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дячи з цього, сучасні університети не лише надають освітянські послуги, але поступово стають
центрами формування знань, інновацій і компетенцій.

Високі рейтинги вузів у значній мірі залежать від їх внеску у поширення знань через наукові
дослідження, широке використання їх результатів та інноваційних технологій у навчальному
процесі. Сучасний рівень університетської освіти залежить також і від якості наукової складової
в навчальному процесі, широти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викла-
данні, навчанні та оцінюванні знань студентів. Саме тому важливими вимогами сучасної системи
вищої освіти стає широке використання інноваційних технологій і впровадження наукових дося-
гнень у навчальний процес.

Важливим завданням вищої школи при наданні освітянських послуг залишається виховання
студентів, формування їх професійної компетенції, особистості, свідомого громадянина із влас-
ним критичним ставленням до реальності. Такий підхід передбачає цілеспрямоване формування
самосвідомості студента, основною метою якого є становлення молодої людини не лише як фахі-
вця, але і як особистості, яка здатна повністю реалізувати свій талант.

Виходячи із основних завдань дослідницького університету, кафедра регіональної економіки
в своїй роботі основну увагу приділяє трансформації змісту освітянської діяльності шляхом ши-
рокого впровадження в навчальний процес (лекції, семінарські заняття, зміст навчальних про-
грам з дисциплін кафедри, методичне забезпечення навчального процесу тощо) фундаменталь-
них і прикладних досліджень і інноваційних технологій. Поглибленню та підвищенню наукової
компоненти змісту знань студентів.

Підвищена увага до наукової компоненти в навчальному процесі зумовила кафедру регіональної
економіки оновити навчальні програми з усіх дисциплін кафедри, лекційний матеріал, підручники,
посібники та впровадити в навчальний процес п’ять нових наукових дисциплін. З усіх цих наукових
дисциплін підготовлено необхідні методичні матеріали, підручники і навчальні посібники, в яких ві-
дображені сучасні теоретичні основи регіональної економіки, трансформаційні процеси, що відбу-
ваються в економіці України, обґрунтовується сутність регіоналізації суспільного виробництва, по-
глиблюються і розширюються методи збагачення змісту лекційних і практичних занять.

Інтенсифікація навчального процесу, посилення наукової складової в навчальних дисциплінах
кафедри, науково-дослідна робота кафедри направленні, в першу чергу, на осучаснення змісту осві-
ти, що сприятиме формуванню у студентів професійних та особистих компетенцій. На лекціях і се-
мінарських заняттях викладачі кафедри широко використовують як власні наукові результати, так і
наукові розробки науково-дослідних установ Національної академії наук України: ДУ «Інститут еко-
номіки і прогнозування», «Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи», ДУ
«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», «Інституту регіонального розвит-
ку» та наукові досягнення зарубіжних учених. При цьому наукова складова знайшла своє місце не
лише у традиційних лекціях, але й у таких важливих формах лекційної роботи, як проблемні лекції,
міні-лекції та творчі завдання. Їх тематика розроблена по всіх дисциплінах кафедри та носить про-
блемний, дискусійний характер і присвячена основним напрямкам теоретичних і методологічних до-
сліджень, науковим концепціям і сучасним теоріям регіонального розвитку.

Широке використання наукової складової в наданні освітянських послуг сприяє фундамента-
лізації змісту освіти, підвищенню наукової компоненти змісту знань та імплементації інформа-
ційних технологій у навчальний процес для підвищення якості підготовки фахівців, розширення
їх фахових компетенцій.

Бобрицька Н.Д., асистент
кафедри маркетингу

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ

Успіхи системи освіти багато в чому визначаються якістю науково-педагогічних та управлін-
ських кадрів. Перехід на багаторівневу систему підготовки, а також акцент на неперервності
освіти і сумісності різних рівнів і організаційних структур вимагають перегляду методологічних,
організаційних, психологічних, педагогічних основ проектування інноваційного освітнього про-
цесу в системі підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ.

Кінцева мета професійно-педагогічної діяльності викладача задається кінцевою метою підго-
товки фахівця — професійною компетентністю, готовністю до інноваційної діяльності.
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Завдання професійно-педагогічної діяльності — підвищення якості професійної освіти реалі-
зуються через організацію навчальної, науково-дослідної, навчально-виробничої діяльності сту-
дентів як єдиного процесу.

