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КРЕДИТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бондар Н. П., старш. викл.,
 кафедра банківської справи

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:
РОБОТА В МАЛИХ ТВОРЧИХ ГРУПАХ

Історично склалося так, що більшість активних методів на-
вчання базується на практичному досвіді викладання, що прихо-
дить до нас із вищих навчальних закладів Заходу. Але цей досвід
неможливо використовувати ефективно без врахування відмінно-
стей між умовами проведення навчального процесу, і, в першу
чергу, кількості студентів у групах. Саме тому поділ студентів на
малі творчі групи є необхідною складовою у використанні актив-
них методів навчання, таких як тренінг, мозкова атака, дискусія,
презентація та ін.

Мала творча група — це колектив, що має спільну мету і внут-
рішні взаємозв’язки. Використання поділу студентів на малі тво-
рчі групи в навчальному процесі дає можливість:

— підвищити ефективність проведення заняття, економити час;
— підвищити значимість результатів та мотивацію кожного

студента в роботі за темою семінарського заняття;
— стимулювати формування особистих якостей лідера та до-

свід у спілкуванні в організації у студентів;
— структурувати практичні заняття за формою та змістом;
— зосередитись на одній проблемі всій групі студентів;
— надати досвід роботи в колективі;
— сформувати організаційні здібності студентів.
В організації семінарського заняття з використанням поділу

студентів на малі творчі групи можна виділити наступні етапи:
1. Визначення загальної проблеми, що розглядається на занят-

ті. При виборі такої проблеми доцільно користуватись результа-
тами попереднього опитування студентів. Метою такого опиту-
вання є визначення, яка з проблем теми, що вивчається, є для
студентів найцікавішою.

2. Поділ на конкретні завдання для кожної малої творчої
групи.
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3. Підготовка інформаційної бази для кожної малої творчої
групи. Це включає:

а) визначення пріоритетних джерел інформації щодо теми заняття,
заздалегідь поставити студентам задачу ознайомитись з цією темою;

б) підготовку роздавальних матеріалів (якщо вони необхідні)
або доручити це зробити групі студентів.

4. Донесення завдання до студентів та мотивація. При цьому
необхідно донести до студентів, яким чином проблема, що роз-
глядається на занятті, безпосередньо пов’язана з їх життям.

5. Розподіл студентів на малі творчі групи по 5—6 осіб та ви-
значення лідерів.

6. Робота в малих творчих групах над завданням, формування
конкретних висновків та пропозицій.

7. Презентація результатів роботи малих творчих груп.
8. Підведення підсумків заняття. Консолідація результатів усіх

малих груп і визначення загального, найоптимальнішого шляху
вирішення проблеми.

Досвід використання цієї тренінгової технології у навчально-
му процесі показує, що це один з найефективніших способів за-
лучити всю групу студентів в активну роботу над проблемою.

Диба М. І., д-р екон. наук, професор,
декан кредитно-економічного ф-ту,

Ходакевич С. І., канд. екон. наук, доцент,
заступник декана з наукової роботи

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ:
ДОСВІД КРЕДИТНО-ЕКОНОМІЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Дисципліни, які викладаються кафедрами кредитно-економіч-
ного факультету, охоплюють навчальний процес з першого по
п’ятий курс:

1. дисципліни циклу гуманітарної підготовки (філософія,
культурологія);

2. загальноекономічної підготовки (гроші та кредит, інвесту-
вання, безпека бізнесу);

3. професійної підготовки бакалаврського рівня (банківські
операції, фінансовий облік у банку, центральний банк та грошо-
во-кредитна політика, інвестиційний аналіз, інвестиційне креди-
тування, аналіз банківської діяльності);

4. професійної підготовки магістерського рівня (кредитний
менеджмент, фінансовий менеджмент у банку, маркетинг у бан-
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ку, проектне фінансування, управління банківськими ризиками,
методи аналізу фінансових ринків, міжнародні розрахунки та ва-
лютні операції, портфельне фінансування, банківський нагляд).

Кожен з цих напрямів потребує використання специфічних на-
вчальних технологій, враховуючи вік студентів, специфіку дис-
ципліни, попередньо засвоєнні знання. Виходячи з цього доціль-
но буде розбити види тренінгових технологій за блоками:

1. тренінгові технології у розрізі дисциплін гуманітарного та
загальноекономічного циклу підготовки;

2. тренінгові технології у розрізі дисциплін професійної підго-
товки бакалаврського рівня;

3. тренінгові технології у розрізі дисциплін професійної підго-
товки магістерського рівня.

Враховуючи досвід викладачів, досить ефективно зарекомен-
дували себе в навчальному процесі такі види тренінгових техно-
логій:

1) відкриті лекції-дискусії, проблемні лекції із залученням
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців;

2) міжпредметні тренінги, в т. ч. на базі дилінгового центру;
3) підсумкова студентська науково-практична конференція

«Діалог культур: комунікація і етикет» на базі дисципліни «Куль-
турологія»;

4) дебати, мозкові атаки, метод конкретних ситуацій, ділові
ігри.

Для ефективного застосування тренінгових технологій факуль-
тетом було побудовано відповідну інфраструктуру: дилінговий
центр, навчально-тренувальний банк, комп’ютерний клас, фонд
інноваційних навчальних технологій, центр прикладної та профе-
сійної етики (планується).

Однак, незважаючи на певні досягнення в області застосуван-
ня тренінгових технологій у навчальному процесі, цей процес по-
требує постійного вдосконалення.

Шляхи вдосконалення організації навчального процесу в на-
прямі використання інноваційних тренінгових технологій:

 Створення медіааудиторій та закріплення їх за факультетом.
 Матеріальне заохочення викладачів-тренерів та розробників

нових навчальних технологій.
 Інтенсифікація використання Навчально-тренувального бан-

ку та Дилінгового центру шляхом впровадження нових навчаль-
них дисциплін та розробки комп’ютерних програм.

 Створення Центру прикладної та професійної етики.
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Зубок М. І., канд. воєн. наук, професор,
 кафедра менеджменту банківської діяльності

ТРЕНІНГ І ЙОГО РОЛЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В умовах реформування вищої освіти у вузах безперервно іде
пошук удосконалення організації навчального процесу, методів
підготовки фахівців. Разом з тим, цей пошук не завжди має нау-
кове обґрунтування та продуману логіку. У багатьох випадках у
вузах просто наслідують вдалий приклад, особливо коли він за-
кордонний, при цьому не завжди зважаючи на результат. Така
ситуація і з тренінгами. Останній, крім безумовно позитивного,
має ще й негативні і навіть небезпечні наслідки.

Одне із головних завдань вузу — навчити студентів учитись,
працювати з інформаційними джерелами, самостійно розбира-
тись з проблемами, знаходити їх рішення. Само собою, що для
цього необхідні відповідні фундаментальні знання. Як раз такі
знання до недавнього часу і давались на 1—3 курсах вузу. В умо-
вах же суттєвого скорочення аудиторних занять можливості що-
до формування таких знань значно скоротились. Тільки сліпий
може не помічати, куди студенти витрачають час, визначений їм
для самостійної роботи.

Велика трагедія в тому, що наші студенти відносяться до вузу
як до школи: прийду в аудиторію і мене научать. Але ж вуз не
школа і його навчальний процес має суттєві відмінності від шкіль-
ного. В основі навчання знаходиться самостійна робота. Але..., чи
організують таку роботу вузи. Адже самостійна робота студентів
це не тільки виконання визначених завдань, як правило, теоретич-
ного характеру. Насамперед — це самостійне застосування отри-
маних в аудиторії знань для вирішення проблем виробничого ха-
рактеру. Тобто, напрошується висновок, що аудиторна робота,
особливо на 1—3 курсах має бути суто присвячена формуванню
фахових фундаментальних знань, а самостійна робота студен-
тів — на їх застосування. Слід звернути увагу, що якраз про це
йшла мова на першій після підписання Болонської декларації зу-
стрічі Європейських міністрів освіти у Празі (2001 р.). У прийня-
тому комюніке було прямо записано, що в університетах слід за-
побігати ранній спеціалізації і забезпечити студентам надання
міцних фундаментальних знань високого рівня як надійної бази
для подальшого профільного навчання. Враховуючи зазначене
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слід звернути увагу на те, що тренінги як форма підготовки фахі-
вця мають на меті перш за все формування, розвиток, удоскона-
лення навичок виконувати певну роботу і ні в якому разі не фор-
мування знань та вмінь. В обмеженому просторі аудиторних
занять, зі студентами, базова шкільна підготовка яких значно від-
стає від вимог вузу, а дисципліна навчання їх часто кульгає на всі
ноги, не завжди достає часу викладачам не тільки для формування
фундаментальних знань, а інколи і для формування правильного
розуміння проблеми. За таких умов в аудиторній підготовці сту-
дентів тренінг має уступити формам занять, що спрямовані на те-
оретичну їх підготовку. Мова звичайно тут не йде про метод тре-
нування, що застосовується, в т. ч., і при формуванні теоретич-
них засад дисциплін. Автор розуміє тренінг як комплексну впра-
ву спрямовану на формування (розвиток) умінь (професійної
компетенції) фахівця. Тому така форма підготовки має зайняти в
навчальному процесі відповідне їй місце. Таким місцем на пере-
конання автора має бути самостійна робота студентів. Але такий
підхід треба якісно організувати.

Тренінг прийшов у навчальний процес з практики як одна із
форм удосконалення практичної підготовки фахівців в умовах
швидких змін ринкової та виробничої ситуації для формування у
них нових професійних навичок. Звідси, досвід проведення тре-
нінгів, що його сформовано в рамках занять по удосконаленню
підготовки фахівців, не зовсім підходить до вузівського навчан-
ня. Насамперед через вузькість тренінгу — тренування у вико-
нанні певних дій чи вирішенні певної проблеми. У даному випад-
ку обмежений характер тренінгу зумовлюється браком часу, вар-
тістю послуг, простою їх надання і т. і. Такий тренінг не формує
фундаментальних навичок, що характерно для вузу. Тому вузів-
ський тренінг повинен мати комплексний характер і спиратись на
фахові знання студентів з різних дисциплін. Тільки на таких під-
ставах може бути сформовано професійну компетенцію фахівця.
А відтак вузівські тренінги мають будуватись на міждисциплі-
нарних зв’язках, що обумовлює їх проведення після опанування
знаннями з фахових дисциплін, тобто на 4—5 курсах. Тренінги
мають проводитись у години самостійної роботи в лабораторіях
(кабінетах) кафедр як систематичне тренування у вирішенні пев-
них виробничих завдань відповідно до різних виробничих ситуа-
цій. Однією з умов формування практичних навичок у ході тре-
нінгу є систематичність тренувань, тому кафедри мають забез-
печити контроль за такими тренуваннями, визначивши певний
їх зміст та вимоги. Тренінги можуть носити груповий та індиві-
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дуальний характер (як правило, тема тренінгу повинна передба-
чати як індивідуальну роботу, так і роботу у складі колективу).
Організація тренінгу і контроль тренувань покладається на кафед-
ри, для чого вони не тільки забезпечують його методично, але й
підготовленими керівниками (тренерами) тренінгу. У даному ви-
падку це особлива роль викладацької роботи, яка має суттєві від-
мінності у підготовці викладача. Насамперед, тренер повинен дос-
конало володіти практикою відповідної роботи та інформацією,
на якій вона ґрунтується, знати методику проведення тренувань,
однаково вміти працювати з аудиторією й індивідуально з кож-
ним з навчаючих, вміти застосовувати т. з. інтерактивні методи,
направлені на цілеспрямоване збудження та активізацію поведін-
ки людей при вирішенні певних завдань, знати методику оцінки
результатів тренувань тощо. До того ж, існує безліч інших харак-
теристик тренера як фахівця з практичної підготовки студентів.
Враховуючи специфіку проведення тренінгів, особливе місце ко-
мунікаційних процесів у ньому та практичну спрямованість ро-
боти можна вбачати, що при певній підготовці тренерами від ка-
федр могли б виступати їх асистенти або викладачі. Тривалість
тренінгів може бути 2—4 академічні години. Тренінги для навчаль-
ної групи можуть організуватись і проводитись протягом кількох
днів поспіль, як звичайний робочий день на виробництві.

Конопатська Л. В., канд. екон. наук, доц.,
Гойванюк М. П., асистент,

кафедра менеджменту банківської діяльності

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МІЖПРЕДМЕТНОГО
ТРЕНІНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ

Активізація навчального процесу при підготовці спеціалістів
магістерського рівня вимагає ретельно дотримуватися певних
вимог щодо практичного наповнення системи навчання. На магі-
стерському рівні студенти, які навчаються на спеціальності «Бан-
ківська справа», мають можливість при проходженні практики в
банківських установах опанувати більшу частину аспектів про-
фесійної банківської діяльності. І тому завданням тренінгового
процесу є саме закріплення отриманих теоретичних знань та
практичних навиків. Отже, метою міжпредметного тренінгу є си-
стемне формування та закріплення професійних компетенцій для
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студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магіст-
ра за програмою «Регулювання банківської діяльності» (табл. 1).

Таблиця 1
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОКРЕМИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ ФАХІВЦІВ

ТА НАВИЧКАМИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

Окремі компетенції фахівців, необхідні
для виконання професійних завдань
на освітньо-кваліфікаційному рівні

магістр спец. 8105/3

Навички які отримують студенти під час
проходження міжпредметного тренінгу

1. Контролювати фінансовий стан
банків та його підрозділів;

2. Контролювати виконання банками
обов’язкових нормативів НБУ;

3. Інспектувати діяльність банків;

4. Проводити аудит в банку;

5. Управляти процесом допуску бан-
ків на ринки;

6. Застосовувати адекватні заходи
впливу до банків за порушення бан-
ківського законодавства;

7. Оцінювати діяльність банків із за-
стосуванням рейтингової оцінки за
системою CAMELS;
8. Досліджувати діяльність банків із
використанням методів документар-
ного контролю;
9. Управляти рівнем ризикованості
банків;

10. Досліджувати конкурентну по-
зицію комерційного банку на ринку
банківських послуг;

11. Планувати оптимальну структу-
ру сукупного капіталу банку;
12. Управляти прибутковістю та фі-
нансовим станом банку;

1. Аналізується фінансовий стан умов-
ного банку за даними статистичної
звітності;
2. Використовується програмне за-
безпечення щодо розрахунку еконо-
мічних нормативів банку;
3. Визначається організація та поря-
док проведення інспекційних пере-
вірок банків;
4. Отримують навички здійснення
аудиту в банку;
5. Аналізуються виконання всіх
умов допуску банку на ринки (також
щодо здійснення специфічних опе-
рацій);
6. Визначається застосування мож-
ливих заходів впливу за порушення
які виявлені під час тренінгу;
7. Застосування основних положень
рейтингової системи CAMELS у
процесі проходження тренінгу;
8. Використання методів документар-
ного контролю при аналізі основних
компонентів системи CAMELS;
9. Визначення основних видів ризи-
ків, на які наражаються банки в про-
цесі аналізу фінансового стану умов-
ного банку;
10. Досліджується конкурентна пози-
ція умовного банку на ринку банківсь-
ких послуг (розмір капіталу та активів,
види операцій, наявність інформацій-
но-технологічного забезпечення);
11. Розраховуються показники капі-
талу системи раннього реагування;
12. Розраховуються показники при-
бутковості та якості активів системи
раннього реагування;
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Закінчення табл. 1

Окремі компетенції фахівців, необхідні
для виконання професійних завдань
на освітньо-кваліфікаційному рівні

магістр спец. 8105/3

Навички які отримують студенти під час
проходження міжпредметного тренінгу

13. Організовувати та координувати
роботу філій банку;

14. Управляти ліквідністю комер-
ційного банку;

15. Удосконалювати організаційну
структуру банку.

13. Аналізується якість роботи та фі-
нансовий стан структурних підроз-
ділів банку;
14. Розраховуються показники ліквід-
ності та зобов’язань банку системи
раннього реагування;
15. Надання пропозицій щодо вдос-
коналення організаційної структури
банку (відповідно висновків за ре-
зультатами тренінгу)

Завдання міжпредметного тренінгу — допомогти студентам
засвоїти принципи, методи і прийоми механізму оцінки загально-
го стану банку на підставі єдиних критеріїв, які охоплюють його
діяльність за всіма напрямами.

Рейтингова система дає змогу оцінювати загальний стан і ста-
більність банківської системи та отримувати інформацію для ви-
значення пріоритетів у діяльності банківського нагляду.

Тренінг, як одна з активних, максимально наближених до прак-
тики форм навчального процесу, створює реальну базу знань, не-
обхідну для подальшого успішного застосування на практиці
прогресивних технологій та методів оцінки та аналізу діяльності
банків, що задовольняють вимоги і потреби системи регулювання
діяльності банківських установ.

Учасники комплексного тренінгу, сформовані у групи, кожна
з яких представляє собою віртуальний банк, повинні знати тех-
нологію проведення банківських операцій, порядок формування
облікової політики банку, правила обліку операцій банку, знати
перелік форм і склад статей та вміти складати квартальну фінан-
сову звітність банку, аналізувати її показники, здійснювати про-
цедури управлінського обліку, складати управлінські звіти, вміти
представити у процесі презентації результати вирішених завдань
комплексного тренінгу.

Результатом тренінгу є закріплення теоретичних знань і здо-
буття практичного досвіду, апробація професійних здатностей та
відпрацювання навичок колективної аналітичної роботи.
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Процес проведення тренінгу складається з таких етапів:
1. Вступ до комплексного тренінгу;
2. Пояснення завдань комплексного тренінгу;
3. Формування груп для проведення комплексного тренінгу;
4. Виконання завдань комплексного тренінгу;
5. Презентація результатів роботи кожної групи;
6. Оцінювання виконання завдання.
Під час тренінгу використовуються матеріали попереднього

контролю, який ґрунтується на перевірці та аналізі звітності, яку
подають комерційні банки до НБУ. Рейтингову оцінку банку за
системою СAMELS студенти визначають шляхом аналізу річної
звітності банку, яка включає: баланс банку, звіт про фінансовий
результат, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капі-
тал та примітки до звітів.

Отже, підвищення якості підготовки висококваліфікованих
фахівців для банківської системи безпосередньо пов’язане з по-
дальшим удосконаленням змісту освіти та підготовкою спеціалі-
стів з урахуванням чітко визначених професійних навичок.

