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робити вміння аналізувати великі масиви інформації, по-третє, навчитися формулювати та об-
ґрунтовувати альтернативні рішення щодо тієї чи іншої господарської ситуації [5].

Актуальність впровадження активних методів у процес навчання обумовлено тим, що на су-
часному ринку праці висуваються на перше місце не інформованість спеціаліста, а вміння
розв’язувати конкретні проблеми, що виникають у професійній діяльності.
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СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА МІНІ-КОНФЕРЕНЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
ЗАСІБ ОСВОЄННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

У сучасних умовах реформування вищої освіти однією із вимог є підготовка кваліфікованих
економістів, здатних до компетентної, відповідальної та ефективної діяльності за своєю спеціа-
льністю на рівні світових стандартів. Академік А.Ф. Павленко визначає такі складові моделі су-
часного економіста: по-перше; сучасний гуманітарний світогляд, по-друге; глибокі фахові знання
і практичні навички, по-третє; володіння сучасними комп’ютерними та інноваційними техноло-
гіями, по-четверте; вільне володіння однією або кількома іноземними мовами, по-п’яте; добра
правова підготовка. В умовах сьогодення підготовку таких фахівців неможливо забезпечити без
вдосконалення організації навчального процесу, покращення науково-методичного забезпечення
навчального процесу, впровадження новітніх форм і методів навчання студентської молоді.

Важливим чинником підготовки високо кваліфікованих фахівців є підвищення ролі самостій-
ної роботи студентів магістрів над навчальним матеріалом, яка являється специфічною формою
навчання і спрямована на формування особистості студента, індивідуальне оволодіння навчаль-
ним матеріалом, а тому повинна мати конкретні змістовні характеристики, контролюватися, пе-
ревірятися і оцінюватися. Важливу роль при цьому має посилення значущості професорсько-
викладацького складу в розвитку навичок самостійної роботи студентів та ефективної організації
проведення аудиторної та індивідуально-консультативної роботи викладачів зі студентами.

На наш погляд, ефективною формою щодо формування навичок студентів магістрів до науко-
во-дослідної, практичної роботи та освоєння економічних наук є застосування інноваційних тех-
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нологій, форм і методів: семінарів-дискусій, наукових студентських міні-конференцій і тренінгів
із застосуванням наукових досліджень викладачів, які проводяться на кафедрі макроекономіки та
державного управління по дисципліні “Соціальна інфраструктура і політика”.

Так, на основі результатів дослідження проведених на матеріалах Держкомстату України та
Мінсоцполітики України здійснено моніторинг соціального сектору національної економіки, а
також аналіз соціальних показників і складових елементів необхідних для розрахунку розміру
реальних доходів населення, прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних
груп населення та розміру пенсій.

Студенти-магістри розподіляються на малі групи й активно готуються до проведення науко-
вої студентської міні-конференції, перед якими поставлені конкретні завдання обчислення осно-
вних макроекономічних соціальних стандартів рівня життя населення і особливо вартості прожи-
ткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать до основних соціальних і
демографічних груп населення, а також розрахунок розміру пенсії наукового співробітника та
викладача вищої школи. При виконані завдання студенти-магістри використовували, запропоно-
ваний автором, алгоритм розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, алгоритм розрахунку розміру пенсії науково працівника та викладача
вищої школи.

У зв'язку з тим, що студенти-магістри уже мають кваліфікацію бакалавра з економіки та ви-
кладача економіки, один із кращих студентів призначається головним доповідачем по тій чи тій
проблемі і два співдоповідачі. Після їх виступу, студенти приймають активну участь в їх обгово-
рені та приймають пропозиції щодо вирішення тих чи інших проблем.

Так, були проведені наукові студентські міні-конференції “Прожитковий мінімум у системі
вимірів рівня життя населення в Україні”, “Соціальна політика та державне регулювання рівня
життя населення”, “Пенсійне забезпечення: стратегічні напрямки його реформування” для магіс-
терської програми “Державне управління економікою”.

Для успішного проведення наукових студентських міні-конференцій передбачалося визначи-
ти такі цілі: виконати аналітичні і прогнозні розрахунки рівня життя населення; розрахувати
розмір пенсії наукового співробітника та викладача вищої школи, виявити вузькі місця та недо-
ліки, визначити стратегічні напрямки соціальної політики, збалансувати та обгрунтувати параме-
три витрат, вартостей різних послуг й ін.

Слід зауважити, що цілі, які передбачалося визначити, були досягнуті, достовірність отрима-
них результатів перевірялась безпосередньо учасниками наукової студентської міні-конференції,
що дозволило студентам магістрам реалізувати функцію не тільки спостереження, а й управління
та контролю власного процесу навчання.

Як відомо, важлива роль відводиться професорсько-викладацькому складу для оцінювання
якості знань студентів, які відображають рівень оволодіння теоретичними знаннями, практични-
ми навичками при виконані індивідуальних практичних завдань, використання наукових розро-
бок у процесі освоєння економічних дисциплін, обґрунтування пропозицій при вирішені тієї чи
іншої проблеми з освоєння економічних дисциплін.

Враховуючи те, що оцінка знань студентів проводиться викладачами експертним методом,
потрібно розробити ефективний інтегрований показник оцінювання та освоєння економічних ди-
сциплін.

На нашу думку, для оцінювання ефективності та освоєння економічних дисциплін можна за-
пропонувати наступний алгоритм розрахунку:
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де Еоед — ефективність освоєння економічних дисциплін,
Тзн — оцінка теоретичних знань з освоєння економічної дисципліни,
Прзн — оцінка практичних навичок при виконані індивідуальних
практичних завдань з освоєння економічних дисциплін,
НДр — оцінка за використання науково-дослідних розробок при
освоєні економічних дисциплін,
ОУКр — оцінка за організаційно-управлінські та конструктивні
рішення при обґрунтуванні пропозицій автора при вирішені тієї чи
тієї проблеми з освоєння економічних дисциплін.
Оцінювання перелічених показників здійснюється за 100-бальною шкалою КНЕУ і співстав-

ляється зі шкалою ECTS.
Еоед — оцінюється від 0 до 100 балів, Тзн — від 0 до 70 балів, Прзн — від 0 до 10 балів, НДр —

від 0 до 10 балів, ОУКр — від 0 до 10 балів.
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Багаторічний досвід викладання дисципліни “Соціальна інфраструктура і політика” та прове-
дення студентських наукових міні-конференцій дозволяє дати певні рекомендації щодо оціню-
вання ефективності освоєння економічних дисциплін: по-перше, чітке планування теоретичної
підготовки студентів-магістрів по дисципліні; по-друге, поглиблення індивідуальної роботи при
виконанні практичних завдань; по-третє, використання наукових розробок викладачів кафедри
при освоєні економічних дисциплін; по-четверте застосування інноваційних технологій і проце-
сів при вивчені і освоєні економічних дисциплін.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що проведення наукових студентсь-
ких міні-конференцій є ефективним засобом формування навичок компетентної роботи сту-
дентів-магістрів та освоєння економічних дисциплін і наук.