Сучасна система підвищення кваліфікації являє собою гнучку, динамічну систему, адекватну
вимогам конкретних освітніх установ і враховує сформовану професійно-педагогічну компетен-
тність викладачів. Перепідготовка та підвищення кваліфікації викладачів повинні здійснюватися
на основі загальнонаукових принципів і системи наступних специфічних принципів:

• принципу динамічності, який передбачає можливість зміни і доповнення змісту освітніх
програм;

• принципу різнобічності методичного консультування, що припускає високий ступінь заці-
кавленості від слухачів і компетентності від викладача;

• принципу усвідомленої перспективи, що вимагає глибокого розуміння й усвідомлення як
слухачами, так і викладачами системи близьких, середніх і віддалених перспектив навчання.

В основу змісту підвищення кваліфікації викладачів покладена ідея інтеграції різних областей
знань, що входять у коло їх професійної діяльності. Це дозволяє забезпечувати засвоєння міждисци-
плінарних знань, розвиток системного мислення при економії часу на підготовку. Стрижневою про-
блемою формування змісту психолого-педагогічної підготовки викладачів є його цілісність.

Виходячи з викладеного правомірно виділити головний методологічний принцип, що лежить
в основі функціонування і розвитку системи професійно-педагогічної підготовки та підвищення
кваліфікації викладачів. Таким є принцип відповідності системи тим змінам, які відбуваються в
економіці, науці, технологіях і, відповідно, у професійній діяльності економіста і професійно-
педагогічної діяльності викладача.

Зміна змісту і характеру професійної діяльності фахівця тягне за собою зміну технологій про-
фесійно-педагогічної діяльності викладача. В сучасних умовах необхідна стійка компетентність
викладача, готовність до професійної діяльності в умовах інноваційної освітньої діяльності ВНЗ,
що розвивається у процесі підвищення кваліфікації та самоосвіти. Готовність до інноваційної ді-
яльності є комплексне відбиття рівня сформованості інноваційного компонента професійно-
педагогічної діяльності викладача, що визначає систему ключових професійно-педагогічних
компетенцій.

Найважливішою складовою системи перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів є
інноваційні освітні програми. Вони являють собою сукупність навчальних планів, програм дис-
циплін та інших навчально-методичних матеріалів і визначають цілі й завдання, структуру і
зміст, методи і технології інноваційного освітнього процесу, спрямованого на підвищення рівня
професійно-педагогічної кваліфікації викладача.

• При значній різноманітності реалізованих ВНЗ програм перепідготовки, підготовки та
підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів існують загальні вимоги до їх розробки та
реалізації:

• єдність теоретичної і практичної підготовки;
• взаємозв’язок професійних знань і практичних навичок;
• освоєння сучасних форм, методів, засобів і технологій навчання ;
• розвиток творчого потенціалу;
• підвищення рівня професійної та загальної культури;
• задоволення інтересів слухачів через систему елективних і факультативних дисциплін, ін-

дивідуальних навчальних планів.
Інноваційні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

повинні спиратися на сучасні досягнення науки і техніки, світовий і вітчизняний досвід, нові
освітні концепції, інноваційні форми, методи, засоби та технології навчання.

При розробці інноваційних освітніх програм необхідно керуватися певною сукупністю осно-
воположних рекомендацій — принципів, що відображають пріоритети у відборі і структуруванні
навчального матеріалу і спрямованих на забезпечення відповідності змісту програм і способів їх
реалізації заявлених цілей навчання. Серед таких слід виділити:

• принцип міждисциплінарності та інтеграції, що орієнтує відбір і структурування навчаль-
ного матеріалу на синтез знань з широкого спектру наук, сполучених з професійно-педагогічною
діяльністю викладача;

• принцип динамічності, що визначає можливість періодичного оновлення змісту програм і
приведення їх у відповідність з інноваційними освітніми процесами та змінами в науково-
економічному та соціокультурному розвитку;

• принцип відповідності форм організації навчального процесу цілям практичної підготовки
до вирішення освітньо-виховних завдань;

• принцип індивідуалізації та диференціації, спрямований на врахування потреб, інтересів і
здібностей слухача, досвіду його педагогічної діяльності і базової професійної освіти.
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Зазначені принципи визначають підходи до розробки інноваційних програм перепідготовки та
підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, розкривають способи досягнення постав-
лених цілей професійної діяльності.