Краснова І. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра менеджменту банківської діяльності

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ «ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ
НА ВІДКРИТИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ:
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА» ЗА ПРОГРАМОЮ

«ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА
ТА ІНЖИНІРИНГ У БАНКУ»

Сучасному суспільству потрібні аналітики, експерти, радники
та консультанти вищої економічної кваліфікації, які здатні збира-
ти, обробляти, узагальнювати та презентувати якісну інформацію
необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень. На
набуття цих навичок спрямований тренінг за магістерською про-
грамою «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку». Тренінг
складається з двох частин (рис. 1).
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Магістерський тренінг
«Діяльність банків на відкритих

фінансових ринках: аналіз та оцінка»

Частина І. Діагностика стану
банку та бізнес-середовища

Комплексний міжпредметний на
матеріалах банку
Робота в групах
Аудиторна робота над обробкою
звітної інформації
Формування навичок фінансово-ана-
літичної роботи у банку
Узагальнюючий підхід, для обгрун-
тування управлінських рішень

Спеціалізований практичний тренінг
Індивідуальна робота
Робота в дилінговому центрі в ре-
жимі реального часу
Формування навичок стратегії та
тактики торгів на ринку Форекс
«Розвідуючий» підхід, уміння знай-
ти передбачуваність у хаотичному
русі курсу

Частина ІІ. Дилінг на ринку
Форекс

Рис. 1. Напрями та зміст міжпредметного тренінгу
за програмою «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку»

Перша частина передбачає комплексний системний аналіз та
оцінку банківської діяльності на основі фінансової та статистич-
ної звітності, іншої публічної інформації щодо діяльності банку.
Джерелом отримання інформації є фінансові та інші дані, що пуб-
лікуються на офіційних сайтах вітчизняних банків, або збирають-
ся студентами на базі практики самостійно. В процесі управління
банком виникає задача аналізу інформації за сукупністю внутрі-
шніх та зовнішніх факторів. Розвиток банків та динаміка їх кіль-
кісних параметрів багато в чому залежить від темпів росту еко-
номіки в цілому та таких ключових макроекономічних індикато-
рів як обсяг валового внутрішнього продукту, динаміка платіж-
ного балансу, рівень інфляції, валютний курс, ринкові процентні
ставки тощо. Саме тому окремими джерелом інформації висту-
пають дані про макроекономічні умови, що також є предметом
дослідження.

В умовах жорсткої конкуренції на фінансових ринках особли-
вого значення набуває орієнтація на використання в діяльності
найбільш сучасних та ефективних інформаційно-аналітичних тех-
нологій, які мають виступати інструментом ефективного управ-
ління діяльністю. Фінансова-аналітична робота, навички якої
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студенти набувають у процесі проведення тренінгу, спрямована
на рішення наступних завдань за блоками:

 Блок 1. Аналіз та оцінка дохідності фінансових інструмен-
тів та операцій;

 Блок 2. Управління ризиками банку;
 Блок 3. Аналіз балансу банку;
 Блок 4. Оцінка ринкових факторів, що впливають на діяль-

ність банку та аналіз банків-конкурентів;
 Блок 5. Комплексна фінансово-економічна оцінка діяльнос-

ті банку.
Завдання за кожним блоком визначені та структуровані зазда-

легідь керівником тренінгу. За кожним студентом, що входить до
малої групи (5—6 чоловік) щодо аналізу конкретного банку, за-
кріплюється окремий блок. Блоки сформовані так, щоб охопити
всі спеціальні дисципліни магістерського рівня з даної спеціаль-
ності, комплексне засвоєння знань з яких дозволяє майбутнім
фахівцям скласти загальне уявлення про управління діяльністю
банку. Дисципліни, на базі яких розроблено тренінг:

 Фінансовий менеджмент (блок 3 та 5);
 Фінансовий інжиніринг у банку (блок 1);
 Методи аналізу фінансових ринків (блок 1, 3 та 4);
 Управління банківськими ризиками (блок 2).

За указаними напрямами проводиться перша частина тренінгу.
Вона проводиться у формі кейс-методу, який придатний для ма-
лих груп та найбільш ефективний у програмах, орієнтованих на
розвиток аналітичних здібностей.

До переваг даної части тренінгу можна віднести те, що набуті
студентами розрізненні знання з різних дисциплін тут поєдну-
ються. Завдання за різними блоками, за якими стоять різні дис-
ципліни, виконуються на єдиній інформаційній базі конкретного,
реально існуючого вітчизняного банку. Студенти мають можли-
вість продемонструвати практичні навички щодо аналітичної ро-
боти, що важливо в колективі, виконуючи індивідуальну роботу.
Виконується малими групами з обов’язковим письмовим оформ-
ленням результатів виконаного завдання у формі докладної за-
писки з наочним представленням основних тенденцій та законо-
мірностей, а також пропозицій менеджменту банку.

Невідємною та важливою, навіть обов’язковою, складовою
тренінгу, як показує досвід, є обговорення результатів роботи
кожної групи наприкінці перед усіма студентами, а не перед ви-
кладачем особисто. Колективна форма обговорення результатів
роботи кожної групи формує у студентів відповідальність за ви-
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конану роботу, дух здорової конкуренції, вміння презентувати
результати роботи та вміння грамотно та стисло відповідати на
запитання як своїх колег-студентів, так і професіоналів-тренерів.
Крім того, завдання блоку 4 орієнтують студентів на вивчення
зовнішнього середовища. Кожна група має самостійно зібрати
інформацію щодо факторів на макро- та мезорівні, що найсуттє-
віше впливають на діяльність конкретного банку та визначають
бізнес-середовище, систематизувати та оцінити їх вплив, зпрог-
нозувати тенденцію їх зміни з проекцією на банк.

Друга частина тренінгу представляє собою набуття студен-
тами практичних навичок з моделювання практичних ситуацій та
фінансового дилінгу за допомогою комп’ютерних програм. Да-
ний напрям потребує приділяти особливу увагу дослідженню рин-
ку FOREX, стратегії та тактиці ведення торгів на цьому сегменті
фінансового ринку. Тренінг проводиться на базі комп’ютерного
класу дилінгового центру Брокбізнесбанку разом з фахівцями
цього центру. Дилінговий центр надає можливість студентам
працювати на фактичних даних, отримувати економічну і фінан-
сову інформацію та аналітику в режимі реального часу від провід-
них світових інформаційних агентств, таких як Рейтерс, Блум-
берг тощо.

Завданнями другої частини тренінгу є:
1) розглянути основні засади організації діяльності міжнарод-

ного валютного ринку як складової відкритого фінансового ринку;
2) проаналізувати особливості здійснення маржинальної тор-

говлі;
3) дослідити принципи та прийоми прогнозування динаміки

валютного курсу;
4) ознайомитись з практикою здійснення операцій на ринку

FOREX.
На відміну від першої частини тренінгу, який передбачає ко-

лективну роботу, друга частину спрямована на формування інди-
відуальних навичок використання інформаційно-аналітичних ре-
сурсів та новітніх досягнень у галузі комп’ютерних технологій
для виявлення циклічності коливань ринку, оцінки стійкості і за-
гальних тенденцій розвитку, та прогнозування руху курсів валют.
Кожний студент обирає для себе свою валютну пару, за якою він
буде здійснювати спостереження та приймати рішення щодо
проведення операцій купівлі-продажу. Методи спостереження та
формування тактики торгів ускладнюються від початку роботи: з
аналізу графіків до використання технічних індикаторів. Для кож-
ного студента відкривається на сайті дилінгового центру свій де-
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мо-рахунок, за яким щодня фіксуються його результати роботи.
Свої спостереження студенти занотовують у щоденники, які є
основою для формування індивідуальних звітів, що складаються
та здаються по закінченню тренінгу викладачу.
Методичне забезпечення комплексного тренінгу передбачає

проведення його в кілька етапів. Перший етап тренінгу — орга-
нізаційний — складається з:

1. презентації тренінгу й команди тренерів перед студентами;
2. ознайомлення з процесом та графіком роботи, системою

оцінювання результатів роботи студентів під час тренінгу;
3. формування складу команд, розподіл ролей, прийняття пра-

вил роботи на тренінгу;
4. міні-лекції — основи фінансово-аналітичної та дилінгової

діяльності;
5. проведення дискусій за окремими питаннями та напрямами

тренінгу.
Другий етап тренінгу — змістовний.
1. Самостійний вибір кожною командою банку, за інформа-

ційними матеріалами якого виконуватимуться комплексні тренін-
гові завдання.

2. Командна робота.
3. Виконання індивідуальних завдань при роботі в ділингово-

му центрі.
Третій етап — результуючий.
• Презентація виконаних завдань.
• Підведення підсумків.
Наприкінці зазначимо, що комплексний міжпредметний тре-

нінг «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз
та оцінка» за програмою «Фінансова аналітика та інжиніринг у бан-
ку» дозволяє поєднувати три основні напрями навчання (табл. 1).

Таблиця 1
ТРЕНІНГОВІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Напрям навчання

Вербальна
комунікація

Представлення інформації
в наочному вигляді, демон-
страція навичок

Практичне вироблення
необхідних навичок

бесіди презентація складання документів
(аналітичних звітів)

лекції демонстрація робота з комп’ютером

М
ет
од
и 
на
вч
ан
ня

обговорення моделювання офісна практика
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Кривов’яз Т. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра менеджменту банківської діяльності

МОДЕЛЮВАННЯ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
ЯК МЕТОД ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКУ»

Проблема формування фахових компетенцій та посилення
практичної спрямованості підготовки бакалаврів відповідно до
освітньо-професійних програм нового покоління зумовлює необ-
хідність активізації впровадження в навчальний процес новітніх
технологій проведення окремих форм занять. В університеті по-
стійно зростає питома вага занять та заходів, що моделюють
окремі аспекти майбутньої професійної діяльності студентів. Ос-
новна мета таких занять полягає у тому, щоб сформувати особис-
тість, яка здатна самостійно й творчо мислити, спроможну адап-
туватися до сучасних змін у економіці.

Дисципліна «Фінансовий облік у банку» (викладається для
студентів бакалаврської програми «Банківська справа») дозволяє
набути професійні компетенції, якими має володіти бакалавр з
банківської справи, зокрема такі здатності фахівця :

— володіти навичками роботи з інформаційно-аналітичною
базою даних, що формується в системі бухгалтерського обліку;

— володіти методами підготовки щоденного балансу комер-
ційного банку;

— володіти методами складання квартального та річного ба-
лансових звітів та звітів про фінансові результати;

— володіти методикою читання базових фінансових звітів.
Для забезпечення набуття студентами зазначених знань та на-

вичок сприятливим є використання методу моделювання конкрет-
них ситуацій при проведенні індивідуальних занять. Мета вико-
нання завдань полягає у поглибленні і закріпленні теоретичних і
практичних знань студентів з окреслених напрямів. Робочою на-
вчальною програмою передбачено виконання студентами двох
індивідуальних завдань, які вертикально інтегровані, побудовані
на реальних даних і моделюють фінансову ситуацію у комерцій-
ному банку на конкретну дату. Зміст завдань, його цілі і методич-
ні поради щодо виконання розміщено у мережі.

Перше завдання передбачає вивчення студентами структури
інформаційно-аналітичної бази даних банку через набуття само-
стійно навичок роботи з планом рахунків комерційного банку,
опанування методики складання щоденного балансу та його
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структури за елементами фінансової звітності, а також у розрізі
кожного елементу за класами, розділами та групами рахунків.

Друге завдання спрямоване на опанування методів узагаль-
нення бухгалтерської інформації шляхом складання квартальних
балансу й звіту про фінансові результати, а також підготовки річ-
них балансу й звіту про фінансові результати. У процесі вико-
нання індивідуальних завдань студенти засвоюють практичні на-
вички щодо складання фінансових звітів, детально вивчають їх
структуру і зміст. Досліджуючи принципи побудови звітів, від-
мінності, які їм притаманні, студенти вчаться самостійно працю-
вати з базовими джерелами економічної інформації та норматив-
но-правовими актами.

Викладач здійснює оцінювання якості виконаного студентом
завдання за результатами його захисту, який проводиться згідно з
графіком. Такий метод навчання дозволяє розвинути у студентів
самостійність у підготовці та потребує від них високого рівня са-
моорганізації. Аналіз практичного досвіду проведення таких ін-
дивідуальних занять на кредитно-економічному факультеті засвід-
чив високий потенціал студентів у поєднанні теоретичних знань
та практики їх застосування, формування практичних навичок
щодо отримання необхідної економічної інформації про банки.

Мирун М. І., професор,
кафедра банківської справи

ДИСКУСІЯ ЯК ВИД ТРЕНІНГУ
НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Дискусія відбувається на базі знань студентів з теми, яка ви-
носиться на обговорення. Дискусія є способом знаходження ар-
гументованої відповіді на спірне питання.

Правила ведення дискусії:
— сперечатися по суті теми;
— логіка в дискусії, доказовість аргументами, фактами;
— чітке формулювання власної думки;
— повага поглядів учасників дискусії, не допускати образли-

вих реплік;
— не нав’язувати свою думку;
— самокритичність, визнання недостатності власної аргумен-

тації.
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Алгоритмом дискусії по темі семінарського заняття є:
1) поділ академічної групи з 25—27 студентів, як правило, на

чотири підгрупи та визначення лідерів у підгрупах;
2) окреслення для підгруп спірного питання та надання дже-

рел інформації;
3) аналіз вказаних джерел інформації з погляду знаходження

відповіді на спірне питання;
4) дискусія у підгрупах перед вибором рішення визначеного

спірного питання;
5) прийняття визначеного розв’язання по спірному питанню та

обговорення цього рішення в процесі дискусії у підгрупі;
6) презентація лідером підгрупи висновків дискусії щодо

розв’язку спірного питання у підгрупі;
7) знаходження істини по спірному питанню шляхом загальної

дискусії в академічній групі;
8) обговорення обраного рішення по спірному питанню на се-

мінарському занятті в академічній групі;
9) підведення підсумку по знайденій відповіді на спірне пи-

тання.

Мякишевська О. М., старш. викл.,
кафедри банківських інвестицій

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ІПОТЕЧНИЙ РИНОК»

Нині в світі використовується понад 2000 ділових ігор. Най-
більше розповсюдження вони мають у системі підготовки і пере-
підготовки спеціалістів у США і країнах СНД. Також розповсю-
джуються і застосовуються ділові ігри в Англії, Канаді, Японії,
Франції, Німеччині, Польщі.

Сучасні тренінгові технології служать для активізація навчан-
ня та передбачають використання різних методів, які відрізня-
ються як формою проведення занять, так і завданнями, які вирі-
шуються в навчальному процесі.

Методи активізації навчання, зокрема ситуаційні завдання, ді-
лові ігри, мозкові атаки, лекції-диспути, ігрове проектування є не
лише складовою частиною сучасних тренінгових технологій, а й
служать критерієм оцінки правильності обраної стратегії навчаль-
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ного процесу, майстерності викладача, результативності роботи в
цілому. Ділові ігри, наприклад, можуть бути використані під час
проведення атестації студентів, перевірки їх підготовки до май-
бутньої практичної діяльності.

Для оцінки знань студентів використовуються комплекси проб-
лемних ситуаційних завдань, вирішити які неможливо без глибо-
кої теоретичної підготовки, навичок прийняття оптимальних рі-
шень.

На сучасному етапі значним недоліком традиційного навчання
є перевантаження студентів навчальною інформацією, яка спри-
ймається сенсорним способом за допомогою зовнішніх аналіза-
торів, тобто почуттєвою сигнальною системою. Проте, крім сен-
сорних існують моторні, сенсомоторні та інші способи, які також
слід використовувати при формуванні та підготовці спеціалістів.
Тому при викладанні дисципліни «Іпотечний ринок» застосову-
ються в навчальному процесі ігрові заняття, імітаційні методи,
мозкові атаки, робота в малих групах, лекції-диспути, відкриті
лекції за участю провідних фахівців-практиків, що активізують
систему сприйняття та опанування дисципліни.

Однією з умов ефективності опанування дисципліни «Іпотеч-
ний ринок» є свідоме засвоєння знань, для якого характерні єд-
ність слова, образу і творчої діяльності студентів при їх активно-
сті та самостійності.

Однією з ефективних форм самостійної роботи студентів є
проведення ділової гри у вигляді комплексного практичного зав-
дання. До ігрового прийому належать способи поділу студентів
на малі групи (за інтересами, жеребкуванням, алфавітом, рівнем
підготовки тощо); порядок обговорення одержаної інформації;
способи прийняття рішень; стимулювання активності.

Ділова гра — один із методів активного навчання, що базуєть-
ся на імітації, моделюванні, спрощеному відтворенні реальної
економічної ситуації в ігровій формі.

У діловій грі кожен учасник грає роль, виконує дії, аналогічні
поведінці людей у житті, але ігри використовуються як метод
практичного навчання економіці, бізнесу, служать засобом пі-
знання норм економічної поведінки, освоєння процесів прийнят-
тя економічних рішень.

Для виконання комплексного практичного завдання студентам
необхідно опрацювати та проаналізувати інформацію фінансово-
кредитних установ щодо умов, процесу та аналізу фінансування
та кредитування на ринку нерухомості з використанням інфор-
маційних джерел інших учасників ринку нерухомості.
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Метою проведення ділової гри є:
 вивчення нормативно-правової бази у сфері іпотечного кре-

дитування;
 уміння працювати з інформацією на ринку нерухомості;
 ознайомити з функціональною структурою ринку іпотеки;
 опанування студентами практичних навичок в організації та

механізму іпотечного кредитування фінансово-кредитними уста-
новами;

 обґрунтування проведеної роботи;
 сформувати у студентів навички ведення дискусій та публіч-

них виступів.
Професійні компетенції, які набуває студент після проведен-

ня ділової гри:
 оволодіння механізмом функціонування ринку іпотечних

кредитів та умов їх надання фінансово-кредитними установами;
 здобуття глибоких практичних навичок у процесі здійснен-

ня операцій по кредитуванню на іпотечному ринку;
 здобуття навичок використання різних методів оцінки

об’єктів іпотечного ринку;
 практичне пізнання особливих взаємовідносин між фінан-

сово-кредитними установами та іншими суб’єктами, що мають
безпосереднє відношення до іпотечного ринку;

 знати сучасне законодавство, методичні, нормативні та інші
правові документи, що регламентують процес іпотечного креди-
тування.
Стадії виконання завдань та проведення ділової гри:
1-а стадія: отримання студентами умов виконання індивідуаль-

ного завдання для проведення гри, розподіл студентів у групі за
ролями;

(виконавець — викладач — тренер).
2-а стадія: збір, обробка, аналіз інформації, виконання розра-

хункових дій, індивідуальна робота; (виконавці — студенти).
3-а стадія: проведення ділової гри в аудиторії: презентація

студентами виконаних завдань відповідно до визначених ролей,
проведення порівняльного аналізу та загальної дискусії.

(виконавці — студенти, в дискусії приймає участь викладач).
4-а стадія: порівняльний аналіз наданої інформації, аналіз усіх

альтернатив та підведення підсумків з проведеної ділової гри (ви-
ступ викладача).

Також у процесі навчання використовуються дидактичні крос-
ворди, які складаються з слів, що створюють уявно-терміно-
логічну основу теми заняття. Розробляючи кросворди, слід виді-
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ляти поняття, які повинен засвоїти студент на попередніх лекці-
ях. Рисунок кросворду може бути несиметричним, що зумовлено
«незручністю» слів, які відповідають тим чи іншим поняттям.

