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Однак ефективна самостійна робота студента можлива лише за умови наявності справжньої
його зацікавленості поставленими під час лекцій чи семінарів проблемами і задачами. Тобто го-
ловним завданням викладача є не стільки бути зовнішнім джерелом інформації для студента, скі-
льки знайти ключ до внутрішніх спонукальних мотивів останнього, саме завдяки яким і відбува-
ється чи не найбільш плідний етап навчання — самостійний творчий пошук, результатом якого є
не просто ретрансляція побаченого чи почутого, а, що найважливіше, формування власної думки
з приводу проблеми, власного ставлення до неї, особистого переосмислення шляхів її вирішення.

На наш погляд, і це знайшло підтвердження у роботі, джерелом справжнього натхнення і для
науковця, і для викладача, і для студента сьогодні є сучасна економічна теорія, яка саме на дано-
му етапі переживає період значних трансформацій як у сутнісному, так і у методологічному від-
ношенні. Ці зміни полягають у наступних найбільш суттєвих положеннях:

1. Відбувається глибоке переосмислення наукової парадигми і методологічних основ економічної
науки у контексті змін, які спостерігаються у світовій і в національних економіках з урахуванням як
загальносвітових тенденцій, транснаціоналізації і багатополярності світу, так і національних
традицій, духовності, культури, соціальних цінностей, а також рівня суспільного розвитку,
геоекономічного і геополітичного положення, геостратегічних інтересів тієї чи іншої країни.

2. Економічна теорія сьогодні все більше набуває рис мультидисциплінарної науки, у якій
знаходять відображення результати досліджень інших наук і, що цікаво, не лише суміжних
суспільних, а й природничих. Так, сучасна економічна наука інтегрує в собі, окрім уже
традиційних економічної історії, філософії, соціології, політології, математики, ще й досягнення
та інструментарій психології, антропології, біології, що надзвичайно розширює коло інтересів і
поле дослідницької діяльності не лише досвідчених науковців, а й початківців.

Зазначені риси роблять сьогодні економічну теорію наукою надзвичайно відкритою і для но-
вих ідей, і для нових сміливих експериментів. Це дозволяє майже кожному студенту знайти себе
і відкрити своє бачення і розуміння як економічної теорії, так і економічної практики. І саме це
полегшує викладачеві завдання допомогти слухачам у цьому.

Сацик В.І., к.е.н., доцент кафедри
політичної економії факультетів управління
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СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ІНТЕГРАЦІЇ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПОНЕНТИ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

У динамічному освітньо-науковому середовищі XXI ст. головною метою університетів стає
підготовка конкурентних випускників, здатних швидко та креативно реагувати на суспільні ви-
клики, оперативно адаптуватися до змінюваних зовнішніх умов. Підготовка таких студентів до
повноцінної участі в сучасному та майбутньому світі потребує розвитку в них особливого рівня
знань і навичок — дослідницьких компетенцій, орієнтація на здобуття яких є ключовим елемен-
том сучасних стратегій дослідницьких університетів світового класу. Дослідницькі компетенції
надають можливості випускникам із системних позицій підходити до вирішення різноманітних
проблем, генерувати й оцінювати відповідні інформаційні і статистичні дані, критично аналізу-
вати існуючі ідеї, теорії та гіпотези та успішно розвиватись на цій основі.

Незалежно від сфери своєї майбутньої професійної зайнятості, ключовим мотивом розвитку у
студентів дослідницьких компетенцій вважається необхідність фасилітації у них, за допомогою
різних технік і підходів, креативного мислення, в результаті чого студенти отримають наступні
переваги: ознайомлення з цінностями, практичними та етичними нормами у тій т сфері знань і
професії; посилення розуміння того, яким чином вибрана галузь знань здійснює позитивний
вплив на суспільство; розвиток і зміцнення навичок і можливостей (критичне та аналітичне мис-
лення, пошук та оцінка інформації, а також вирішення проблем; навички у проведенні та оцінці
результатів наукових досліджень, які будуть корисними у їх повсякденному особистому та про-
фесійному житті; оволодіння різними підходами до навчання та викладання як запорука майбут-
ньої успішної роботи студентів із різними аудиторіями; оволодіння методами і прийомами про-
ведення досліджень, які можуть бути ефективними як у науковій, так і практичній діяльності).

Велика увага інтегруванню досліджень у навчальний процес приділяється в дослідницьких
університетах США. Для цього, як показали здійснені нами узагальнення, часто використову-
ються такі методи ефективного поєднання викладання і досліджень: організація так званих гос-
тьових лекцій за участі колег чи відомих наукових експертів у тій чи тій сфері з метою публічно-
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го обговорення на лекційному занятті зі студентами важливих аспектів досліджень; використан-
ня на заняттях спеціальних відеоматеріалів чи презентацій, інших матеріалів, завчасно зібраних і
підготовлених, які стосуються досліджуваних проблем і відображають погляди авторитетних
учених у тій чи тій сфері; залучення останніх результатів наукових досліджень до навчальної
програми задля їх опрацювання і обговорення на лекційних та інших заняттях; розробка спеціа-
льного пакета наукових завдань для студентів з метою розвитку у них навичок фахового огляду
літературних джерел, планування різного роду наукових експериментів, написання рецензій,
презентації наукових доповідей на конференціях, належного оформлення документів для отри-
мання дослідницьких грантів тощо; залучення студентів до участі в наукових проектах, спеціалі-
зованих студентських наукових спільнотах, інтернет-форумах і дискусіях, для обговорення та
опрацювання важливих наукових питань.1