Богославець О.Г., асистент
кафедри регіональної економіки

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В КУРСІ
«УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ»

Зміни в економічних відносинах і продуктивних силах, якими відзначається сучасний етап
розвитку нашої країни, вимагають від професійної економічної освіти підготовки фахівців, здат-
них глибокого розуміти сутність економічних процесів, впливати на них, а також розробляти
способи вирішення економічних завдань. Тому сучасна освіти повинна мати на меті формування
фахівців з активною позицією, здатних до творчого мислення, постійного вдосконалення своєї
професійної діяльності та особистості. Для реалізації зазначених завдань у системі вищої освіти
більшого поширення набувають організаційно-методичний підходи, спрямовані на посилення
активної пізнавальної діяльності студентів.

Активізація — це постійний процес управління діяльністю студентів, спонукання їх до енер-
гійного, творчого, цілеспрямованого навчання, подолання спаду, пасивності й стереотипності.
Сукупність різноманітних методів, прийомів і засобів активізації називають узагальненим термі-
ном «активні методи навчання» (АМН). Серед великого арсеналу АМН розглянемо кілька, які, на
наш погляд, доцільно застосовувати на семінарських заняттях з вибіркової дисципліни «Управ-
ління соціально-економічним розвитком регіонів».

Метод навчального проектування, який, на думку дослідника А. Брейнака, полягає у виконан-
ні студентами завдань, які потребують опрацювання великого обсягу матеріалу з предмета, пе-
редбачають визначення проблеми й пошуки шляхів її розв’язання під керівництвом викладача.
При цьому викладач пропонує не тільки теми проектів, а й способи їхньої реалізації. Головним
для проектно-технологічного підходу в будь-якій галузі є визначення цілей діяльності та органі-
зація роботи, яка складається з ланцюжка логічно впорядкованих етапів. До цих етапів можна
віднести: планування, підготовка й деталізація, реалізація, аналіз і модифікація.

Під час опрацювання студентами окремих тем семінарських занять курсу «Управління соціа-
льно-економічного розвитку регіонів», пропонуються розробити наступні проектні роботи: про-
ект розвитку туристично-рекреаційного комплексу Причорноморського та Карпатського еконо-
мічних районів; проект розвитку «зеленого» туризму в Карпатському, Поліському та
Подільському економічних районах; розробка пропозицій щодо оптимізації функціонування ту-
ристичної інфраструктури після проведення Євро-2012; проект створення єврорегіонів на базі
«туристичних ланцюжків» прикордонних територій; розробка пропозицій щодо оптимізації еко-
логічної ситуації рекреаційно-туристичних зон приморських територій і великих міст тощо.

Робота над проектами відбувалась за таким алгоритмом:
Підготовка: пояснення студентам суті методу; вибір відповідних фрагментів навчального ма-

теріалу, які мають бути опрацьовані методом проектів; визначення тем майбутніх проектів та
умов їхньої реалізації.

На цьому етапі викладач допомагає ознайомитись із завданнями, які стосуються певної части-
ни навчального матеріалу. Інформація для роботи подається в обсязі, потрібному для стимулю-
вання інтересу студентів до поглибленого вивчення теми й формулювання проблеми. Пропону-
ється також перелік бібліографічних джерел до теми. Студенти утворюють робочі групи й
формулюють проблему для розв’язання. Викладач пояснює вимоги й умови виконання проектів.
Студенти підбирають додаткову інформацію за темами своїх досліджень, складають план дій та
узгоджують його з викладачем.

Етап розроблення проектів: аналіз проблеми, яку потрібно розв’язати; розроблення концепції
проекту відповідно до потреб навчальної програми предмета і конкретної практичної мети засто-
сування проекту. Визначення стандартів діяльності над проектом, обґрунтування показників, що
застосовуються.

Етап виготовлення проекту: розроблення проектного комплексу; консультації для встанов-
лення відповідності способів виконання та змісту проектів.

Робота над проектами передбачає теоретичне розв’язання проблеми, а також виконання
необхідних практичних завдань (проведення розрахунків, аналіз статистичних матеріалів,