Методика роботи з кросвордами на заняттях зводиться до їх
розв’язання. Для цього студентам роздають заздалегідь підготов-
лений рисунок кросворда та умови його розв’язання. Одночасно
на дошці вивішують великий рисунок і гравці команд можуть
розв’язувати кросворд, вкладаючи в прозорі кишені букви із ра-
ніше виготовленого алфавіту. Члени команд з дозволу капітанів
виходять до дошки і складають те чи інше слово, адекватне тому
чи іншому поняттю.
Критерії оцінки активних методів навчання, і особливо ігро-

вих такі, як:
 високий ступінь спонукальної активності студентів;
 тривалість цієї активності;
 постійний взаємозв’язок викладача і студентів, сприяння

розвитку пізнавальної й розумової діяльності студентів та обумо-
влення їх інтересу до матеріалу, що викладається, і до майбутньої
професії.

Однак слід підкреслити, що ігрова технологія ні в якому випа-
дку не повинна підміняти традиційні, перевірені багаторічним
досвідом методи навчання.

Останнім часом сучасні тренінгові технології використову-
ються у різних сферах діяльності людей, у тому числі й у навчан-
ні студентів — майбутніх професіоналів. Це дає змогу за корот-
кий проміжок часу вирішити завдання інтенсивного формування
та розвитку професійних навичок та вмінь.

Нікітін А. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра менеджменту банківської діяльності

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Досвід застосування дворівневої системи підготовки фахівців
із банківської справи у нашому вищому навчальному закладі (ба-
калавр-магістр) призводить до можливості та необхідності його
узагальнення з метою більш якісного застосування навчальних
технологій на кожному з рівнів. У цій доповіді зосередимось на
особливостях підготовки магістрів.
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Якщо студенти бакалаврського рівня мають досить значну пи-
тому вагу аудиторних занять, що дозволяє здійснювати активні
методи навчання під постійним контролем викладача (ситуаційні
вправи. прикладні завдання. тренінги), то студенти магістерсько-
го рівня більшу частину навчального навантаження реалізують,
знаходячись на практиці в установах банків (20 тижнів на протязі
навчального року). Програма проходження практики складена з
урахуванням поглибленого вивчення дисциплін магістерського
рівня. Так, на магістерській програмі «Фінансова аналітика та
інжиніринг у банку» студентам викладаються п’ять нормативних
дисциплін (спільних для всіх магістерських програм спеціальнос-
ті «Банківська справа») та чотири дисципліни магістерської про-
грами, кожна з яких передбачає виконання індивідуальних та мо-
дульних завдань на базі матеріалів бази практики. Такий підхід
дозволяє постійно оновлювати практичну складову змістовної
частини дисциплін магістерського рівня, покращувати індивідуа-
лізацію навчання, а, відповідно, і його якість. Так, наприклад,
модульні завдання з курсу «Маркетинг у банку» містять ситуації,
що моделюють конкретні дії працівника підрозділу маркетингу
комерційного банку по організації та проведенню маркетингових
досліджень, здійсненні маркетингової стратегії та управлінню ін-
струментами маркетингу у банку (і все це з урахуванням специфі-
ки конкретного банку. що виступає базою практики). Якби на-
вчання проводилось за традиційною, бакалаврською технологією
(як це, до речі, продовжує здійснюватись зі студентами вечірньої
форми навчання), то виникали б певні проблеми як із боку індиві-
дуалізації процесу навчання, так і з боку необхідності постійного
оновлення змісту завдань, що перевантажувало б викладача. І нав-
паки, використання методів конкретних ситуацій дає можливість
студентам опановувати практичні аспекти змісту магістерських
дисциплін з урахуванням індивідуального підходу і на повністю
актуалізованому матеріалі. Викладачу залишається більше уваги
приділяти не адміністративним функціям, що пов’язані з організа-
цією традиційних занять, а поглибленому консультуванню кожно-
го студента по змісту виконання індивідуальних завдань. Обмеже-
ність аудиторних занять для таких студентів компенсується
проведенням започаткованих у 2007—2008 навчальному році між-
предметних тренінгів. Водночас, діюча система використання ме-
тодів конкретних ситуацій повинна вдосконалюватись, що поляга-
тиме, на нашу думку, в реалізації таких напрямків її розвитку:

— заміна на денній формі заліку по дисциплінам другого се-
местру магістратури повноцінним іспитом (який зараз є лише у
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студентів вечірньої та заочної форми, що створює асиметрію у
планах підготовки та відсутність якого знижує мотивацію на
денній формі, що традиційно більш умотивована оцінками у дип-
ломі);

— збільшення нормативів навантаження для викладачів, що
припадає на індивідуальну роботу із студентами магістерського
рівня (що дозволить підкріпити вимоги до викладачів щодо по-
дальшої індивідуалізації завдань шляхом відповідного норматив-
ного забезпечення);

— покращення матеріально-технічної бази кафедр, що пра-
цюють переважно зі студентами магістерського рівня.

Остапчук Я. М., старш. викл.,
кафедра менеджменту банківської діяльності

ДІЛОВА ГРА З ДИСЦИПЛІНИ
«СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Актуальність дисципліни. В умовах приєднання України до
Болонського процесу, поглиблення вимог до академічних знань
студентів, які навчаються за спеціальністю «Банківська справа»,
неодмінною складовою закріплення таких знань є практичний
досвід. На жаль, під час вивчення нормативних та вибіркових дис-
циплін спеціальності студенти, як правило, не мають можливості
ознайомитися з реальним досвідом управління в банку. Більше
того, деякі аспекти академічних знань неможливо повноцінно за-
своїти, не обіймаючи в банку відповідної керівної посади, не
приймаючи стратегічних рішень, без того, щоб не бачити наслід-
ки таких рішень, звіряючись із базовими практичними навичка-
ми. На допомогу тут приходять тренінгові методики, на яких, зок-
рема, базується дисципліна «Ситуаційне моделювання банків-
ської діяльності».
Метою дисципліни «Ситуаційне моделювання банківської діяль-

ності» є навчання студентів принципів функціонування комер-
ційного банку на основі роботи з комп’ютерною моделлю банків-
ської спільноти. Завдання дисципліни — освоєння стандартних
для банків форм банківських звітів, їх читання та аналіз. Голов-
ний метод, який застосовується при освоєнні даної дисциплі-
ни, — ділова гра.
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Ситуаційні моделі економічного середовища створюються ві-
домими навчальними закладами розвинутих країн та з успіхом
апробуються під час навчання студентів закономірностям роз-
витку подій в економічній ситуації. Стосовно банківської діяль-
ності досить відомими є «Гра по управлінню банком розвитку»
Інституту економічного розвитку Світового банку, TOPSIM-
banking (Фірми UNICON MS GmbH, Німеччина) та BankExec
Американської асоціації банкірів. Кожна з цих ігор має оригіналь-
ні правила та вимоги, за якими оцінюються дії учасників, але є у
них і спільні риси. Це — дидактична спрямованість даних ігор та
необхідність створення груп учасників, які працюють із вхідними
документами та конкурують між собою за результати.

В основі дисципліни «Ситуаційне моделювання банківської
діяльності» лежить власне банківська гра BankExec. Як учасник
ділової гри студент стає членом команди менеджменту, що від-
повідає за операції комерційного банку. Кожна команда студен-
тів має розробити та запровадити банківські стратегії щодо пози-
чок, цінних паперів, депозитів, джерел запозичення й капіталу.
При цьому виникає конкуренція з іншими фінансовими інститу-
тами, що працюють у тій самій спільності в умовах зміни еконо-
мічної ситуації. Головною метою тренування є вироблення в учас-
ників уміння управління банками в умовах динамічної економіки
та усвідомлення необхідності вживання інтегрованих, послідов-
них засобів для підтримки зростання, прибутковості та виживан-
ня банківської установи.

Студенти засвоюють базові правила гри, викладені в посібни-
ку з дисципліни1, та приймають рішення відповідно до набутих
знань. Ключовою є можливість, по-перше, продемонструвати
вміння приймати рішення на рівні стратегічного менеджера бан-
ку і, по-друге, що не менш важливо, оформити таке рішення згід-
но з низкою наведених вимог. Вся інформація, необхідна для пов-
ноцінної участі у діловій грі (комплексному тренінгу), вклю-
чаючи опис ситуації, стратегію вибору рішення, зразки викона-
них завдань, міститься у посібнику з дисципліни.

Студент після вивчення дисципліни повинен уміти оцінювати
ситуацію на ринку і приймати рішення з управління комерційним
банком, впливаючи на фінансові результати його діяльності. Та-
кий досвід допоможе в подальшому приймати кваліфіковані рі-
шення щодо аналізу діяльності вітчизняних банків.
                  

1 Нікітін А. В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посіб. — Вид. 2-ге,
перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2006. — 152 с.
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Покойова О. М., канд. екон. наук, доц.,
кафедра менеджменту банківської діяльності

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ АСПЕКТІВ
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Однією з умов ринкової конкурентоспроможності результатів
діяльності навчального закладу на ринку праці та освітніх послуг
є розвиток процесу засвоєння та використання в навчальному про-
цесі інноваційних форм та методів викладання не тільки фахових,
а й вибіркових дисциплін. Таких, наприклад, як «Банківська справа»
для спеціальності 6404 «Інтелектуальні системи прийняття рі-
шень».

В контексті підготовки фахівців-майбутніх бакалаврів з цієї
спеціальності метою опанування дисципліни «Банківська справа»
є володіння знаннями щодо створення, функціонування та роз-
витку банківських установ, механізму проведення основних опера-
цій та надання послуг, дослідженню конкретної ситуації з банків-
ської практики, аналізу та оцінки фінансових показників діяльності
банків.

В умовах невизначеності вітчизняного економічного розвитку
якість опанування навичками аналізу, критичного мислення, ми-
стецтвом прийняття управлінських рішень можливі, на наш пог-
ляд, тільки на базі застосування активних методів навчання сту-
дентів.

Безперечно, в теперішній час особливу актуальність набува-
ють інноваційні технології навчання, які реалізуються у формі
тренінгів, ділової або рольової гри, тестування тощо. Так, на
практичних заняттях з дисципліни «Банківська справа» група
студентів була поділена на три підгрупи, кожна з яких отримала
завдання по конкретному банку за три роки зібрати матеріали та
проаналізувати їх: перша група — кредитний портфель, друга —
інвестиційні, третя — інші активи. Студенти на тренінгу активно
обговорюють та презентують результати проведеного дослі-
дження та відповідають на запитання викладача.

В процесі проведення тренінгу поставлені цілі були успішно
досягнути студентами. Учасники тренінгу засвоїли матеріал та
вдало його відтворили у своїх розрахунках та виступах. Таким
чином, у студентів на тренінгу розвиваються такі здібності, як
уміння самостійно збирати, обробляти, аналізувати інформацію,
тобто спроможність ефективно її використовувати для вирішення
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поставлених задач. Учасники творчо поставились до виконання
завдання, гарно усвідомили цілі і завдання проведеного тренінгу.
Організація та впровадження такої інноваційної технології у про-
цесі вивчення дисципліни «Банківська справа» стала вже тради-
ційною.

Такі тренінги, на наш погляд, розвивають навички аналітич-
ного та критичного мислення, співпраці в колективі, переходу від
інформаційної побудови навчання до технології самоосвіти та
саморозвитку під керівництвом наставників-педагогів, що є важ-
ливою складовою формування конкурентоспроможних фахівців
високої кваліфікації, які здатні ефективно працювати в команді
для розв’язання поставлених задач.

Розвиток тренінгових технологій потребує досить багато зу-
силь як педагогів, так і студентів. Так, вибір форм і методів ви-
кладання конкретної дисципліни залежить від рівня мотивації на-
вчання, рівня підготовленості викладача і студент, активності,
часу занять, їх структури та складності. Організація навчального
процесу з орієнтацією на розвиток творчого потенціалу студента
повинна характеризуватися інноваційним підходом до співпраці
викладача та студента і в вирішенні цих питань особливе місце
належить тренінговим технологіям.

Література

1. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: За ред.
Г. О. Ковальчук. — К.: КНЕУ, 2006. — 384 с.

2. Інноваційні технології навчання як інтегрально-комплексний за-
сіб активізації навчальної діяльності. — К.: МАУП, 2007. — 42 с.
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Бірюк О. Г., канд. екон. наук, доц.,
Кубрак Р. П., асистент,

кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ВИРІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА»

Суспільство нового типу, що формується в даний час в Украї-
ні, ставить нові вимоги перед вищою освітою в державі. Одним з
головних напрямків розвитку освіти нашої держави є впрова-
дження в навчальний процес інноваційних методів навчання, які,
насамперед, вбачають у студенті не об’єкт навчання, якому пере-
дають знання, а особистість, що інтенсивно розвивається. Анг-
лійський філософ О. Тоффлер зазначав: «Технологія завтрашньо-
го дня потребує не мільйонів поверхово начитаних людей,
готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах,
не людей, які виконують накази, не зморгнувши оком, а людей,
котрі можуть приймати критичні рішення, які можуть знаходити
свій шлях у новому оточенні, які достатньо швидко встановлю-
ють нові стосунки в реальності, що швидко змінюється».

Сучасна педагогіка володіє великим різноманіттям елементів,
форм та методів інноваційного навчання. Усі вони спрямовані на
якісне засвоєння знань студентами, виявлення та розвинення
вмінь та навичок критичної оцінки проблем, набуття досвіду са-
мостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової ро-
боти, набуття якостей, які сприятимуть у подальшому розвитку
самоосвіти і самореалізації.

Дисципліна «Облікова політика підприємства» належить до
дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів за фаховим
спрямуванням «Облік і аудит». Вивчення цієї дисципліни віді-
грає важливе значення для фахівців з обліку і аудиту та має прак-
тичне спрямування.
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З одного боку, навчальний матеріал даної дисципліни перед-
бачає творчий підхід при його опрацюванні, а з іншого — він ба-
зується на вимогах законодавства України в галузі регулювання
бухгалтерського обліку, тому передбачає однозначне трактуван-
ня. За такої двоїстості підходу у вивченні даної дисципліни на
перший план виходить уміння найбільш ефективно та раціональ-
но застосувати існуючі положення законодавства адекватно до
реальних умов діяльності конкретного підприємства у виборі об-
лікової політики.

Специфіка дисципліни, її стислість щодо обсягу навчального
часу і щільність у зв’язку зі значним обсягом матеріалу, який не-
обхідно засвоїти за короткий час, вимагають від студента особ-
ливої ретельності при вивченні дисципліни «Облікова політика
підприємства».

Тому, на нашу думку, найповніше задовольняє поставлені ви-
моги організація проведення практичних занять з дисципліни
«Облікова політика підприємства» у формі кейс-методу з елемен-
том роботи в мінігрупах.

Практичне опрацювання матеріалу передбачає його розмежу-
вання на 6 міні-кейсів за напрямками розробки положень обліко-
вої політики підприємства. При цьому студентам пропонується
обрати один з п’яти варіантів. Проведення практичних занять пе-
редбачає об’єднання осіб з однаковими варіантами у мінігрупи.
Кожен член групи одержує від викладача необхідне методичне
забезпечення (методичні вказівки з виконання практичних зав-
дань та робочий зошит, що розроблені на кафедрі). В ході заняття
викладач активно координує діяльність мінігруп і виносить на
обговорення той чи той елемент облікової політики.

Після виконання практичних завдань кожен студент мінігрупи
на основі оформлених у робочому зошиті результатів складає пев-
ний розділ Наказу про облікову політику.

При опануванні дисципліни «Облікова політика підприємст-
ва» у студентів формується система знань і практичних навичок з
організації облікової політики на підприємстві з метою ефектив-
ного використання облікової інформації в здійсненні контролю й
аналізу господарської діяльності та управління підприємством.
Ґрунтовні знання програмного матеріалу з дисципліни «Облікова
політика підприємства» знадобляться студентам при проведенні
наукових досліджень, написанні курсових і дипломних робіт, ви-
вченні інших економічних дисциплін бакалаврської програми й у
практичній діяльності на посадах, пов’язаних із бухгалтерським
обліком.
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Бондар М. І., канд. екон. наук, доцент,
Гончар І. І., канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ
АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЙ

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ»

Метою викладання дисципліни «Аудит» студентами облікової
спеціальності є формування професійно спрямованої комуніка-
тивної компетенції аудитора, що дозволить майбутньому фахів-
цю виконувати свої посадові та професійні обов’язки на основі
оцінки діяльності підприємства й середовища економічного кон-
тролю. З врахуванням вказаної мети, основними завданнями ви-
вчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ
аудиту і аудиторської діяльності в Україні, оволодіння практич-
ними навичками методики проведення аудиту фінансової діяль-
ності підприємства, проведення економічного аналізу результатів
господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлен-
ня резервів й обґрунтування управлінських рішень у майбутній
діяльності підприємства. Досягнення високих результатів від ви-
кладання дисципліни можливо за використання різних контактів
ділового спілкування, участі студентів в обговоренні практичних
ситуацій, що потребують вирішення дискусійних питань на осно-
ві оцінки змісту аудиторських доказів та їх достатності. Оскільки
аудит — це вид інтелектуальної діяльності, та містить принципи
суб’єктивного формування виду аудиторського висновку, то го-
ловним завданням є набуття студентами навиків формування вис-
новків, що відображатимуть об’єктивну реальність. Тому в ситу-
аціях ділового спілкування майбутній фахівець повинен уміти
ясно і чітко сформулювати думку щодо показників фінансово-
економічної діяльності підприємства та відстоювати свою точку
зору на основі конкретних обґрунтованих аудиторських доказів.

Одним із видів вільного спілкування є дискусія, тобто обгово-
рення певної проблеми шляхом обміну думками при співпаданні
чи розходженні думок. Дискусія передбачає вміння логічно фор-
мулювати свої думки, робити висновки, проводити аналогії, вмі-
ти слухати, висловлюватися. Головним для початку дискусії є ви-
значення конкретної проблеми для обговорення, що є суттєвою
та вирішення якої впливатиме на результати економічної діяль-
ності економічного суб’єкта. Вона може включати протиріччя,
які з’ясовуються в процесі дискусії.
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Модель викладання дисципліни «Аудит» на основі дискусії є
однією із характерних якостей реалізацій процесу підготовки та
формування кваліфікованого фахівця на основі дидактичних до-
сліджень, що пов’язані з організацією проблемного навчання,
орієнтовані на спеціальне навчання пошукових процедур, форму-
вання культури рефлексивного мислення.

Відправним моментом даної моделі навчання студентів «ауди-
ту» є вміння формулювати проблему шляхом виявлення пору-
шень, зловживань та неефективних господарських операцій, що
призводять до викривлення показників фінансової звітності та
знижують рівень ефективності діяльності економічного суб’єкта.
Сама процедура визначення відхилень та розробка шляхів їх усу-
нення має принципово діалогічний характер.

Способи виведення вихідної інформації у формі складання ло-
калізованого аудиторського висновку для обговорення на практич-
ному занятті представляють собою способи актуалізації та органі-
зації досвіду студентів, як відправного моменту для комуніка-
тивно-діалогової діяльності, яка спрямована на узагальнення ре-
зультатів аудиту та складання висновків незалежного аудиту.

