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виділених фінансових ресурсів; умінь враховувати результати
проведення атестації та сертифікації персоналу, завдання щодо
формування резерву керівників підприємства при складанні планів
професійного навчання персоналу; робити узагальнення і виснов-
ки з планування професійного розвитку персоналу.

З’ясовуючи ролі соціальних партнерів у здійсненні розвитку
персоналу, студенти формують навички координації роботи соці-
альних партнерів з розвитку персоналу підприємства; вмінь щодо
підготовки змісту колективного договору та визначення відпові-
дальності сторін за його невиконання з розвитку персоналу; ро-
бити узагальнені висновки про роль і місце соціального партнер-
ства у стимулюванні роботодавців щодо розвитку персоналу,
забезпеченні неперервного професійного навчання найманих
працівників як запоруки становлення економіки знань
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Презентації генеральних інтелект-карт з політології та соціології
є різновидом комплексного тренінга, що охоплює зміст робочої
програми навчальних дисциплін, які автор тез проводить у КНЕУ з
2005/06 н. р. Накопичений досвід дозволяє констатувати належну
якість засвєння знань студентами з дисциплін у процесі підготовки
та представлення результатів творчого навчального наробку група-
ми на останньому лекційному занятті, яке проводиться у вигляді йо-
го сучасного різновиду — шоу-лекції (лекції з елеметами шоу)1.

Залучення комп’ютерних технологій на презентації значно по-
силює якість проведення тренінгу, оскільки належний ілюстра-
тивний матеріал посилює зміст теоретичних викладень за допо-
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могою активного залучення зорової пам’яті сприйняття інформа-
ції. Взагалі, сучасне подання навчального матеріалу необхідно
доповнювати в повсякденній роботі обов’язково якісним відео-
матеріалом (відеосюжетом). Проте недоступність замовлення
проектора на заняття (два проектора на корпус КНЕУ — це дуже
мало!), а тим паче на презентацію (в різних її видах та формах)
знижує ефективність її проведення, оскільки немає можливості
демонстрації напрацьованого навчального матеріалу та актуаль-
них проблемних питань сьогодення. Якщо питання наявності на
презентації (в разі потреби і на занятті) комп’ютера студенти
навчилися вирішувати самостійно власними силами (приносять
особисті ноутбуки), то питання наявності проектора та мікро-
фона (переносного), а сьогодні і в ньому є потреба, залишається
відкритим. Використання кодоскопа як доступного технічного
засобу частково компенсує нестачу ком’ютерного обладнання і
не зважаючи на аргументи, що це застарілі технології, допома-
гатимуть викладачам ще не один рік у навчальному процесі.

Наступний аспект, на якому необхідно акцентувати увагу — це
потреба студента реалізувати свої (творчі) здібності та вміння в
процесі вивчення, а на презентації — представлення результатів
опанування навчального матеріалу. Академічний стиль (який вже
отримав другу свою назву — традиційний) проведення заняття все
ж обмежує студента саме у вияві своїх латентних здібностей (схиль-
ностей, навичок, умінь). Не зменшуючи важливості та необхіднос-
ті продукування знань традиційними прийомами, оскільки студент
може набути їх лише наполегливим (ящо необхідно, то і рутин-
ним вивченням, і головне — цього не потрібно боятися, цуратися,
замовчувати викладачам (не в руслі сьогодення) опануванням змі-
сту дисципліни та виконанням практичних завдань. Знання не
прийдуть ні до кого самі; їх здобувають за допомогою вивчення
літератури! Завдання тренінга — закріпити набуті знання та сфор-
мувати навички, на основі яких і формується інтелект людини,
відбувається становлення особистості, а презентації — вміти про-
демонструвати досягнуте судентом(-ами) аудиторії.

Широко відомі тренінгові прийоми: кейс-метод, робота в ма-
лих групах, мозковий штурм і т. п. — це методи активізації знань
ХХ ст., які в умовах сьогодення мають відігравати допоміжну
роль. Необхідно здійснювати пошук новітніх змістовних навчаль-
них технологій, що реагуватимуть на виклики зовнішнього сере-
довища ХХI ст. В цьому напрямі автором тез напрацьовані, за-
пропоновані кафедрі та впроваджені в навчальний процес інте-
лектуальні тренінги з дисциплін, презентації генеральних та те-
матичних інтелект-карт, презентації-конференції.