Оригінальний підхід до типологізації моделей інтеграції досліджень у навчальний процес бу-
ло розроблено відомим британським дослідником вищої освіти М. Хейлі. Вчений запропонував
виокремлювати чотири способи поєднання викладання і досліджень залежно від ступеня залу-
чення студентів у дослідницький процес (вертикальна вісь на рис. 1) і глибини охоплення студе-
нтами досліджень у навчальному процесі (горизонтальна вісь). Відповідно, пропонується виок-
ремлювати наступні моделі поєднання навчання і досліджень: навчання, що базується на
дослідженнях (Research-basedlearning); навчання, орієнтоване на дослідження (Research-
orientedlearning); навчання, що базується на інформуванні про дослідження (Research-ledlearning);
навчання, що базується на науковому керівництві (Research-tutoredlearning). У навчальному про-
цесі можливе поєднання наведених стратегій, залежно від його мети і цілей.

Рис. 1. Моделі інтеграції досліджень у навчальний процес

                                                      
1 Антонюк Л. Л., Сацик В.І. Організація та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах // Університетська освіта. –

2012. – №2. – С. 32–43.
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Джерело: Healey, M. (2005a) Linking research and teaching: disciplinary spaces, in: R. Barnett (Ed.) Reshaping the university: new
relationships between research, scholarship and teaching, 30-42. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press. — P. 70.

Наведена модель дозволяє розробити ефективну стратегію поєднання навчання і досліджень у
ході аудиторної чи самостійної роботи студентів, виходячи з пріоритетів вивчення ними дослід-
ницьких процесів і проблем (права частина квадранта на рис. 1; у формі безпосереднього здійс-
нення студентами досліджень і наукового пошуку або шляхом розвитку у них дослідницьких на-
вичок і технік) чи змісту досліджень і їх результатів (ліва частина квадранта; у формі залучення
студентів у наукові дискусії, виконання наукових звітів, написання есе або шляхом огляду ними
сучасних досліджень з тієї чи тієї дисципліни). У різних випадках студенти можуть бути актив-
ними (здійснюють дослідження самостійно чи під керівництвом) чи пасивними (обговорюють
результати існуючих досліджень чи знайомляться з методами їх проведення) учасниками навча-
льного процесу.

Отже, в сучасній практиці дослідницьких університетів світового класу важливого значення
набуває дослідницька компонента та її інтеграція у навчальний процес, які в цілому представля-
ють собою складну і багатовимірну система дій і механізмів, покликаних надавати студентам до-
слідницьких компетенцій. Ключовими компонентами цієї системи є: навчальна і викладацька ді-
яльність, методи активізації дослідницько-орієнтованого навчання і стратегії інтеграції
досліджень у навчальний процес. Від ефективного поєднання зазначених компонентів залежить
наукова продуктивність дослідницьких університетів та ефективне оволодіння студентами дослі-
дницьких компетенцій світового рівня.

Семенчук А.О., к.е.н.,
старший викладач кафедри економіки підприємств

МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ —
ЗАПОРУКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Сучасна освіта стоїть перед прикрим фактом: в умовах традиційних форм і методів навчання
студенти, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно і застосовувати те,
що знають. Актуальним завданням сучасних викладачів є пошук оптимальних шляхів виховання
особистості, яка вміє мислити, правильно й точно висловлювати думки, коректно спілкуватися,
особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різнома-
нітних життєвих ситуаціях.

Сучасна педагогіка — це мистецтво навчання мислити самостійно, відстоювати власну думку,
вибудовувати ланцюг доказів, а головне вміти самовдосконалюватися. У діяльності людини на-
вчання завжди відігравало важливу роль.

Успіх навчання залежить від правильного визначення мети змісту навчання, а також від спо-
собів досягнення мети через методи навчання. Якщо викладач дійсно бажає перейти від інфор-
маційного навчання до проблемного, від заучування готового матеріалу до формування творчого
мислення, він сам повинен оволодіти складним мистецтвом педагогічної майстерності.

Сучасний викладач вищого навчального закладу повинен досконало володіти методами на-
вчання і знати умови їх ефективного використання. Чим краще володіє викладач змістом своєї
наукової дисципліни, чим він краще знає своїх студентів, чим глибше розуміє він загальні зако-
номірності процесу навчання і виховання, тим успішніше і більш цілеспрямованим він може ви-
бирати ті чи інші методи, досягаючи педагогічного успіху. Головний критерій вибору методу на-
вчання — його педагогічна ефективність, кількість і якість засвоєння знань, які потрібно
оцінювати з урахуванням витрачених викладачем і студентами зусиль, засобів і часу.

Активні методи навчання — це методи, які спонукають учнів до активної розумової і практи-
чної діяльності у процесі оволодіння навчальним матеріалом. Активне навчання передбачає ви-
користання такої системи методів, яка спрямована головним чином не на виклад викладачем го-
тових знань, їх запам'ятовування і відтворення, а на самостійне оволодіння учнями знаннями і
вміннями у процесі активної розумової і практичної діяльності. Виділяють багато активних та ін-
терактивних методів навчання, але проявом професіоналізму викладача є влучний вибір методу
навчання в конкретній ситуації, в конкретній групі студентів, їх психологічного стану тощо. Чим
краще викладач знає свій предмет, володіє педагогічними і психологічними закономірностями
процесу навчання, тим більша ймовірність того, що він обере найефективніший у педагогічному
відношенні метод навчання.