До переліку характерних рис навчання на основі дискусії мож-
на віднести:

• ознайомлення кожного студента під час обговорення з тими
відомостями, які є у інших учасників (обмін інформацією) шля-
хом підготовки навчального матеріалу у формі практичних ситу-
ацій за відповідними темами вивчення дисципліни;

• обґрунтування різних підходів до вирішення ситуаційних
вправ;

• співіснування різних точок зору, та пропозиції щодо пред-
мету перевірки, який обговорюється;

• можливість критикувати та заперечувати будь-яку із вислов-
лених думок;

• спонукання учасників дискусії до пошуку групової згоди у
вигляді спільної точки зору чи рішення як найбільш ефективного.

Оптимально активна дискусія — в якій беруть участь всі сту-
денти групи. В таких умовах до індивідуального процесу пізнан-
ня залучається і та інформація, яку студент отримує від партерів
по спілкуванню. Таким чином, колективна діяльність пробуджує
діяльність кожного.

Досвід активного навчання доводить, що за допомогою його
форм, методів та засобів можливим стане ефективне вирішення
багатьох завдань, які майже неможливо вирішити при традицій-
ному навчанні. Адже за допомогою активного навчання, напри-
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клад, шляхом проведення так званих семінарів-дискусій, на які
виносяться творчі, проблемні ситуації, завдання, досягається мо-
жливість формування у студентів-бухгалтерів не лише пізнаваль-
ні, а й професійні інтереси.

Серед творчих завдань можна виділити такі види, як: завдання
на вміння практичного використання теоретичних знань; завдан-
ня, направлені на формування теоретичних навичок правового
моделювання; завдання на вміння надавати оцінку відповідності
практичної діяльності вимогам законодавства; завдання на фор-
мування навичок надавати аналіз дотримання облікової політики,
завдання щодо розробки практичних рекомендацій щодо усунен-
ня порушень і відхилень виявлених у ході аудиту, завдання з уза-
гальнення результатів аудиту тощо.

Проблемна ситуація, що визначає викладач для практичного
завдання — це ситуація, для оволодіння якою окремий студент
або колектив має знайти та застосувати нові знання та способи
дій у сфері аудиторської діяльності.

Основним призначенням застосування на семінарських заняттях
проблемних ситуацій є формування творчих процесів мислення у
майбутніх фахівців з обліку та аудиту та стимулювання розвитку їх
особистості. Вирішення таких проблем потребує творчого підходу,
оскільки необхідні не лише знання, а й навички їх застосування. Це
дає викладачу, з одного боку, досягнути більш якісного рівня засво-
єння знань, а з іншого — сприяє підвищенню активної ролі викла-
дача, який безпосередньо формулює обґрунтовані та глибоко осмис-
лені проблемні питання, що виносяться на дискусію.

Так, студент потрапляє в таку ситуацію, коли від нього вимага-
ється дати не просто позитивну або негативну відповідь, а й знайти
об’єктивне вирішення конкретної ситуації, завдання та обґрунтува-
ти його. При обґрунтуванні свого вирішення ситуаційних вправ у
присутності інших студентів та викладача, відповідаючи на їх запе-
речення та запитання, показуючи готовність відстоювати свою точ-
ку зору, це і є ті мотиви, які підвищують рівень відповідальності, що
є дуже необхідним для майбутнього обліковця-економіста.

Важливим моментом при проведенні семінарів-дискусій є
процес завершення дискусії по проблемі. Адже викладач повинен
виділити головні та правильні шляхи вирішення, оцінити відпо-
віді студентів.

У час проведення дискусії змінюється і роль викладача: з конт-
ролера, коректора він перетворюється на організатора, помічника
або партнера. Важливо допомогти студентам у розв’язанні всіх
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питань проблеми, з’ясувати всі розбіжності в різних точках зору
учасників дискусії.

При оцінюванні знань студентів, які беруть участь у дискусії,
варто пам’ятати, що помилкові рішення студентів мають свою
користь — викликають певну реакцію з боку студентів, відбува-
ється вже колективне обговорення проблемної ситуації, що, як
правило, призводить до правильного та обґрунтованого рішення.

Процес творчої пізнавальної діяльності, який досягається зав-
дяки активним методам навчання, надає студентам оволодіти не
лише теоретичними знаннями, навичками, а й формує вміння
майбутніх фахівців з обліку і аудиту орієнтуватися у незвичних
суспільно-економічних колізіях, вирішувати нестандарті ситуації,
відстоювати власну позицію.

Наведене вище свідчить про те, що найкращі можливості для
практики в аналізі діючого законодавства створюються за умов
наявності цікавого предмету обговорення та його організації як
рольової гри. В такому разі дискусія виступає як засіб інтенсифі-
кації усного мовлення.

Зайцева З. І., д-р істор. наук, професор,
кафедра політичної історії

ТРЕНІНГОВІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ
«ІСТОРІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ»

Для продовження успішної соціалізації випускників вищої
школи необхідно під час навчання формувати у них ключові
компетентності у сфері суспільних процесів, уміння орієнтувати-
ся у швидкоплинному перебігу подій у сучасному світі. У системі
соціально-політичного знання незамінну жодним іншим предме-
том роль виконує «Історія сучасного світу», яка читається студен-
там першого курсу.

Не вдаючись до деталізації проблеми засвоєння історичних
знань, зауважимо, що сьогодні важливо подолати нігілістичне
ставлення до історії частини студентів, яке сформоване під впли-
вом (1) поширеної думки про її начебто квазінауковість; (2) низь-
кого рівня історичних знань у випускників середньої школи;
(3) непрофільності навчальної дисципліни у спеціалізованому вузі.

Тренінгові елементи, які практикуються нами у формі тради-
ційних контрольних «летучок», модульних письмових робіт, ін-
дивідуальних творчих завдань, коротких есе, дозволяють актуалі-
зувати так звані «залишкові знання», мотивувати поглиблене
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вивчення предмету, привчати до самоконтролю і самоперевірки
набутих знань. З цією метою здійснюється типологізація навчаль-
ного матеріалу за різноманітними ознаками перебігу суспільно-
політичних процесів, засобами політичного впливу, зрештою, за
концептуальною домінантою в історіографії. Інколи пропону-
ються варіанти робіт за хронологічним-синхронним принципом
співставлення соціокультурних процесів у окремих країнах, регі-
онах, континентах, що, за всієї мозаїчності і фрагментарності су-
часного світу, дає розуміння його цілісності.

Зважаючи на те, що історія, особливо у її світоглядно-цінніс-
них аспектах, є складним для сприйняття молоддю предметом,
ми дотримуємося балансу фактологічних і аналітичних джерел,
акцентуємо роботу над термінами і поняттями, даємо «ключі» до
розуміння історичних та геополітичних концепцій, виокремлює-
мо і наголошуємо наскрізні проблеми предмету. Використову-
ються творчі завдання, спрямовані на демонстрацію наступності,
спадковості та мінливость в історії, розвитку і занепаду, раціональ-
ного та ірраціонального, еволюції і революції, централізації та
фрагментації історичних процесів.

Навчально-методична практика свідчить, що досягнення пози-
тивних результатів потребує нових підходів, здатних доповнити
традиційну модель «текст — виступ» на семінарі технологічно
різноманітнішими формами. Перевага наративного способу взає-
модії викладача і студентів у кращому разі з’ясовує імпліцитні
структури проблеми. Труднощі виходу за межі традиційного се-
мінару пов’язані з тим, що сам предмет має суто «текстовий ха-
рактер», а його зміст важко піддається формалізації без спотво-
рення смислу. Широкій практиці навчально-рольових ігор, навіть
у найпростіших варіантах, заважає перевантаженість семінарсь-
ких груп (понад 30 осіб). Малоефективною виявляється також
апробована методика «малих груп», кожна з яких на практиці ся-
гає більше 10 осіб, що заважає концентрації.

Тренінгова методика передбачає певний алгоритм «режимнос-
ті», дозування, систематичність навчання і водночас більшу ін-
дивідуалізацію навчального процесу, тому вона, на нашу думку,
більш ефективна для організації самостійної роботи і контролю
за нею. За умови запровадження віртуально-тренінгової системи
(ВТС) відпадає необхідність синхронізації навчальних зусиль із
присутністю викладача в аудиторії, студент може працювати за
власним розкладом. ВТС, як правило, складається з двох систем
(викладач і студент), які взаємодіють за допомогою програмного
забезпечення, основними блоками якого є електронний підруч-
ник, термінологічний лексикон, дані користувачів.
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Золотарьова Н. С., канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ»
У ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

З ОБЛІКУ І АУДИТУ

Широке впровадження комп’ютерних технологій у всі сфери
діяльності ставить додаткові вимоги до фахівців зі спеціальності
«Облік і аудит». Викладання дисципліни «Комп’ютерний аудит»
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» здійс-
нюється паралельно із вивченням курсів «Інформаційні системи
та технології в обліку, аналізі та контролі», де в умовах викорис-
тання програмного продукту «1С Підприємство» студенти розв’я-
зують наскрізну задачу з обліку на підприємстві, яка передбачає
послідовне виконання дій від введення довідників та вхідних за-
лишків до одержання балансу станом на кінець звітного кварта-
лу; та «Аудит», яка навчає методиці та техніці проведення ауди-
торської перевірки стану обліку на підприємстві.

Метою опанування дисципліни є формування необхідних тео-
ретичних знань і практичних навичок, які дають змогу ефективно
використовувати на практиці сучасні інформаційні системи і тех-
нології в аудиті на рівні, який відповідав би вимогам підготовки
висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту.

З метою наближення змісту лабораторно-практичних занять з
дисципліни до реального робочого місця аудитора студентам
пропонується проводити аудит на підприємстві, яке веде облік з
використанням найбільш поширеної сьогодні на ринку програми
«1С Підприємство».

Методичне забезпечення дисципліни складається з комп’ю-
терної бази даних, що містить відображені з використанням цієї
програми господарські операції підприємства за квартал, книги
реєстрації господарських операцій та методичних вказівок з ви-
конання навчальних завдань.

Результатом вивчення курсу є аудиторський висновок про
здійснену аудиторську перевірку, який захищається студентом на
індивідуально-консультативних заняттях.

З метою активізації навчального процесу при викладанні дисцип-
ліни «Комп’ютерний аудит», широкого розповсюдження набувають:

— проблемні лекції;
— робота в малих групах;
— семінари-дискусії;
— кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій).
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Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення
студентів і характеризуються тим, що коло питань теми обмежу-
ється двома-трьома ключовими моментами, увага студентів кон-
центрується на матеріалі, що не знайшов відображення в підруч-
никах. Під час читання лекції широко використовується досвід
зарубіжних навчальних закладів із забезпеченням студентів під
час заняття друкованим матеріалом, що містить головні висновки
з питань, які розглядаються.

При проведенні практичних занять застосовуються також дис-
кусії (семінари-дискусії), які передбачають обмін думками і по-
глядами студентів з відповідної теми, а також розвивають мис-
лення, допомагають формувати погляди, виробляють здатність до
генерування та висвітлення думок та вчать оцінювати пропози-
ції інших студентів, людей і критично підходити до власних по-
глядів.

При виконанні лабораторних робіт застосовується кейс-метод
(метод аналізу конкретних ситуацій). Студенти розглядають гос-
подарські операції, здійснюють відповідні розрахунки, складають
робочі документи аудитора, формують аудиторський висновок.
Це дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної
діяльності спеціалістів з обліку.

Набуті у процесі навчання знання та вміння є необхідною
складовою професійних якостей фахівця, для студента, який обій-
має посаду бухгалтера або аудитора, до компетенції якого вхо-
дить ведення бухгалтерського обліку і складання звітності та
проведення аудиту діяльності підприємства.

Іваненко Ф. В., доцент, кафедра економіки
агропромислових формувань КНЕУ,

 заступник завідувача кафедри
 з питань практики і виробничого навчання

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ І ПРАКТИКА, ЯК ЗАСІБ
АКТИВІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Виробнича практика і виробниче навчання студентів, що на-
вчаються за спеціалізацією «Економіка агропромислових форму-
вань», має на меті закріпити набуті знання при вивченні дисцип-
лін фахового спрямування («Технологія виробництва та пере-
робки продукції рослинництва», «Технологія виробництва та пе-
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реробки продукції тваринництва», «Економіка аграрних підпри-
ємств», «Концепція сучасного природознавства», «Організація
виробництва», «Економіка виробництва і переробки продукції
сільськогосподарської продукції») та створити належну базу
знань практичного характеру для вивчення дисциплін «Організа-
ція і стимулювання праці», «Планування на підприємстві», «Еко-
номіка та організація АПК» та ін. Під час виробничого навчання і
практики студент має можливість ознайомитись із альтернатив-
ними методами виробництва, зберігання та переробки сільсько-
господарської продукції, в тому числі розглянути особливості
технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва
на великих і середніх підприємствах, в особистих господарствах
населення, а також зберігання та переробки продукції на пере-
робних підприємствах сфери АПК. У ході практики студент має
можливість опрацювати методи розрахунків показників техноло-
гічної та економічної ефективності ведення певної галузі на прик-
ладі підприємства — бази практики.

Здійснення порівняльної оцінки застосовуваних методів вироб-
ництва під час практики дозволить студентам набути навичок
щодо побудови принципових схем виробничих операцій на осно-
ві мінімізації витрат у відповідних галузях, та вміння виявляти
складові підвищення ефективності. Досягнення цієї мети потре-
бує опрацювання студентами низки нормативної, технічної та
іншої документації, якою користуються в своїй практичній діяль-
ності спеціалісти підприємства — бази практики.

Важливою складовою виробничої практики у сучасних умо-
вах діяльності аграрних підприємств є опрацювання питань
екологічної безпеки виробництва, зберігання сировини, готової
продукції та утилізації відходів підприємства. Чільне місце тут
має зайняти питання застосування на підприємстві енергоощад-
них, природоохоронних та інших прогресивних методів ведення
галузі.

Кафедра економіки агропромислових формувань КНЕУ при-
діляє значну увагу практичній підготовці студентів з першого по
п’ятий курс навчання. На першому-другому курсах студенти ма-
ють можливість вивчати питання економіки і технології окремих
галузей АПК під час виробничого навчання. Виробниче навчання
проводиться за заздалегідь підготовленою тематикою, що роз-
глядається і затверджується на засіданні кафедри.

За період з 2003 по 2008 рр. студенти мали можливість відві-
дати рибгосп «Нивка» К.-Святошинського району, агрокомбінат
«Тепличний Броварського району, агрофірма «Київська» Мака-
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рівського району, Селянське господарство «Альта», СВК «Сосно-
ва», СТОВ «Салям-Агро» Переяслав-Хмельницького району Київ-
ської області, виробничий комплекс по вирощуванню грибів-
печериць, теплиці із гідропонною технологією вирощування ово-
чів, молочні ферми «Совки», «Музичі» ДП агрокомбінат «Пуща
Водиця», цехи по переробці плодової, овочевої, м»ясної продук-
ції, овочеплодосховища та інші об’єкти виробничої інфраструк-
тури підприємств.

Виробниче навчання, як засіб безпосереднього спілкування
студента із працівниками підприємства при вивченні економіки і
технології виробництва, переробки і зберігання сільськогоспо-
дарської продукції, набуває великого значення і застосування для
активізації засвоєння навчального матеріалу по обраній тематиці.

На основі спостережень і спілкування із фахівцями аграрних
підприємств і агропромислових формувань під час виробничого
навчання може бути розроблена модель «ділової гри» із проблем-
них питань, що виникають у процесі виробничої та підприємни-
цької діяльності. Дане питання обговорювалось на засіданні ка-
федри. В якості дослідження ефективності запропонованої мето-
дики планується впровадити у 2008—2009 н. р. вивчення окре-
мих тем з дисциплін «Технологія виробництва та переробки про-
дукції рослинництва», «Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва».

Головні завдання розробки та запровадження у навчальний
процес моделі ділової гри полягає у необхідності опрацювання
теорії і практики раціонального використання природних ресур-
сів аграрними і промисловими переробними підприємств, відпо-
відно до регіональних особливостей землеробства, ведення окре-
мих галузей рослинництва та тваринництва.

Прикладом організації навчального процесу із застосування
сучасних методів навчання може бути методологія проведення
виробничого навчання в умовах Науково-дослідного виробничо-
го агрокомбінату «Пуща-Водиця». Суть методології проведення
виробничого навчання полягає у тому, що вивчення частини кур-
су розпочинається читанням міні-лекцій, опрацюванням кожної
теми в умовах виробництва і завершується проблемною лекцією
із найбільш важливих і актуальних питань.

База практики студента узгоджується із тематикою курсових і
дипломних робіт. У вирішенні цього питання приймає участь на-
уковий керівник, що закріплюється кафедрою за кожним студен-
том з другого курсу по п’ятий курс. У більшості випадків ви-
вчення обраної тематики поглиблюється від питань технології
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виробництва до економіки, організації і планування виробництва
сільськогосподарської продукції.

Проходження виробничої практики дозволяє набути студен-
том навичок аналітичного мислення, стосовно побудови принци-
пових схем виробничих операцій, знайти джерела можливих
втрат і економії ресурсів, що є складовими технологічної і еко-
номічної ефективності галузі.

На засіданні кафедри обговорювалось питання про необхід-
ність укладання довготривалих договорів з базами практики. Для
студентів, що навчаються за спеціалізацією «Економіка АПФ»,
одним із найкращих варіантів із загального числа обраних баз
практики є проходження виробничої і переддипломної практики
в умовах дослідного господарства одного із галузевих науково-
дослідних інститутів УААН.

Упродовж 2006—2008 рр. студенти мали можливість прохо-
дити практику на базі Інституту рибного господарства УААН;
Інституту землеробства УААН; Дослідного господарство Інсти-
туту картоплярства УААН с.м.т. Немішаєво Бородянського райо-
ну Київської обл.; Навчально-виробничого аграрного підприємст-
ва «Ворзель», К-Св’ятошинського району; Дослідного господарс-
тва Закарпатського Інституту агропромислового виробництва,
с.м.т. Велика Бакта Берегівського району Закарпатської області;
НВО Агрофірма «Наукова» м. Дніпропетровськ та ін. Результати
захисту звітів про практику та дипломних робіт виконаних на ба-
зі зазначених підприємств були схвалені комісіями, що приймали
захист відповідних наукових розробок. Багато робіт мали прак-
тичне значення для виробництва і були рекомендовані для запро-
вадження.

Бібліографічний список:

1. Андрійчук В. Г., Іваненко Ф. В. Програма виробничої практики. –
К.: КНЕУ, 2008. — 40 с.

2. Іваненко Ф. В. Системи технологій у тваринництві: Навч. посіб-
ник. — К., КНЕУ, 2003. — 186 с.

3. Іваненко Ф. В. Системи технологій у тваринництві: НМП для са-
мостійного вивчення дисципліни для студентів спец. «Економіка агро-
промислових формувань». — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.

4. Іваненко Ф. В., Сінченко В. М. Технологія зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції: НМП для самостійного вивчення дис-
ципліни для студентів спец. «Економіка агропромислових форму-
вань». — К.: КНЕУ, 2005. — 21 с.
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Ковач С. В., канд. екон. наук, доц.,
Ткач І. В., асистент,

кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ
З ОБЛІКУ І АУДИТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ»

Логічно продовжуючи і в деякій мірі завершуючи цикл облі-
кових дисциплін, дисципліна «Податковий облік і звітність» є
однією з основних професійних дисциплін для підготовки магіс-
трів за фаховим спрямуванням «Облік і аудит».

