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відносяться з усією відповідальністю до якісного оновлення свого лекційного матеріалу, техно-
логій навчання, активізації різних ресурсів для підвищення якості лекційного та навчального ма-
теріалу. Отже, ми впевнено можемо сказати, що зараз відсутня цілісна дидактична система ефек-
тивної підготовки студентів до сучасного бізнес-середовища.

Дидактична система підготовки студентів до підприємницької діяльності представляє собою
поетапний процес, спрямований на розвиток у студентів комплексу необхідних професійних
компетенцій на основі реалізації освітянського потенціалу всіх навчальних дисциплін, впровад-
ження активних методів навчання з відповідним моніторингом. Розглянемо основні особливості
даної системи:

1. Етапи процесу підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності в сфері розвитку
організаційних та управлінських компетенцій;

2. Реалізація інтеграційних можливостей змістовного матеріалу всіх блоків освітянських
стандартів на основі стадійного підходу, що сприяє професійному зростанню особистісних скла-
дових у майбутнього випускника.

3. Специфіка дидактично-діалектичного забезпечення процесу підготовки студентів до май-
бутнього професійного фаху.

Дана концепція передбачає створення мотивовано-орієнтованого студента, що базується на
взаємодії викладачів і студентів. Важливим компонентом у даній моделі повинна стати модернізація
навчального процесу, на базі впровадження нових адекватних методів навчання. Перевага повинна
надаватися тим методам навчання, які допомагали студентам ставати більш активними на заняттях,
ставати здатним до оперативної оцінки актуальних виробничих задач, вміти приймати управлінські
рішення та узгоджувати процес прийняття рішень з іншими членами команди. Вміле поєднання
творчих і репродуктивних методів дозволяє викладачу використовувати не лише пізнавальні
здібності студентів, а й виявляти притаманні лише кожному з них індивідуальні, які б дозволяли у
майбутньому виважено приймати рішення, мінімізувати ризики тощо.

Розв’язування таких задач спрямоване на формування підприємницьких здібностей, розвиток
навичок прийняття рішень, адаптації до мінливого зовнішнього середовища, що є найваж-
ливішим для майбутніх випускників.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Підвищення ефективності навчання значною мірою залежить від доцільності вибору і викори-
стання методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Наразі інтерактивні
методи навчання є найефективнішими методами, які зорієнтовані на більш широку взаємодію
студентів не лише з викладачем, а й один з одним і на домінування активності студентіву процесі
навчання.

Інтерактивні методи навчання поділяються на чотири групи: парне (групове, кооперативне)
навчання, фронтальне навчання, навчання у грі та навчання у дискусії.

До групового (кооперативного) навчання можна віднести такі види робіт: роботу в парах, ро-
таційні трійки, «два — чотири — всі разом», «карусель», роботу в малих групах, «акваріум». До
фронтальних технологій інтерактивного навчання відносять такі методи, що передбачають одно-
часну спільну роботу всієї академічної групи: «мікрофон», незакінчені речення, «мозковий
штурм», «навчаючи — вчуся», «дерево рішень», «асоціативний кущ» та ін. До технологій нав-
чання у грі відносяться: імітації, рольові ігри, драматизація.

Технології навчання у дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності студентів у про-
цесі навчання, оскільки дискусія — це широке публічне обговорення спірного питання з метою
виокремлення можливих варіантів його вирішення. До них відносять: «метод ПРЕС», «обери по-
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зицію», «зміни позицію», «безперервна шкала думок», «дискусія», «дискусія в стилі те-
левізійного ток-шоу», «дебати».

При викладанні дисципліни «Міжнародна торгівля» викладачі кафедри активно використову-
ють у навчальному процесі різноманітні інтерактивні методи навчання. Так, участь у діловій грі
«Підготовка та проведення міжнородного тендеру» є одним з найпопулярніших інтерактивних
методів, який сприяє набуттю досвіду вирішення професійних завдань. Метод «мозковий
штурм», який використовується у викладанні міжнародної торгівлі, сприяє формуванню значної
кількості ідей при високій активності студентів, розвиває комунікативні здібності студентів, на-
дає їм можливість самовиразитися та самореалізуватися. Під час проведення практичних занять з
дисципліни «Міжнародна торгівля» також використовується такий інтерактивний метод навчан-
ня, як «мікрофон», який допомагає виховувати у студентів уміння вислуховувати інших та ба-
жання ділитися своїми думками з певної тематики. Даний метод допомагає викладачеві оцінити
якомога більшу кількість студентів протягом семінарського заняття та дає можливість студентам
отримати більшу кількість балів.

На практичному занятті з «міжнародної торгівлі» також застосовується такий інтерактив-
ний метод, як «асоціативний кущ», який дає змогу студентам досить швидко пригадати мате-
ріал попередніх занять і виявити логічний взаємозв’язок між різними темами дисципліни.

Таким чином, використання інтерактивних методів у викладанні міжнародної торгівлі допо-
магає студентам краще освоїти матеріал, посилити інтерес до професійної діяльності, формувати
обгрунтовані висновки та комунікативні навички.

Література

1. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога: [зб.
наук. праць / наук ред. Завальнюк О.М.].– Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.– 208 с.

2. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод, посіб. Авт.-уклад.: О. Пометун, Л.
Пироженко. — К.: А.П.Н., 2002. — 136 с.

3. Кларин М.В.Интерактивное обучение-инструмент освоения нового опыта/ М.В. Кларин //
Педагогика. — 2000. — №7. — С. 12–19.

Ольшевська І.П., к.е.н., доц.,
кафедра міжнародної економіки

РОЗВИТОК НАУКИ І ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ДЕРЖАВИ;
СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Головним джерелом продуктивності індустріального способу розвитку було введенння нових
енергетичних джерел у процесах виробництва і розподілу, максимізація випуску продукції, так, в
інформаційному — технології генерування знань, навколо яких організовані технологічні проце-
си, накопичення знань більш високого рівня складності в обробці інформації. Слід зазначити, що
в інформаційному суспільстві інформація і технології стають найважливішими економічними ак-
тивами, а інтелект і знання — безпосередньою продуктивною силою, найважливішим чинником
національної конкурентоспроможності. Робоча сила діє як мережевий механізм прийняття рі-
шень і реалізації задач, що вимагає не лише вміння використовувати інформаційні технології і
обробляти інформацію, але й володіти високим рівнем кваліфікації і освіти. Це означає, що для
створення конкурентних переваг в інформаційному суспільстві найважливішою ланкою є проду-
кування в суспільстві високоякісного людського капіталу, економіки «людського розуму».

Як показує світовий досвід, існує пряма залежність між соціально-економічним розвитком
країни та часткою ВВП, що витрачається на наукові дослідження, тобто рівнем наукомісткості.
Останній рейтинг глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму свід-
чить, що за 2012 р. Україна посідає 73 місце з 144 рейтингованих країн. За даними Держкомстату
в 2012 р. наукомісткість ВВП, фінансування досліджень і розробок, освіти, чисельність праців-
ників наукових організацій зменшились. Згідно із Законом України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» видатки державного бюджету на науку передбачалось довести до 1,7 %
ВВП, проте фактично вони становлять меньше 1 % ВВП. Незважаючи на деяке збільшення асиг-




