у 

всіх сферах життя. Оновлення охоплює і освіту, де набирає силу 
впровадження нових методик навчання. Їх розвиток та поширен-
ня обумовлені, з одного боку, зростаючою динамікою соціальних 
змін, подоланням статики традиціоналізму, а з іншого — необ-

 384