Важливість ґрунтовних знань з податкового обліку і звітності
для працівників бухгалтерських служб не викликає сумнівів.
Уміння правильно сплачувати податки, планувати їх обсяг є ком-
петентнісними ознаками висококваліфікованих фахівців з обліку
і аудиту. Тому практичні навички ведення податкового обліку і
складання податкової звітності особливо затребувані на ринку
праці. Крім того, жорсткий контроль з боку держави за правиль-
ністю обчислення, сплати і звітності щодо податків, зборів (обов’яз-
кових платежів) (а податкові надходження — основна складова
державних доходів) спонукає господарюючі суб’єкти чітко дотри-
муватись вимог ведення податкового обліку й складання подат-
кової звітності, встановлених податковим законодавством, а від-
так виникає потреба у фахівцях високого рівня як у галузі бухгал-
терського, так і податкового обліку.

Упровадження нового покоління освітньо-професійних про-
грам і навчальних планів підготовки фахівців магістерського рів-
ня дало можливість суттєво вдосконалити організацію навчаль-
ного процесу, в тому числі і щодо дисципліни «Податковий облік
і звітність». Це, в першу чергу, стосується застосування однієї з
найважливіших форм начального процесу — практичних занять
для студентів денної форми навчання, на що нами неодноразово
наголошувалось на науково-методичних конференціях. Адже на
практичних заняттях фактично з’являється чи не єдина можли-
вість під систематичним (а не фрагментарним — як на індивіду-
ально-консультативних заняттях) контролем викладача практич-
но застосовувати студентами набуті теоретичні знання шляхом
опанування практики ведення податкового обліку та методики
складання податкової звітності (адже за кожним податком, збо-
ром (обов’язковим платежем) згідно з чинним податковим законо-
давством складається окрема податкова декларація (розрахунок)).
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Формування практичних навичок майбутніх фахівців з обліку
і аудиту досягається шляхом застосування перевіреного часом і
досвідом елемента тренінгових технологій — практичного на-
скрізного завдання, яке сьогодні дуже часто називають комплек-
сним тренінгом з дисципліни. Сутність такого тренінгового зав-
дання полягає у вивченні не фрагментарних операцій підпри-
ємства і пов’язаних з ними податків, а детальний розгляд низки
господарських операцій, максимально наближених до фінансово-
господарської діяльності реального підприємства, з виходом на
податкову звітність за всіма тими податками, платником яких є
запропоноване студентам підприємство.

Крім того, для максимальної індивідуалізації навчального про-
цесу базове завдання з дисципліни «Податковий облік і звітність»
виконується за п’ятьма варіантами, що дає можливість працюва-
ти викладачеві зі студентами, використовуючи роботу у мінігру-
пах. Водночас необхідно відмітити, що кафедрою обліку, аналізу
та аудиту в АПК розроблені та видані як навчальне тренінгове
завдання і методичні вказівки до виконання завдання, так і робо-
чий зошит, у якому такі навчальні завдання виконуються.

Таким чином, узагальнюючи викладене, слід відзначити, що
кафедрою нагромаджений достатній досвід для формування прак-
тичних компетенцій фахівця з обліку і аудиту із застосуванням як
новітніх, так і перевірених часом і досвідом освітніх технологій.

Коцупатрий М. М., канд. екон. наук, проф.,
Бірюк О. Г., канд. екон. наук, доц.,

кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

РОЛЬ МЕТОДІВ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»

У сучасних економічних умовах збільшується потреба суспіль-
ства в активних, цілеспрямованих, творчих фахівцях. Останнім
часом приділяється значна увага створенню умов для розвитку
особистості, підвищення якості і рівня кваліфікації підготовки,
що призвело до створення дійових технологій, направлених на
моделювання професійної діяльності в навчальному процесі.

Під моделюванням професійної діяльності в навчальному
процесі розуміють таке відображення в змісті навчання та реаль-
ній навчальній діяльності, що, по-перше, надає студентам пра-
вильну і повну уяву про професійну діяльність, і, по-друге, доз-
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воляє їм у процесі навчання оволодіти способами і прийомами
практичної роботи з виконання своїх трудових обов’язків.

Одним із методів моделювання професійної діяльності є кейс-
метод, при якому студенти і викладач приймають участь безпо-
середньо в обговоренні ділових ситуацій і задач. Студентам про-
понується проаналізувати реальну виробничу ситуацію, опис якої
одночасно відображає не тільки будь-яку практичну проблему,
але й актуалізує певний комплекс знань, що є необхідним для ви-
рішення даної практичної ситуації. Використання у навчанні
кейс-метода допомагає розвивати вміння вирішувати практичні
задачі, враховуючи певні умови; надає можливість сформувати
такі кваліфікаційні характеристики, як здатність до проведення
аналізу, вміння чітко формулювати і вимовляти свою точку зору.

Дисципліна «Фінансовий облік» належить до дисциплін циклу
професійної підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням «Об-
лік і аудит». Використання кейс-метода при вивченні дисципліни
«Фінансовий облік» дозволяє поєднувати вивчення законодавчих
актів та нормативно-правових документів, що регулюють систему
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та практичне навчан-
ня. Особливістю сучасного бухгалтерського обліку є те, що до його
нормативно-правової бази постійно вносяться зміни. Це вимагає не-
обхідності набуття навичок у студентів (а згодом у майбутніх фахів-
ців) працювати у системі, що піддається перманентним змінам.

У процесі вивчення дисципліни «Фінансовий облік» залежно
від специфіки теми студенту запропоновано використовувати кей-
си різної складності: 1) коли надана практична ситуація і студенту
запропоновано знайти вирішення цієї ситуації; 2) коли запропоно-
вана практична ситуація, за якої студенту необхідно самостійно
визначити проблему і знаходити шляхи їх вирішення. При цьому
розв’язання кейсу передбачено в міні-групах (їх передбачено
п’ять). Важлива увага приділяється складанню первинних і зведе-
них документів як основним джерелам інформації про здійснені
господарські операції. На підставі належно оформлених докумен-
тів студенти набувають навичок складання кореспонденції рахун-
ків, що відображають взаємозв’язок бухгалтерських рахунків, що
відображають взаємозв’язок бухгалтерських рахунків виходячи із
сутності здійснених господарських операцій.

Будучи інтерактивним методом навчання, кейс-метод, має пози-
тивне сприймання з боку студентів, які бачать в ньому гру, що за-
безпечує засвоєння теоретичних положень та оволодіння практич-
ними навичками. Для викладача кейс-метод дає можливість по іншо-
му думати і діяти, постійно оновлювати свій творчий потенціал.
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Мельничук В. В., канд. екон. наук, доц.,
Захарчук М. А., асистент,

кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ»

Сучасне ділове життя вимагає наявності в молодих спеціаліс-
тів компетенцій, які повинні формуватися під час підготовки у
вищих навчальних закладах, що основані на використанні у викла-
дацькій діяльності інноваційних технологій з профілюючих дис-
циплін.

Дисципліна «Організація обліку в фермерських господарствах»
входить до складу профілюючих дисциплін і є вибірковою для всіх
студентів спеціальності «Облік та аудит», тому необхідною умо-
вою поглибленого вивчення курсу є активізація навчального про-
цесу, яка передбачає використання специфічних прийомів.

Застосування викладачами курсу лекцій-діалогів, проблемних
лекцій та розгляду окремих дискусійних питань під час прове-
дення лекційних занять дозволяє викликати інтерес у студентів
до теми та сприяє створенню стимулів для всієї подальшої діяль-
ності та самопідготовки.

Застосування кейс-методу під час проведення практичних за-
нять дозволяє відтворити ситуацію, в якій використовуються пев-
ні поняття та методи, що сприяє поглибленому засвоєнню студен-
тами теоретичного матеріалу та використанню його на практиці.
В поєднанні з методом роботи в малих групах застосування кейсу
є найефективнішим, так як це стимулює студентів до співпраці та
розвиває в них якості необхідні для роботи як індивідуально, так
і в колективі. Для цього викладачами кафедри був розроблений
кейс — наскрізна задача із дисципліни. Суть кейсу полягає в то-
му, що на основі наведених даних студенти повинні навчитися:

— складати первинні документи;
— складати кореспонденцію рахунків застосовуючи спроще-

ний план рахунків;
— заповнювати регістри бухгалтерського обліку;
— складати фінансову та статистичну звітність фермерських

господарств.
З метою активізації пізнавальної діяльності студентам також

пропонується розв’язати різні проблемні ситуації, які можуть від-
буватися на практиці — так званий метод «Мозкового штурму».
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Його основне завдання — навчити студентів знаходити адекватні
рішення тієї чи іншої проблеми, що дозволить їм швидше адап-
туватися до реальних умов на виробництві.

Програмою дисципліни передбачено проведення індивідуаль-
но-консультативних занять. Вони призначені для надання додат-
кових консультацій та пояснень матеріалу, а також захисту сту-
дентами робіт, рефератів, есе. Таким чином, використання інди-
відуально-консультативних занять у викладацькій практиці під-
вищує якість освітніх послуг.

Ефективним методом контролю за засвоєнням студентами те-
оретичного та практичного матеріалу є проведення експрес-конт-
ролю під час кожного практичного заняття. Експрес-контроль
являє собою перевірку знань студентів протягом 10—15 хвилин у
формі відкритих чи закритих тестів та запитань, що стосуються
пройденої теми або кількох тем. Такий підхід дозволяє система-
тично контролювати поточну успішність студентів та стимулює
їх до підготовки до кожного практичного заняття.

Підсумковою роботою є модульна контрольна робота, яка міс-
тить теоретичні та практичні питання, а також тести стосовно дис-
ципліни «Організація обліку в фермерських господарствах».

Таким чином, застосування інноваційних технологій є необхід-
ною умовою при викладанні вибіркових дисциплін, щоб погли-
бити формування компетенцій у майбутнього фахівця.

Мельничук В. В., канд. екон. наук, доц.,
Кругла М. М., канд. екон. наук, старш. викл.,

кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

МЕТОДИ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
ЯК ОСНОВА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

Однією з основних характеристик сучасного глобалізованого
світу є становлення інноваційного суспільства, володіння новіт-
німи технологіями та інноваційним інтелектуальним потенціа-
лом. Саме цей показник дозволяє розвиватися в умовах зростаю-
чої динаміки соціальних змін та посилення конкуренції. Реалі-
зація інноваційної моделі освіти орієнтована, в першу чергу, на
максимальний розвиток творчих здібностей особистості та ство-
рення дієвої мотивації до її саморозвитку.
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Дисципліна «Управлінський облік» є однією з профілюючих
при підготовці фахівців з обліку та аудиту.

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дис-
ципліни «Управлінський облік» є поточний контроль рівня знань
студентів, що свідчить про засвоєння вивченого матеріалу та рі-
вень підготовки студентів для виконання передбачених завдань.
Поточний контроль здійснюється шляхом опитування студентів,
проведення модульних контрольних робіт, експрес-контролю,
прийняття виконаних робіт на практичних заняттях та індивіду-
альних завдань.

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
при вивченні дисципліни «Управлінський облік» використову-
ються проблемні лекції та конкретні (практичні) ситуації.

Проблемна лекція спрямована на розвиток логічного мислен-
ня студентів, уміння формулювати власну думку з приводу по-
ставлених питань.

Серед основних напрямків в інноваційному викладанні фахо-
вих дисциплін слід виділити метод конкретних ситуацій, який,
головним чином, орієнтує на узагальнення теоретичних питань та
розв’язок практичних складних господарських ситуацій.

Метод конкретних (практичних) завдань дає можливість на-
близити процес навчання до реальної виробничої ситуації і пе-
редбачає розгляд виробничих та управлінських ситуацій, що ма-
ють місце в господарській діяльності підприємства. В даних
завданнях стисло подаються основні риси ситуацій, ілюструється
їх неоднозначність, складність.

Цей метод найефективніший, коли рішення повинні прийма-
тися на основі аналітичних умінь та навичок; він розрахований на
активне залучення студентів до аналізу специфіки ситуації, вибо-
ру стратегій, обґрунтування та відстоювання доцільності своєї
позиції. Виходячи з цього, студенти розглядають конкретні ситу-
ації, здійснюють відповідні розрахунки, формують можливі варі-
анти прийняття рішень, обирають оптимальний варіант.

Основними видами конкретних ситуацій, що розглядаються в
курсі «Управлінський облік», є:

— на підставі наведених даних згрупувати витрати певного
об’єкта витрат за економічними елементами або статтями каль-
куляції;

— за наведеними даними необхідно визначити точку беззбит-
ковості і побудувати графік беззбитковості; визначити, яку суму
прибутку одержить підприємство в разі реалізації Х одиниць
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продукції; визначити, який обсяг реалізації необхідний для одер-
жання прибутку У грн;

— за наведеними даними (фактичні витрати на виробництво
продукції, виконання робіт, послуг, вихід продукції, планову собі-
вартість одиниці продукції, канали вибуття) необхідно визначити
фактичну собівартість продукції (робіт, послуг) за відповідними
об’єктами, відкоригувати планову собівартість до фактичної. Роз-
рахунки оформити калькуляційним листом. Суму витрат, виходу
продукції та корективти відобразити на схематичному рахунку;

— за наведеними даними визначити фактичну собівартість
продукції, якщо в результаті зберігання певна частина продукції
була зіпсована;

— за наведеними даними про дохід, змінні та постійні витра-
ти, а також поведінку змінних витрат необхідно підрахувати опе-
раційний прибуток, закладений у бюджет, відносно відхилення
від початкового бюджету.

Отже, метод конкретних ситуацій не лише значно підвищує
рівень сприйняття та засвоєння навчальної інформації студента-
ми, але й мотивує їх до самонавчання, сприяє виникненню у сту-
дентів інтересу до конкретної сфери майбутніх професійних ро-
лей та економічних функцій.

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що за-
стосування інноваційних підходів та технологій у підготовці фа-
хівців з обліку і аудиту є запорукою формування інноваційних
якостей сучасних менеджерів, що дозволить їм не лише отримати
теоретичні знання, а й сформувати необхідні компетенції щодо
управління підприємствами на рівні як внутрішніх, так і зовніш-
ніх зв’язків.

Михайлова Т. П., канд. екон. наук, доц.,
Сагайдак Р. П., канд. екон. наук, старш. викл.,

кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
МОЗКОВОЇ АТАКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Опанування студентами теоретичних основ та набуття прак-
тичних навичок дослідження фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємств при здійсненні господарського контролю суб’єк-
тами внутрішнього контролю передбачається в межах курсу
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«Внутрішньогосподарський контроль». Набуті знання та вміння
з дисципліни будуть реалізовані у майбутній професійній діяль-
ності бухгалтерів, контролерів-ревізорів, керівників та інших
посадових осіб безпосередньо в установах, організаціях та на
підприємствах.

Моделювання професійно важливих якостей майбутнього
спеціаліста й формування їх у ході реалізації професійної освіти
набуває особливої актуальності, оскільки створює можливості
цілеспрямованого впливу на умови реалізації пізнавальної діяль-
ності в навчально-виховному процесі з урахуванням особливос-
тей психічної активності студентів, специфіки змісту навчально-
го матеріалу та закономірностей розгортання процесу навчання.
Впровадження сучасних освітніх технологій, що спрямовані на
відпрацювання певних навичок і вмінь, дозволяють забезпечити
вищий рівень практичної підготовки студентів порівняно з тра-
диційними. Ключовим елементом новітніх технологій освіти є
широке впровадження активних методів навчання, що орієнтова-
ні на усвідомлену участь студента у формуванні власних знань,
професійних навичок і вмінь.

Використання такої інтерактивної форми проведення занять з
«Внутрішньогосподарського контролю», як навчальна ділова гра
у формі дискусії з мозковою атакою дозволяє підвищити зацікав-
леність та відвідування. Метою ділової гри є формування нави-
чок студентів з організації контрольно-ревізійного процесу гос-
подарської діяльності підприємств, оволодіння студентами мето-
дикою виявлення порушень і зловживань.

Для проведення ділової гри викладач формує в межах групи
кілька команд, визначаючи при цьому кожній з них окреме зав-
дання. У вправах — ревізійних ситуаціях наводиться детальний
описовий матеріал, який слугує предметом всебічного ревізій-
ного аналізу: факти й цифри, характеристика учасників подій,
хронологічні дані. Опис завдань — ситуацій завершується ви-
могою проаналізувати викладені факти. Студенти повинні само-
стійно сформулювати питання, які допоможуть їм підготуватися
до дискусії. Для ситуаційних завдань студенти повинні розро-
бити алгоритми їх вирішення. Від студента очікується не лише
відшукання відповіді, а й виявлення раціональних способів ре-
візійного аналізу фактів та шляхів вирішення схожих питань
практики.

Обговорення цих конкретних ситуацій найчастіше має форму
дискусії з мозковим штурмом, яка не лише дає можливість більш
глибоко проаналізувати інформацію, але й сформувати у студен-
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тів навички ділової культури, що передбачає повагу до різних
думок, уміння вислухати опонента, аргументацію власної точки
зору.

Застосування в процесі дискусії мозкової атаки направлено на
вироблення вміння правильно поставити питання та вирішити зав-
дання. У ході диспуту студенти повинні не лише продемонстру-
вати та закріпити свої знання та навички, а також показати вмін-
ня працювати однією командою для досягнення поставленої ме-
ти, приймати реальні, обмірковані, зважені рішення. Обговорен-
ня різних думок з приводу одних і тих самих фактів збагачує
знання студентів. При цьому студенти називають та аналізують
різні підходи до перевірки, що в певній мірі сприяє набуттю реві-
зійної кмітливості та життєвого досвіду в студента. Вони аналі-
зують матеріал, знаходять у ньому питання, що потребують пе-
ревірки та інформацію, необхідну для ревізії.

Індивідуальні висновки та підсумки обговорюються в групах,
які відпрацьовують спільне рішення. Варіанти рішень виносяться
на обговорення всією аудиторією. Кожен представник малої гру-
пи доводить обгрунтованість представленого рішення та оцінює
рішення своїх колег. Формування заключного рішення передба-
чає узагальнення пропозицій всіх груп шляхом їх ранжування та
підбиття підсумків. Результатом дискусії є колективне рішення,
визнане як більш аргументоване та правильне.

Серед переваг такої взаємодії є обмін інформацією під час об-
говорення, заохочення різних підходів до одного й того ж явища,
спонукання учасників до пошуку командної згоди у вигляді спіль-
ної точки зору чи рішення. Під час вирішення завдань студенти
засвоюють методи їх логічного аналізу та удосконалюють свої
теоретичні знання, практичні навички та вміння. Одночасно від-
працьовуються і навички роботи з законодавчими актами та довід-
ковою літературою. Пізнавальна діяльність студента в цьому ви-
падку носить дослідницький, творчий характер.

