
176

Останній етап полягає у розвитку вмінь самостійно продукувати доповідь-презентацію. Робо-
та над презентацією економічної статті буде ефективною за умови постійного і систематичного
контролю з боку викладача, який виступає в ролі партнера, співбесідника, координатора творчо-
го процесу.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ
ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРОСВІТНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ

«Просвітництво — це вихід людини зі стану неповноліття ...»
Е. Кант

На думку відомого філософа Е. Канта (1724―2804), неповноліття людини полягає не у відсу-
тності розуму, а у неспроможності користуватися ним без сторонньої допомоги [1]. Сучасними
дослідниками було виявлено, що участь у просвітницьких і благодійних проектах дає можливість
набути певних організаційних компетенцій і розвинути власні здібності.

За твердженням П. Друкера (1909―2005), неприбуткові організації або проекти (благодій або
просвітницькі) є найбільшим роботодавцем у США. Навіть у тих випадках, коли волонтери
отримують плату, ці кошти дорівнюють майже 5 % ВВП країни. Проте найголовніше — це те,
що все більше таких виконавців працюють на безоплатній основі, виконуючі професійні та
управлінські завдання. Важливим є той факт, що неприбуткові організації більше турбуються
про гроші, ніж корпоративний бізнес, оскільки перед ними стоїть задача вижити, розширити дія-
льність в умовах нестачі коштів [2].

Найкращим прикладом реалізації просвітницького проекту сьогодні є “Вікіпедія”, яка дає до-
ступ до необхідної інформації та створює можливості для обміну нею між учасниками проекту та
відвідувачами ресурсу.

Запорукою ефективності добровільних проектів (у тому числі і просвітницьких) є наявність
трьох складових, які дають можливість досягати значних результатів за мінімального викорис-
тання фінансових ресурсів:

— автономність;
— наявність глобальної місії (мети);
— можливість розвинути наявні здібності.
Останній пункт є, можливо, найважливішим з точки зору розвитку особистості, оскільки дає

можливість учаснику проекту реалізувати або розвинути власні здібності (управлінські або твор-
чі). Позитивним є той факт, що все це відбувається в реальних життєвих умовах, що дозволяє
отримати цінний практичний досвід. Глобальна місія передбачає на меті вирішення певної про-
блеми: боротьба із хворобами, змінами клімату, підтримка миру, тощо.

Так, у 2011 році було розпочато просвітницький проект, спрямований на поширення інформації,
пов’язаної із фінансовими аспектами протидії змінам клімату. До даного проекту були залучені
студенти третього та четвертого курсу. Кінцевим продуктом проекту є журнал “Вільна енергія”,
який розміщено в мережі Інтернет. Змістовим наповненням журналу є статті з галузі фінансів на-
вколишнього середовища — тематики, яка на вітчизняному інформаційному просторі є новою,
проте її значимість вимагає поширення відповідних знань серед населення стосовно позитивних
наслідків і можливих загроз запровадження сучасних механізмів боротьби зі змінами клімату.

Як засвідчила практика, основним мотивом участі студентів у даному проекті є наявність мо-
жливості опанувати основи написання науково-публіцистичних статей. При цьому надається
можливість використати набуті фахові знання та знання іноземних мов (останній випуск журналу
складається із англомовних статей). Це дозволяє підготувати компетентних авторів з доволі спе-
цифічної, проте актуальної тематики, які здатні продукувати якісний продукт різними мовами.
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