При спілкуванні студенти іноді розуміють, що вони недо-
статньо ефективно використовують наявну інформацію, не
вміють виявляти всі суттєві фактори ситуації. Це спонукає їх
до ретельнішої роботи з навчальним матеріалом. Корисність
таких занять полягає в тому, що студенти вчаться перевіряти
наведені факти, опановують методи їх логічного аналізу та
удосконалюють свої теоретичні знання, закріплюють засвоєні
навички та вміння, набувають досвіду прийняття рішень у
практичних ситуаціях.
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Ничипорук О. Ю., доцент,
кафедра економіки агропромислових формувань

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ
ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ

В системі сучасних методів навчання тренінгу належить чіль-
не місце серед методів, які дозволяють набути практичних нави-
чок. Але включення тренінгу в програму вищих навчальних за-
кладів України потребує певної його адаптації до існуючої
системи організації навчального процесу.

Комплексний тренінг по спеціальності для студентів вузу має
значні відмінності (див. таблицю) від класичного тренінгу1 як по
задачам, мотивації, так і по формам контролю.

Задачі, що підлягали розв’язанню при розробці навчального
тренінгу:

1. Термін проведення — протягом семестру чи концентровано
в кінці семестру.

2. Структура тренінгу: комплекс незалежних задач чи єдина
наскрізна задача.

3. Форма контролю.
4. Форма організації роботи — індивідуальна чи групова.

ВІДМІННОСТІ МІЖ КЛАСИЧНИМ ТА НАВЧАЛЬНИМ ТРЕНІНГОМ

Параметри Навчальний тренінг Класичний тренінг

Часові рамки
1. Концентрований
2. Розтягнутий протягом се-
местру

Концентрований

Мотивація
Ще одна дисципліна в нав-
чальному курсі, яку потріб-
но здати

Потреба в нових знаннях з
метою професійного росту

Вартість Безкоштовно або входить у
загальну вартість навчання На платній основі

Контроль Обов’язкова складова Відсутній

                  
1 Під класичним тренінгом ми розуміємо тренінги, що проводяться на платній основі

по вузькому колу питань консалтинговими або тренінговими компаніями з метою набут-
тя слухачами конкретних практичних навичок.
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Класичний тренінг, як правило, передбачає концентрований
виклад інформації і роботу слухача повний робочий день в ауди-
торії.

Навчальний тренінг, у більшості випадків, передбачає аудито-
рну та позааудиторну частину роботи. Це викликано як особли-
востями організації навчального процесу, так і технічним забез-
печенням. Постійна аудиторна робота під час тренінгу потребує
добре оснащеної аудиторії з персональним комп’ютером для кож-
ного студента. Існуючі комп’ютерні класи з розстановкою
комп’ютерів по колу і посадкою студентів спиною до викладача є
непридатними для концентрованого в часі проведення тренінгу.
Під час проведення тренінгу повний робочий необхідно організу-
вати централізоване харчування учасників, що навряд чи можли-
ве в межах навчального тренінгу.

Класичний тренінг не передбачає оцінювання знань учасників.
Іноді з метою оцінити набуті знання проводиться два тестуван-
ня — до початку тренінгу та після нього з метою визначити
«приріст» знань. Учасники тренінгу самомотивовані і не вимага-
ють додаткового контролю. Частіше проводиться анкетування,
яке передбачає оцінку тренера учасниками з метою визначити
ступінь їх задоволеності та оцінити якість роботи тренера.

Навчальний тренінг, враховуючи існуючу стобальну систему
оцінювання вимагає чітко формалізованою структури оцінювання
роботи студента. Виходячи з логіки системи оцінювання знань,
студенти повинні отримувати оцінки по ходу тренінгу (поточний
контроль), а в кінці тренінгу мають презентуватися результати ро-
боти в цілому (заключний контроль). При цьому потрібно обґрун-
товано розподілити бали між поточним і заключним оцінюванням.
Ускладнюється задача оцінювання при роботі студентів під час
тренінгу в групах. У такому випадку необхідно оцінити індивіду-
альний вклад кожного студента в спільному результаті роботи.

На початковій стадії розробки навчального тренінгу необхідно
вирішити ще одне принципове питання — робота буде проводи-
тися в групах чи індивідуально. Кожен з цих варіантів має свої
переваги. Індивідуальна форма роботи під час навчального тре-
нінгу спрощує полегшує оцінювання роботи. Групова робота доз-
воляє крім набуття практичних навичок із спеціальності одночас-
но розвивати комунікативні здібності, що є важливим для випуск-
ників університету. Але при цьому важче оцінити індивідуальний
вклад кожного студента.

Коло питань, яке включається в навчальний тренінг, може бу-
ти більш широким, ніж у класичний. При цьому в навчальний
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тренінг можна включити завдання, які передбачають самостійний
пошук студентами необхідної інформації (фінансової, техноло-
гічної та ін.), що дозволяє покращити навички роботи з її пошуку
та застосування. Класичний тренінг, як правило, передбачає на-
дання вичерпної інформації, метою економії часу на її пошук, що
є другорядним з точки зору поставленої мети.

Окремим питанням є вартість проведення тренінгу. Класичні
тренінги присвячені економічній тематиці вже давно перейшли
рубіж ста доларів за день при багатоденному тренінгу (більше
двох днів). Це дозволяє використовувати відповідно технічно
оснащені аудиторії, видавати учасникам комплекти навчальних
та ілюстративних матеріалів на друкованих і електронних носіях.
Навчальні тренінги проводяться в межах навчального процесу і
не мають окремого бюджету.

Проведення якісного тренінгу вимагає значних зусиль з підго-
товки, які для викладачів вузу оплачуються як звичайне наванта-
ження. Тому на сьогодні об’єктивно існує різниця в якості прове-
дення навчальних та класичних тренінгів.

Примаченко О. Л., канд. екон. наук, доц.,
кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГ-ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

Розвиток продуктивних сил на сучасному етапі вимагає від
людини не лише відтворювати отриману раніше інформацію, а
вміти вільно орієнтуватись в інформаційному просторі, само-
стійно добирати потрібну для власної діяльності інформацію.

Пошук нових оптимальних форм побудови педагогічного про-
цесу, спричинений стрімким розвитком сучасної освіти, сприяв
появі цікавих, у більшості нетрадиційних, методів роботи на за-
няттях.

Перевагою останніх, безперечно, є більш широке залучення сту-
дентів до осмислення навчального матеріалу за програмою дис-
ципліни, перетворення студента з об’єкта, на який спрямована ді-
яльність викладача, на головного суб’єкта навчального процесу.

Розвиток особистості в контексті особистнісно зорієнтованого
навчання вимагає кардинальних змін у свідомості студента і по-
роджує необхідність перебудови традиційної діяльності виклада-
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ча, зміну його ролі у процесі взаємовідносин, що виникають на
лекціях, семінарах, практичних заняттях.

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
при вивченні дисципліни «Управлінський облік» використову-
ються проблемні лекції та кейс-метод.

Проблемна лекція спрямована на розвиток логічного мислен-
ня студентів, уміння формулювати власну думку з приводу по-
ставлених питань. Проблемна лекція читається за темою 7 «Ана-
ліз релевантності інформації для прийняття управлінських рі-
шень».

Кейс-метод дає можливість наблизити процес навчання до ре-
альної виробничої ситуації і передбачає розгляд виробничих та
управлінських ситуацій. Кейси розглядаються при вивченні тем:

1. Класифікація і поведінка витрат.
2. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку.
Студенти розглядають конкретні ситуації, здійснюють відпо-

відні розрахунки, формують можливі варіанти прийняття рішень,
обирають оптимальний варіант.

Крім того, завдання, що виконуються протягом семестру в Ро-
бочому зошиті для практичних завдань з дисципліни «Управлін-
ський облік», мають 5 варіантів, що автоматично поділяє студен-
тів на підгрупи. В таких міні-колективах студенти мають мож-
ливість відстоювати власну думку щодо запропонованого вирі-
шення проблеми чи задачі, презентувати власні та колективні
проекти. Завдання викладача в даному випадку полягає в тому,
щоб скоригувати роботу в таких групах, дати можливість висту-
пити всім бажаючим (якщо не під час семінару чи практичного
заняття, то під час індивідуально-консультативних занять), дове-
сти студентам, що будь-яка думка має право на існування, оскіль-
ки інколи саме нестандартні варіанти вирішення проблеми і є опти-
мальними.

Серед позитивних моментів такої форми роботи слід відміти-
ти зміни у ставленні студентів до процесу навчання, посилення
мотивації до вивчення предмета, розуміння важливості самоосві-
ти та самовдосконалення для досягнення високого результату,
поліпшення емоційної атмосфери у студентських колективах,
якісні зміни в навчальній діяльності студентів. Студенти, які
працюють за даною методикою, вирізняються вмінням достатньо
швидко опрацьовувати програмовий матеріал, виділяючи з-поміж
великої кількості інформації найсуттєвіше, здатністю будувати
складні структурно-логічні схеми та добирати для аргументації
власної точки зору найвагоміші докази.
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Але робота за запропонованою схемою виявила й багато не-
доліків. У ході роботи, потрапляючи у групи з активними студен-
тами, більш пасивні віддавали пальму першості й, почасти, вико-
нували роль спостерігачів, якщо їх ідеї відкидалися групою на
початковому етапі. Тому для активізації діяльності всіх студентів
групи під час заняття викладачу необхідно постійно тримати в
полі зору всіх членів працюючих груп і, в разі потреби, коректно
втручатися в їх роботу до тих пір, доки студенти не зрозуміють,
що всі члени колективу мають однакові права. З огляду на це, ви-
кладач повинен акумулювати весь свій педагогічний такт і знан-
ня вікових та індивідуальних особливостей студентів групи.

Іншим аспектом, що потребує значної уваги, є брак аудитор-
них занять, що ускладнює реалізацію всього комплексу заходів,
а під час індивідуально-консультативної роботи присутні не всі
студенти. Третім суттєвим моментом, на який би хотілося звер-
нути увагу, є проблема адаптації деяких студентів до нових форм
і методів роботи на початковому етапі.

Проте, не дивлячись на деякі проблеми впровадження тренін-
гових технологій у навчальний процес, справа ця є важливою і
своєчасною, оскільки дозволяє ефективно здійснювати процес ін-
телектуального розвитку студентів, підвищує їх конкуренто-
спроможність на ринку праці.

Садовник О. В., канд. екон. наук, доц.,
кафедра економіки агропромислового комплексу

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК СКЛАДОВА АКТИВІЗАЦІЇ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ

Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних за-
кладах України вимагає впровадження нових технологій навчан-
ня, серед яких можна виділити дистанційне навчання, інтерактив-
ні методики та проекті завдання. Разом з цим посилюється роль
навчання студентів на базі комплексних чи міжпредметних тре-
нінгів, які є багатофункціональним методом психологічного
впливу на студента з метою навчання, розвитку його професійно
важливих якостей і властивостей, особистісних характеристик.
При цьому відбувається активне спілкування загальної групи
студентів з тренером, що дозволяє прийняти чи відкинути цінно-
сті та потреби інших людей. Разом з цим спостерігаючи взаємо-
дію між учасниками тренінгу, студенти можуть ідентифікувати
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себе з іншими членами групи і використовуючи зворотній
зв’язок, оцінити знання та навички отримані протягом усього на-
вчання в університеті. Тому саме зворотний зв’язок є важливою
складовою будь-якого тренінгу.

Під зворотним зв’язком слід розуміти віддачу інформації від
кожного студента до іншого та тренера зокрема у вигляді пропо-
зицій, аналізу ситуації, власного бачення, зіставлення отриманої
інформації від тренера та інших учасників мікро групи чи всіх
членів тренінгу в цілому з інформацією зовнішнього середовища.
Враховуючи зазначене, зворотний зв’язок можна відобразити на-
ступним чином:

Зовнішня
інформація

ТРЕНЕР

Мікро група

студент
студент студент

студент

Мікро група

студент
студент студент

студент

Мікро група

студент
студент студент

студент

Мікро група

студент
студент студент

студент

Зовнішня
інформація

Зовнішня
інформація

Зовнішня
інформація

Зворотний зв’язок студент з учасниками тренінгу

При цьому тренінги можуть мати різний часовий термін, що
також впливає на кількість та якість зворотного зв’язку. Так,
невеликі тренінги, які складаються з одного чи кількох занять,
передбачають обговорення та вирішення певних завдань відра-
зу на базі запропонованої тренером інформації та тих знань,
якими на той час володіють учасники тренінгу. Коли ж тренінг
є більш розтягнутим у часі, наприклад, як комплексний тренінг
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для бакалаврів з економіки підприємства (спеціалізація «Еко-
номіка агропромислових формувань»), яким передбачено 144
години на семестр, то виникає можливість сформувати зворот-
ний зв’язок на базі не лише поданої тренером інформації, а й за
рахунок додатково опрацьованої, які студенти самостійно зна-
ходять у джерелах масової інформації. Такий підхід дозволяє
активніше включатися в обговорення не тільки студентам мік-
рогрупи чи академічної групи в цілому, але й тренеру, який на-
магається віднайти разом з ними оптимальне рішення постав-
леної задачі.

Разом з цим, більш цікаву форму обговорення між учасниками
тренінгу можна отримати за рахунок зв’язку окремих блоків тре-
нінгу, коли не виконання одного з них не дозволяє виконати ін-
ше. За таких випадків студенти максимізують увагу та навички,
більш зацікавлені в прийнятті рішення і намагаються активно
брати участі у обговорення та пошуку необхідної зовнішньої ін-
формації. Хоча виникають і випадки самоусунення окремих сту-
дентів від процесу пошуку інформації та її узагальнення. Тому
тренер має слідкувати за процесом участі кожного студента в
тренінгу і виявивши тих, хто відсторонюється, намагатися їх за-
лучити через індивідуальне спілкування та залучення до пошуку
конкретної важливої інформації. Крім цього, відбувається розви-
ток соціально-психологічної компетентності особистості, тобто
здатності індивіда ефективно взаємодіяти з людьми, які його ото-
чують.

Вище зазначене дозволяє сформувати:
— уміння щодо організації позитивної міжособистісної взає-

модії на підприємстві та у суспільстві в цілому;
— знання стосовно майбутньої спеціальності, що відповіда-

ють компетенціям випускника;
— уміння та навички при виконанні стандартних або не пе-

редбачуваних ситуацій;
— уміння аналізу, формування напрямків дій та висновків у

навчальних та практичних ситуаціях;
— особистісні судження стосовно майбутнього напрямку

професійної діяльності;
— навички роботи у команді.
Отже, зворотний зв’язок є вагомою складовою в процесі про-

ведення тренінгу, яка дозволяє активізувати студентів у процесі
пошуку та аналізу інформації, обговоренні ситуацій та остаточ-
ному прийняттю рішень щодо вирішення конкретних поставле-
них проблем.
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Самохвал С. П., канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» закладає фун-
дамент та надає базові знання для студентів, що навчаються за
спеціальністю «Облік і аудит» при подальшому опануванні ними
таких профілюючих дисциплін, як «Фінансовий облік» та «Управ-
лінський облік». Дослідження дисципліни «Бухгалтерський об-
лік» повинно містити не лише теоретичну складову, а бути не-
розривно пов’язаним з вивченням конкретних виробничих ситу-
ацій.

Правильна та раціональна організація практичних, індивіду-
альних та індивідуально-консультативних занять має важливе
значення для одержання та закріплення знань студентами з даної
дисципліни.

На початку практичних занять протягом 15—20 хвилин здійс-
нюється поточний контроль знань студентів у формі усного опи-
тування, написання експрес-контрольних робіт, тестування. Весь
залишковий час відводиться для виконання практичних завдань в
аудиторії, під час яких студент повинен виконати не менше 75 %
усього обсягу завдання. Останню частину завдання студенти ви-
конують самостійно в позааудиторний час. Перед виконанням
кожного практичного завдання студент повинен грунтовно за-
своїти теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити законодав-
чі акти, нормативно-правові документи, підручники, навчальні
посібники.

Практичні завдання передбачають конкретні виробничі си-
туації, в характері і суті яких студент має добре орієнтуватись.
Основну увагу при цьому слід звернути на правильне розумін-
ня господарських операцій, подвійного запису. У кожному зав-
данні вказані мета, матеріальне забезпечення, наведені вихідні
дані та методичні вказівки, а в кінці подаються контрольні за-
питання. Завдання пов’язані між собою, тобто результати вико-
нання одного завдання водночас є вихідними даними для на-
ступного.

Кожне завдання студент захищає перед викладачем на індиві-
дуально-консультативних заняттях й отримує відповідну оцінку.
Захист практичних завдань відбувається лише після обговорення
наведених у них виробничих ситуацій, приведення прикладів.
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Крім цього, на лекційних заняттях викладач зі студентами та-
кож розглядає приклади конкретних виробничих ситуацій на під-
приємстві, вирішує типові задачі, що сприяє засвоєнню студен-
тами теоретичного матеріалу та формує в них практичні навики.

Така організація практичної, індивідуальної та індивідуально-
консультативної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
дає можливість студентам отримати достатній рівень теоретич-
них знань та практичних навичок, а викладачеві правильно органі-
зувати, проконтролювати та оцінити отримані знання студентів.

Шевченко Ю. А., старш. викл.,
Богатирьов І. І., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Застосування тренінгових технологій є інноваційним методом
активізації навчального процесу, що дозволяє формувати у сту-
дентів нове мислення, бачення проблем, забезпечити швидку
адаптацію майбутніх спеціалістів до жорстких вимог на ринку
праці. Включення тренінгів до арсеналу педагогічних прийомів
гармонійно доповнює традиційний досвід підготовки фахівців,
який базується на засвоєнні і відтворенні студентами переважно
теоретичних знань.

Не можна переоцінити значення тренінгів для вивчення дис-
ципліни «Аналіз господарської діяльності», яка є науковою ба-
зою прийняття управлінських рішень. Для їх обґрунтування не-
обхідно виявити та прогнозувати існуючі та потенційні проб-
леми, виробничі та фінансові ризики, визначити наслідки рішень,
що приймаються, для кінцевих результатів діяльності підпри-
ємств.

Для вирішення поставлених питань необхідно володіти аналі-
тичним, творчим мисленням, яке набувається шляхом вивчення
методологічних основ та практичних навичок аналізу господар-
ської діяльності підприємств, необхідних у практичній роботі.

На вдосконалення таких практичних навичок спрямовані тре-
нінгові технології. Засновані на методі конкретних ситуацій вони
повністю охоплюють тематику дисципліни і як наскрізна задача
виконується протягом усього навчального процесу.
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Для проведення тренінгових занять використовуються спеці-
ально розроблені завдання та робочий зошит. Тренінг передбачає
самостійне виконання студентами таких завдань: аналіз загально-
го обсягу виробництва валової і товарної продукції сільського гос-
подарства; виконання виробничої програми рослинництва, тва-
ринництва; загальна оцінка рівня собівартості продукції; аналіз
собівартості продукції рослинництва, тваринництва; аналіз ви-
трат на організацію виробництва і управління; забезпечення гос-
подарства основними виробничими засобами та ефективність їх
використання; використання тракторів і комбайнів, вантажних
автомобілів, робочої худоби, робочої сили і фонду оплати праці;
аналіз роботи промислових і підсобних виробництв; прибутку і
рентабельності господарства; фінансового стану господарства.

В ході виконання завдань студенти проводять розрахунки,
аналізують економічні показники господарської діяльності і ви-
користовують отримані показники для формування висновків, на
основі яких виробляються пропозиції щодо прийняття ефектив-
них управлінських рішень щодо вдосконалення організації та
технології ведення фінансово-господарської діяльності аграрних
формувань.

Результати виконаного тренінгу оформляється у вигляді запов-
нення відповідних таблиць, пояснювальних записок та рекомен-
дацій, що входять до робочого зошиту.

Застосування тренінгових технологій вимагає від викладача
постійного оновлення власних практичних знань на основі онов-
лених звітності і планової інформації, гнучкого індивідуального
підходу до роботи із студентами, вміння орієнтуватися у сучас-
них економічних умовах. Навчальні завдання мають постійно
оновлюватися та вдосконалюватися залежно від сучасних еконо-
мічних вимог та стану ринкових відносин.

Досвід використання тренінгу для вивчення курсу «Аналізу
господарської діяльності» свідчить про ефективність цього мето-
ду під час навчально-виховної роботи. Він дозволяє студентам
навчитися самостійно виокремлювати і формулювати проблеми,
проводити їх аналіз, знаходити шляхи їх вирішення, цілеспрямо-
вано працювати з інформацією, застосовувати отриману інфор-
мацію як основу вирішення проблемних питань.
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Антонюк С. Н., доцент,
 кафедра історії економічних вчень

та економічної історії

ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Сучасна система вищої освіти пред’являє нові вимоги до осо-
би педагога, методів і технології викладання. Формується нова
ситуація взаємодії викладача і аудиторії в усіх видах навчально-
пізнавальної діяльності, і, перш за усе, в лекційній.

Довгий час передача навчальної інформації здійснювалось в
основному в формі традиційної лекції, що виражалось у послідов-
ному викладі змісту курсу, а це, як правило, уже зроблено в хоро-
ших підручниках. Тому викладач у ролі лектора може дати лише
авторську інтерпретацію підручника. Подібна форма занять визи-
ває явну втому у слухачів і знижує їх зацікавленість до навчання.
В зв’язку з цим виникла нагальна потреба в розробці і використан-
ні в освітньому процесі нових форм і методів активного навчання
(мозкова атака, навчально-ділові ігри, презентація тощо) і в удос-
коналені, активізації та видозміні традиційних форм лекцій.

Одним із видів нетрадиційних лекцій є проблемна лекція.
ЇЇ суть полягає в тому, що викладач на початку і в процесі викла-
ду навчального матеріалу створює проблемні ситуації і залучає
слухачів до їх аналізу. З допомогою проблемної лекції забезпечу-
ється досягнення трьох основних дидактичних цілей:

1) засвоєння студентами теоретичних знань;
2) розвиток теоретичного мислення;
3) формування пізнавального інтересу до змісту навчального

предмету і професіональної мотивації майбутнього спеціаліста.
Успішність досягнення мети проблемної лекції забезпечується

взаємодією викладача і студентів. Основне завдання викладача по-
лягає не тільки в передачі інформації, а в прилученні студентів до
об’єктивних протиріч розвитку наукових знань і способів їх вирі-
шення. Це формує мислення студентів та стимулює їх пізнавальну
активність. В співробітництві з викладачем студенти отримують
нові знання, пізнають теоретичні особливості своєї професії.
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На відміну від змісту інформаційної лекції, який пропонується
викладачем у вигляді відомого матеріалу і якого потрібно за-
пам’ятати, на проблемній лекції нові знання подаються як неві-
домі для студентів. Отримана інформація засвоюється ними як
особисте відкриття, як не відоме для них знання. Це дозволяє
створити у студентів ілюзію «відкриття» вже відомого в науці.
Проблемна лекція повинна будуватися таким чином, щоб пізнан-
ня студента наближалося до пошукової, дослідної діяльності. Тут
задіяне мислення студента і його особисте відношення до матеріа-
лу, що засвоюється.

Протягом проблемної лекції мислення студентів проходить з
допомогою створення викладачем проблемної ситуації до того,
як вони отримують всю необхідну інформацію, що складає для
них нові знання. В традиційному навчанні поступають навпа-
ки — спочатку дають певні знання, спосіб або алгоритм вирішен-
ня, а уже потім наводять приклади, які підтверджують теорію.
Таким чином, студенти самостійно пробують знайти вирішення
проблемної ситуації.

Для проблемного викладання відбираються найважливіші
розділи курсу, які складають основний концептуальний зміст на-
вчальної дисципліни і є найбільш складними для засвоєння сту-
дентами.

Участь викладача у створенні проблемної ситуації може бути
різною: в одному випадку він сам ставить проблеми і розкриває
шляхи їх вирішення, а студенти стають «співучасниками» цих
пошуків; в іншому випадку така можливість надається самим
студентам. Цим визначаються «рівні проблемності» лекції.

Перший рівень — проблемне викладання матеріалу: виокре-
мивши проблемну ситуацію, викладач не тільки вказує на вирі-
шення проблеми, але й розкриває логіку її досягнення, показує
джерела виникнення протиріч. Ступінь активності студентів, у
даному випадку, незначна.

Другий рівень проблемності характеризується тим, що викла-
дач, створюючи проблемну ситуацію, залучає студентів до спіль-
ного пошуку її вирішення. Даний рівень передбачає реконструк-
тивну діяльність студентів.

Третій рівень передбачає самостійне вирішення студентами
сформульованої викладачем проблеми шляхом висування різних
доказів. Для даного рівня характерна частково-пошукова діяль-
ність студентів.

В умовах проблемної лекції проходить усне викладення мате-
ріалу діалогічного характеру. З допомогою відповідних методич-
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них прийомів (постановка проблемних і інформаційних питань,
висування гіпотез і їх підтвердження або відхилення, звернення
до студентів про допомогу тощо) викладач спонукає студентів до
спільного мислення, дискусії, яка може розпочатися безпосеред-
ньо на лекції або на семінарі.

Чим вище ступінь діалогічності лекції, тим більше вона набли-
жається до проблемної і тим вище її орієнтовний, навчальний і ви-
ховний ефект. І, навпаки, чим ближче лекція до монологічного ви-
кладу, тим в більшій мірі вона наближається до інформаційної.

Таким чином, лекція стає проблемною в тому випадку, коли в
ній реалізується принцип проблемності. Цей принцип передбачає
подання навчального матеріалу у вигляді проблемних ситуацій і
залучення слухачів до спільного аналізу й пошуку рішень. При
цьому необхідно виконання двох взаємозв’язаних умов:

1) реалізація принципу проблемності при відборі і дидактич-
ній обробці змісту навчального курсу до лекції;

2) реалізація принципу проблемності при розгорненні цього
змісту безпосередньо на лекції.

Перше досягається розробкою викладачем системи пізнаваль-
них завдань — навчальних проблем, що відображають основний
зміст навчального предмету, а друге — побудовою лекції як діа-
логу між викладачем і студентами.

Стиль спілкування викладача на проблемній лекції:
1) викладач входить у контакт зі студентами не як «законода-

вець», а як співрозмовник, що прийшов на лекцію «поділитися» з
ними своїм знаннями;

2) викладач не тільки визнає право студента на власну думку,
але й зацікавлений у цьому;

3) нові знання виглядають істинними не тільки в силу автори-
тету викладача, вченого або автора підручника, але й у силу під-
твердження його істинності системою роздумів;

4) матеріал лекції включає обговорення різних точок зору на
вирішення навчальних проблем, відтворює логіку розвитку нау-
ки, її змісту, показує способи вирішення об’єктивних протиріч в
історії науки;

5) спілкування зі студентами будується таким чином, щоб під-
вести їх до самостійних висновків, зробити співучасниками про-
цесу підготовки, пошуку і знаходження шляхів вирішення проти-
річ, створених самим же викладачем;

6) викладач будує питання до матеріалу, що викладається і
відповідає на них, провокує питання у студентів і стимулює са-
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мостійний пошук відповідей на них у ході лекції, добивається то-
го, щоб студенти думали разом із ним.

Побудовані подібним чином проблемні лекції забезпечують
творче засвоєння майбутніми спеціалістами принципів і законо-
мірностей науки, що вивчається, активізує навчально-пізнавальну
діяльність студентів, їх самостійну аудиторну і позааудиторну
роботу, засвоєння знань і використання їх на практиці.

Бєляєв О. О., д-р екон. наук, професор,
Бебело А. С., канд. екон. наук, доцент,

Комяков О. М., канд. екон. наук, доцент,
кафедра політичної економії факультетів управління

та маркетингу

ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ В СИСТЕМІ
НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ КАФЕДРИ)

Домінантною посилкою в роботі кафедри щодо реалізації зав-
дань сучасної вищої школи в курсі політекономії — це форму-
вання і розвиток аналітично-пошукового економічного мислення
студентів. При цьому, поряд з осмисленням положень — форм,
що стають їхніми мотивами пізнання предмету, важливою скла-
довою навчання є набуття навичок, умінь, практичної реалізації
здобутих знань з політекономії — ядра економічної теорії. Тому,
на протязі останніх років, викладачами кафедри було здійснено
багато послідовних і ціленаправлених кроків (заходів) щодо мас-
штабнішого впровадження прогресивних освітніх технологій,
у т. ч. — тренінгових методів навчання. Зокрема, на виконання
Ухвали Вченої ради університету від 25.03.2004 р. «Про впрова-
дження тренінгових технологій в навчальний процес» та послі-
дуючих рекомендацій університетського і факультетського рів-
нів, на кафедрі напрацьована відповідна навчально-тренінгова
методика проведення аудиторних занять. Відтак, даний напрям
роботи дозволяє нам зробити певні узагальнення, коментарії та
окреслити плани-наміри на перспективу, а також вказати на окре-
мі проблеми.
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Перше. Вихідним і досить відповідальним моментом органі-
зації навчального тренінгу було:

а) визначення змісту, мети та його форм з позиції предметно-
дидактичної специфіки курсу політекономії;

б) урахування наявної аудиторії студентів (перший курс) та
визначеного, в навчальних планах, терміну вивчення даної дис-
ципліни — один семестр.

Друге. Це — логічне обґрунтування різних рівнів, а, відповід-
но, і методик реалізації навчального тренінгу для першокурсни-
ків та магістрантів. Ця теза базується, зокрема, і на положеннях
Ухвали Вченої ради університету «Про впровадження тренінго-
вих технологій навчання з урахуванням особливостей відповід-
них спеціальностей».

Третє. Концептуально кафедра розглядає і реалізує тренінгову
методику як інструмент, що дозволяє використовувати як пози-
тивні, так і нормативні політекономічні знання для аналізу реаль-
них соціально-економічних проблем. Все це сприяє розвитку у
студентів самостійного аналітично-професійного мислення.

Разом з тим, ми враховуємо, що навчальний тренінг є ефектив-
ним лише тоді, коли він, образно кажучи, «зачіпає», тобто активі-
зує внутрішні пізнавальні мотиви студента та систему його цін-
ностних орієнтацій згідно усвідомленого вибору фаху.

А відтак, для першого курсу основною формою тренінгової
методики, виходячи із специфіки політекономії, були передбаче-
ні проблемні лекції.

При цьому, як відомо, тренінг, а точніше — навчальний тре-
нінг, у загальному розумінні — це послуги з надання та підви-
щення освітньо-спеціальної, в т. ч. і кваліфікаційної, підготовки
індивіда, які передбачають використання активних методів на-
вчання.

Тому кафедра, акцентуючи увагу на проблемних лекціях, не
відмовляється від інших активних форм навчального тренінгу:
дискусій, «мозкових атак», аналізу конкретних ситуацій (кейс-
методи), презентацій тощо.

При цьому, для суспільних дисциплін теоретичного циклу,
проблемна лекція традиційно вважається найприйнятнішим ви-
дом із активних форм занять. Головне завдання такої лекції — це
залучення студентів до власної активної пізнавальної діяльності
вже в аудиторії.

Згідно кафедральної позиції, характерною центральною скла-
довою такої лекції є постановка навчальної проблемної ситуації,
яку і слід розв’язати на занятті. Таких ситуацій, з позиції мето-
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дичної доцільності, правомірно ставити 2—3 на лекцію. Поряд з
навчальними проблемними ситуаціями архітектоніка та зміст вик-
ладу матеріалу лекції можуть бути доповнені також сформульо-
ваними декількома дидактично-дискусійними питаннями чи ана-
літичними завданнями. Відповіді на них можуть бути дані як на
лекції, так і рекомендовані на самостійне опрацювання студен-
тами.

В нашій практиці проблемні лекції та дискусійні питання мо-
жуть базуватися на теоретично-дидактичних, практично-дидак-
тичних та професійно-практичних матеріалах.

Постановка в процесі читання лекцій, навчальних проблемних
ситуацій передбачає формулювання діалектично взаємозв’язаних
і взаємообумовлених, часто з точки зору формальної логіки, су-
перечливих положень. Відомим прикладом останніх є супереч-
ність загальної формули капіталу. Це і є приклад першого мето-
дичного прийому «побудови» проблемних ситуацій.

Викладачі широко використовують і такий метод постановки
проблемної ситуації, як наявність суперечності між частковим
знання студентом проблеми та ще її повним незнанням. Так, він
засвоїв, що таке товар та його властивості, але до кінця не розу-
міє суті внутрішніх суперечностей товару та як вони розв’язу-
ються. В даному контексті буде слушною і постановка запитання:
«Чому будь-яка абстрактна праця є суспільно-необхідною, але не
будь-яка суспільно-необхідна є абстрактною працею?»

Заслуговує на увагу і метод побудови проблемної ситуації на
основі логічної операції диз’юнкції (лат. — роздільний), що
утворює складний вислів за допомогою сполучників «або» та
«чи». Формулювання таких навчальних ситуацій можна досягти і
при розгляді альтернативних трактовок відповідних положень чи
категорій (наприклад, товару, грошей, прибутку, зарплати, еко-
номічного зростання тощо).

В цілому позиція кафедри: методично принципово важливо,
що навчальна проблемна ситуація має виникнути не в тезах-за-
мітках лектора і не в його голові, чи просто в аудиторії «між під-
логою і стелею», а в головах слухачів лекції. Адже головне тут —
це заохочення і включення студентів у пізнавально-аналітичний
процес даного матеріалу. Саме вони до низки дидактичних уза-
гальнень, висновків мають прийти самостійно.

Отже, спілкування з аудиторією наші викладачі ведуть у такій
формі, щоб підводити студентів до аналітичного засвоєння мате-
ріалу. Зробити їх співучасниками процесів пошуку шляхів, спо-
собів вирішення суперечностей, генерованих лектором, на основі
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їхнього реального стану «знання—незнання» відповідних питань,
проблем, тем.

Тут кафедра враховує і те, що навіть у недостатньо чіткому
вирішенні проблеми чи путаній відповіді студента важливо знай-
ти раціональне зерно для заохочення до подальшого вивчення
предмету. Успіх досягнення мети будь-якої форми проблемно-
го заняття забезпечується спільними зусиллями і викладача, і
студента.

За допомогою комплексу проблемних лекцій кафедра забезпе-
чує досягнення таких цілей:

— активізації внутрішньої мотивації засвоєння студентами
базового теоретичного матеріалу та розвитку в них аналітично-
теоретичного мислення;

— формування їхнього пізнавального інтересу до практичної
реалізації положень політекономії та аналітичного оцінювання
політичних і економічних реалій у країні;

— пошук студентами нових (для себе!) знань спонукає їх на
подальше більш глибоке засвоєння теоретичних положень еко-
номічного циклу й інших дисциплін у перспективі.

Разом з тим, колектив кафедри свідомий того, що не весь і не
завжди процес навчання, навіть в університеті, має і може бути
проблемним. За нашим переконанням, такий метод навчання
потребує, з одного боку, більшого бюджету часу ніж традиційна
репродуктивна «передача» навчальної інформації. Адже цей
формат лекції передбачає і наявність зворотного зв’язку, що
відповідно вимагає додаткового часу для спілкування зі студен-
тами.

З іншого боку, цей метод можливий коли студент має змогу і
здатний до навчально-пошукового мислення та за умови, що він
уже набув відповідний рівень знань і вмінь працювати з джере-
лами інформації та є бажання і здатність осмислювати їхній
зміст. Адже фахівці зі соціальної психології вважають, що до 40 %
дієздатних молодих людей не можуть засвоїти програми ВНЗ.

В цілому проблемна лекція нами розглядається і реалізується
як провідна форма навчального тренінгу першого рівня для сту-
дентів 1-го і 2-го курсів. Вона, за змістом і формою викладу, сут-
тєво відрізняється від навчального тренінгу як спеціального тре-
нувального режиму зі студентами 4-го і 5-го курсів, для від-
творення і набуття ними професійно-компетентістної майстерно-
сті з відповідного виду майбутньої фахово-посадової діяльності.

Основні складові проблемно-методичного забезпечення на
кафедрі навчального тренінгу — це: наявність загальних дидак-
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тично-методичних положень, рекомендацій студентам для їхньої
орієнтації при вивченні змісту матеріалу з кожної теми; виокрем-
лення кола дидактично-діалектичних положень теми для мож-
ливої постановки проблемних ситуацій та формулювання конт-
рольних запитань і завдань дискусійного плану; підготовка само-
стійно студентом з кожної тем курсу глосарію ключових понять –
категорій (не менше 20 по темі); перелік навчальних джерел (під-
ручників та посібників), а також — монографічної літератури для
бажаного студентом конспектування; тести для фронтальної пе-
ревірки засвоєння навчального матеріалу студентами по темах.

Серед проблем кафедри при реалізації дидактично-пошукових
методів навчання в курсі політекономії виділимо наступні: по-
перше, це визначені терміни вивчення даної дисципліни в нав-
чальному плані — один семестр. За цей період засвоїти на при-
йнятному творчому рівні матеріал курсу не можливо чисто з пси-
хофізіологічних можливостей пересічного студента; по-друге –
велика кількість годин відводиться, згідно навчального плану,
для самостійного вивчення саме студентами-першокурсниками.

В даному контексті відмітимо і таку принципову обставину:
зрозуміло, що не лише одна країна обумовлює загальний вектор
розвитку політекономічних знань, а тим більше — Україна, але
складність як засвоєння студентами, так і викладання політеко-
номії, обумовлюється ще й тим, що ми, на жаль, живемо в держа-
ві, в якій чітко не сформульовано ні смислу свого існування,
в т. ч. й економічного, ні мети і засобів її досягнення. Ні один
наш високопосадовець не поніс і не несе ніякої реальної відпові-
дальності за результати свого вакханального правління. Це від-
носиться як до вихідного (первісного) «ринкового кроку» — «ва-
учерного дерибану прихватизації» державної власності, так і до
латентних ефемерно-недолугих антикризових заходів влади кінця
2008 — початку 2009 рр. У цій ситуації будь-які заходи, які не
передбачають заміну системи некомпетентної та аморальної вла-
ди, в особі її перших репрезентантів, — шлях країни на узбіччя
людської цивілізації.

І тут пророчими мають стати слова Жоржа Сіменона, що при-
йде той час, коли політекономія стане на чолі всіх наук. А цього
саме і вимагає сучасна глобальна економічно-фінансова криза,
оскільки, як було відмічено на Давоському форумі (січень 2009 р.),
її причини, шляхи виходу з неї знаходяться за межами розуміння
«всіх серйозних економістів» (В.Путін). Тож побажаємо нашій
майбутній зміні не попадати в таку аналітично-неконструктивну
ситуацію і працюймо для цього.
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Бортнікова Л. П., канд. екон. наук, доц.,
кафедра політичної економії факультетів управління

та маркетингу

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПРИ СКЛАДАННІ ІСПИТІВ

Глибоке та міцне засвоєння студентами матеріалу повинно за-
безпечуватися правильно організованим контролем їх знань,
умінь та досвіду творчої роботи. Головними завданнями контро-
лю знань студентів є перевірка засвоєння студентами навчально-
го матеріалу, повторення та закріплення вивченого, власне вияв-
лення недоліків у знаннях студентів та застосування заходів
щодо усунення цих недоліків.

Перевірка знань студентів має велике виховне значення, оскіль-
ки вона стимулює їх систематичну роботу, розвиток почуття від-
повідальності за результати навчання, що особливо важливо в
сьогоднішніх умовах.

Іспит завершує вивчення дисципліни, і від заліку його відріз-
няють не лише підвищені вимоги, але й диференціація оцінок.
Історично у вищій школі іспити проводилися в усній формі, а
залік приймався переважно у письмовій формі або співбесіди.
Реформа навчального процесу, яка зараз відбувається, орієнто-
вана саме на відповіді за білетами у письмовій формі. Викла-
дачі визнають у такій формі не лише позитивні, але й негатив-
ні моменти. До позитиву слід віднести значне скорочення часу
на перевірку знань (правда, додається час на складання карти
правильних відповідей), стандартизацію відповідей, а до нега-
тиву — формалізацію оцінок, обмеження творчості і вислов-
лення власної думки, вміння обґрунтовувати та порівнювати
позиції, спокуса списування, а також «підказки» у вигляді го-
тових відповідей. Крім того, перевірка білетів має відбуватися
у стислі строки, тому трапляються випадки поверхового огля-
ду відповідей.

Не до всіх дисциплін є доцільним застосовувати тільки пись-
мову форму іспиту. Усна відповідь одразу показує, наскільки
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студент володіє матеріалом, дозволяє спілкуватися викладачу зі
студентами, навіть під час іспиту вказати на помилку у відповіді.
Такої можливості письмовий іспит не надає. У заочній формі на-
вчання можливі випадки, коли студент, не відвідуючи сесії, вза-
галі оцінюється без очного контакту.

В багатьох предметах або окремих темах недоцільно або не-
ефективно перевіряти знання шляхом постановки практичних
завдань або варіантів готових відповідей. За письмових іспитів
часто обсяг знань студентів обмежується термінологічним слов-
ником.

Найкращим варіантом було б застосування комбіновано-
го підходу, коли студент готує письмові відповіді на питання
(завдання) білету, а до них додає свою усну відповідь, але не
зачитуючи механічно написане. Тоді друга частина іспиту на-
буває форми діалогу: своїми усними поясненнями студент мо-
же підвищити оцінку письмових відповідей, або навпаки —
знизити загальну оцінку, якщо виявиться слабке володіння ма-
теріалом.

Іспит (у письмовий або усній формах) має завершуватися під-
веденням підсумків, зверненням викладача до групи, яка склада-
ла іспит.

Непростим практичним питанням є доля незадовільних оці-
нок на іспиті, які не дають права студентам повторно складати
іспит без нового проходження курсу (оцінка «F»). Іноді викла-
дачі уникають таких оцінок, хоча окремі студенти того заслу-
говують. Інша двійка, «FX», також несе в собі проблему — ви-
кладач отримує додаткове навантаження, приймаючи повторно
іспити.

Удосконалення навчального процесу є нескінченним. Тому іс-
пит як вершина контролю та оцінювання успішності навчання
студентів в той же час є певної оцінкою ефективності діяльності
викладача. При цьому формальний підхід (у вигляді середнього
балу за предметом по групі, розподілу студентів за отриманими
оцінками) не дозволяє з точністю визначити, наскільки високі ба-
ли є результатом дбайливого ставлення студентів та викладача до
начального процесу, а низькі бали — низькою підготовкою сту-
дентів та нехтуванням своїми обов’язками з боку викладача. В
значній мірі на ці параметри впливають такі чинники, як склад-
ність дисципліни, відповідність її профілю спеціальності студен-
тів, а також особисті якості викладача, в тому числі позитивне
його сприйняття аудиторією.
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Бутенко Н. Ю., канд. екон. наук, доцент,
 кафедра менеджменту

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ТРЕНІНГ
ДЛЯ МАГІСТРІВ: ЦІЛІ, ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ,

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Відповідно до навчального плану вже два роки зі студентами
магістерських програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» і «Мене-
джмент малого бізнесу» проводиться міждисциплінарний тре-
нінг, який за навчальним планом розрахований на 36 аудиторних
годин. Кафедра менеджменту має затверджену програму цього
тренінгу і певний досвід його проведення.

В процесі розробки програми та впровадження тренінгу було
враховано те, що:

1. міждисциплінарний тренінг є узагальнюючою, підсумковою
формою роботи зі студентами-магістрами, яка спрямована на
відпрацювання в індивідуальному та груповому режимі форм
практичного застосування отриманих теоретичних знань з дис-
циплін магістерського циклу для вирішення конкретних управ-
лінських задач;

2. проведення міждисциплінарного тренінгу спрямовано на
формування та удосконалення професійних компетенцій фахівців
з спеціальностей «Менеджмент корпорацій (АТ)» і «Менеджмент
малого бізнесу», які відображені у навчально-методичних ком-
плексах магістерських програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» і
«Менеджмент малого бізнесу»;

3. міждисциплінарний тренінг пов’язаний у часі та за змістом
з виконанням індивідуальних практичних завдань з дисциплін
магістерського циклу, проходженням практики та написанням
звіту з неї і з підготовкою студентами консультаційного проекту
та дипломної роботи;

4. існує великий досвід проведення управлінських тренінгів,
який було досліджено і враховано, відповідно до умов нашої діяль-
ності.

Таким чином мета проведення міждисциплінарного тренінгу
полягає у формуванні та вдосконаленні вмінь і навичок управлін-
ської діяльності, а саме:

моделювання програм взаємодії з робітниками з врахуванням
їх типу особистості; використання трансактного аналізу, маніпу-
лятивної поведінки, психологічних засобів впливу у процесі
управління поведінкою людини в організації; застосовування тео-
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рій мотивації для формування мотиваційної концепції в організа-
ції; аналізу мотиваційного потенціалу роботи та проектування
роботи з урахуванням її мотиваційних характеристик; плануван-
ня особистого розвитку та кар’єри в організації; самоорганізації
та управління власним часом; створення команд та здійснення
ефективної командної взаємодії; розробляти та впроваджувати
ефективну стратегію взаємодії в організації, використання ефек-
тивних комунікативних технік і технологій; управління конфлік-
тами; самоаналізу та самооцінки; аналізу існуючого в організації
стиля лідерства та оцінки його ефективності.

Завданнями міждисциплінарного тренінгу є:
 відпрацювання технологій практичного застосування теорій,

функцій та процесів управління в організаціях; узагальнення ме-
тодик використання базових інструментів управління в організа-
ції; порівняння впливу різних факторів на діяльність менеджера в
організації; формування вмінь управлінської діяльності; розробка
стратегій поведінки, саморозвитку та планування власної кар’є-
ри; практична апробація навичок взаємодії та узгодження позицій
різних зацікавлених осіб в організаціях; формування досвіду роз-
поділу та делегування повноважень, побудови системи мотивації,
формування команди та розподілу командних ролей.

Реалізація поставленої мети та завдань тренінгу здійснюється
завдяки самостійній роботі студентів до початку тренінгових за-
нять та роботі безпосередньо в аудиторії, яка відбувається в ін-
терактивній та тренінговій формі — самостійно і в груповій вза-
ємодії. Перша частина цієї роботи спрямована на самоаналіз
майбутніх управлінців, виявлення ними власних сильних сторін
та обмежень. Ця робота дає студентам інформацію для подаль-
шого саморозвитку та вдосконалення власних умінь. Робота в ау-
диторії безпосередньо пов’язана з формуванням та вдосконален-
ням управлінських умінь, тобто формування та вдосконалення
поведінкових компетенцій.

Головною формою реалізації мети тренінгу є мотивація сту-
дентів до активної участі у ньому. Весь процес мотивування і
стимулювання роботи студентів на тренінгу можна поділити на
три етапи:

1. Початкова мотивація — мотиваційний моніторинг, обгово-
рення принципів і правил тренінгової роботи, презентація теми
тренінгу, постановка загальних навчальних цілей тренінгу, пояс-
нення структури тренінгових завдань і повідомлення щодо сис-
теми контролю та оцінювання роботи на тренінгу. Застосовують-
ся техніки доведення і переконання, викликання інтересу, навію-
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вання. Використовується на першому тренінговому занятті, а та-
кож можлива на початку кожного модулю.

2. Підтримуюча мотивація — постановка окремих тренінгових
завдань, підтримка активності та заінтересованості учасників тре-
нінгу в процесі тренінгової роботи. Використовуються мотива-
ційні техніки делегування повноважень, викликання інтересу,
закріплення позитивного враження. Реалізується стратегія сти-
мулювання учасників тренінгу. Здійснюється на кожному тренін-
говому занятті.

3. Завершальна мотивація — забезпечення мотиваційної готов-
ності учасників тренінгу до активної та зацікавленої подальшої
участі в тренінгових заняттях, самостійної роботи. Використову-
ються техніки закріплення позитивного враження. Застосовується
наприкінці кожного тренінгового заняття і всього тренінгу.

Основні форми роботи, що використовуються на кожному
етапі тренінгу, такі: спільна робота в аудиторії (мозковий штурм,
дискусія тощо); робота в малих групах та презентація групових
проектів; міжгрупова взаємодія; рольова взаємодія; індивідуаль-
на робота; різні вправи та ігрові фрагменти.

Для забезпечення системної структурованості навчального
матеріалу та передбачення заходів для перевірки його засвоєння
на кожному етапі тренінгу, міждисциплінарний тренінг має мо-
дульну побудову. Інформація надається невеликими блоками, які
пов’язані між собою змістовно й методично та утворюють логіч-
но завершений навчальний модуль. Кожен модуль розраховано
на чотири години аудиторної роботи.

Модель тренінгу поєднує такі складові: пояснення (надання
нової інформації); демонстрацію (демонстрацію можливостей
використання знань); імітацію правильних дій, формування ново-
го досвіду; закріплення (практику).

Оцінка за роботу у міждисциплінарному тренінгу здійснюєть-
ся за результатами поточно-модульного контролю, який охоплює
попередній, поточний та заключний контроль. Контроль роботи
студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Для успішного
проходження міждисциплінарного тренінгу студент має набрати
від 50 до 100 балів.

Проблеми впровадження тренінгу у навчальний процес, з
якими ми стикнулися протягом проведення тренінгів, можна
умовно поділити на такі групи:

Організаційні проблеми.
• Тренінг є у навчальному плані, він розрахований на достат-

ньо велику кількість аудиторних годин, але його немає у розкла-
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ді. Тому є проблема його якось туди включити для того, щоб сту-
денти (які вчаться за розкладом) могли його відпрацювати. В про-
тилежному випадку виникають проблеми, особливо для вечірньої
і заочної форми навчання, так як там дуже обмежені можливості
часу. Крім того, це ще пов’язане з скрутним станом з аудито-
ріями.

• За навчальним планом міждисциплінарний тренінг для магі-
стрів очної форми навчання передбачається у весняному семест-
рі, але у цей час студенти йдуть на практику (деякі за межами
Києва), працюють над дипломним проектом, тобто виникає проб-
лема можливості їх присутності на тренінгових заняттях.

• Внаслідок перших двох проблем іноді виникає наступна, а
саме: «проходження» тренінгу передбачає обов’язкову особисту
присутність і роботу на ньому. Тобто, ті, хто не мав можливості і
не був присутнім на тренінгу, фактично не мають можливості йо-
го «переслати» і тому отримують «вічну» заборгованість з усьома
випливаючими звідси наслідками.

• Внаслідок сказаного, викладачі мають проблему з пошуком
аудиторій, з суттєвим перевантаженням за короткий термін часу і
зі складнощами у самостійному узгодженні власного наванта-
ження (за розкладом) з тренінговими заняттями.

Змістовні проблеми випливають, у першу чергу, з особливос-
тей проведення тренінгу в межах навчального процесу у вузі,
тобто з того, що робота на тренінгу має бути оцінена. Для вико-
нання цього завдання ми передбачили певні шляхи перевірки ро-
боти студентів, які відображено у навчальній програмі та у мето-
дичних рекомендаціях для роботи студентів.

Другий аспект пов’язаний з тим, що ми намагаємося на тре-
нінгу використовувати саме активні методи навчання, уникаючи
роботи з теоретичним матеріалом. Але, аби робота на тренінгу
відбувалося свідомо, необхідно, щоб студенти мали достатню те-
оретичну підготовку до нього. Більшість теоретичних питань
студенти розглядали у попередніх курсах, але є певні безпосе-
редньо управлінські проблеми, які конкретно ніде не вивчались.
Тому відсутність достатніх навчально-методичних матеріалів пев-
ним чином затрудняє та гальмує проведення тренінгу. Перший
рік роботі у тренінговій програмі був найважчим, бо навіть роз-
даткові матеріали для тренінгових занять було необхідно кожно-
го разу якось тиражувати. Тому ми висловлюємо велику вдяч-
ність університету, особливо А. М. Колоту і С. В. Степаненку за
їх підтримку у виданні методичних матеріалів і рекомендацій
студентам для підготовки та роботи на міждисциплінарному тре-
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нінгу. Після появи цих матеріалів працювати і студентам, і викла-
дачам стало значно зручніше.

Нарешті, зворотний зв’язок, який ми регулярно підтримуємо
зі студентами з приводу їх сприйняття і ставлення до тренінгу,
дають можливість зробити досить оптимістичний висновок щодо
позитивного враження студентів та їх задоволення як від самої
роботи на тренінгових заняттях, так і тієї користі, яку вони отри-
мують у результаті такої роботи.

Воробйова Л. В., канд. екон. наук, доц.,
кафедра історії економічних вчень та економічної історії

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ

ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

Педагог-новатор, який вступає в ХХІ століття, перш за все,
повинен вчити новому мисленню, методам пізнання і самооргані-
зації. Інакше кажучи, завдання викладача полягає в тому, щоб
підвести студента до дверей, дати ключ і навчити його користу-
ватися цим інструментом. Ніхто, окрім самого студента, не змо-
же ввійти у світ знань. Тому конкретними завданнями педагога-
новатора є наступні:

1) навчити студента самостійно розглядати явища цілісно і в
динаміці;

2) навчити студента самоорганізації.
Вирішенню цих завдань сприяє використання тренінгових

технологій.
Розробка і впровадження в економічну освіту системи тренін-

гових технологій є безперечною умовою успішності підготовки
фахівців та формування у студентів компетенцій, необхідних у
сучасному підприємницькому середовищі, і зокрема, самостій-
ності, відповідальності, співробітництва, комунікативності тощо.

Я маю великий досвід педагогічної роботи в навчальних за-
кладах різних рівнів акредитації, тому довелося використовувати
в своїй практиці різні форми тренінгових технологій.

Так, наприклад, у 2000-му році за нашою кафедрою був закріп-
лений предмет «Основи економіки», який читається на підготов-
чому відділенні. Мені довелося читати цей предмет у київській
гуманітарній гімназії «Гармонія». У зміст гімназичної освіти за-
кладений принцип єдності знань, отриманих з різних предметів.



487

Мета цієї форми навчання — спонукати гімназистів при розв’я-
занні комбінованих, комплексних та універсальних завдань про-
демонструвати відхід від репродуктивного та творчого рівня їх
переробки, перехід їх у власні світоглядні позиції. Кожного року
проводяться гімназіади, які проходять у три тури:

1) Відбірковий тур — написання всіма учнями гімназії універ-
сальних тестів на рівні предметної інтеграції знань.

2) Рейтингове оцінювання по класах результатів, визначення
учасників, допущених до основних турів гімназіади.

3) Презентація та захист визначеної загальної універсальної
проблеми.

Така форма навчання активізує пізнавальну, інтелектуальну,
пошукову та еволюційну діяльність гімназистів.

На кафедрі є певний досвід по проведенню семінарів-дис-
кусій. Зі складу групи за особистою ініціативою студентів при-
значається «журі» або «судійська колегія» із 3-х осіб. Наступним
етапом проведення заняття є розробка умов дискусії, оцінки її з
урахуванням факторів організаційності і дисципліни «команди».
Ці умови розробляються в порядку живого обговорення усіх сту-
дентів під керівництвом викладача.

Наприклад, одне із таких занять.
Умови:
І. Кожна команда у відповідності до теми семінару повинна

підготувати та поставити 1—2 питання іншій команді. Причому,
основною вимогою є наступна: команді, яка готує питання, самій
необхідно знати відповіді на нього повно, глибоко, досконало.

У випадку невміння чи несвоєчасної підготовки до відповіді
на поставлене питання відповідаюча команда не справляється зі
своїм завданням, і команда, яка це питання поставила, сама по-
винна дати на нього відповідь.

Оцінку відповіді дає «судійська колегія» сумісно з викла-
дачем.

У випадку, коли відповідаюча команда сама відповідає на пи-
тання, то її відповідь оцінює команда, яка це питання поставила.
Свою оцінку додає «судійська колегія» і викладач.

II. Проводимо конкурс капітанів (1—2 питання).
Питання можуть ставити:
А) команди-суперниці;
Б) «судійська колегія»;
В) капітан капітану;
Г) викладач;
Д) будь-який член команди.
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Оцінку виставляє в цьому випадку учасник гри, який поставив
питання, «судійська колегія», і викладач. Оцінки виставляються в
письмовій формі на записках, які подаються в «судійську коле-
гію» і враховуються при підведенні підсумків.

Ш. Встановлюється час для команд:
• для підготовки питань — 1—2 хвилини;
• для підготовки відповідей — 2—3 хвилини;
• відповіді команд регламентуються до 5 хвилин.
IV. Обов’язковими умовами ведення ділової гри-дискусії є:
1) урахування роботи капітана з командою;
2) кількість учасників команди, які відповідають на питання;
3) повнота та глибина відповідей;
4) поведінка команди під час підготовки питань та відповідей;
5) уміння висловлювати свої думки;
6) уміння обґрунтувати свої думки;
7) використання додаткових даних;
8) організованість команди.
Після закінчення дискусії за певною темою «судійська колегія»

та викладач підводять підсумки ділової гри з урахуванням запропо-
нованих умов, чітко визначаючи переможця: і команду, і капітана.

Така форма проведення занять у навчальних групах показала
зміни в мисленні студентів, у підходах до вирішення поставлених
завдань.

До активних форм відносяться також проблемні методи
навчання.

Проблемне навчання побудоване на отриманні знань шляхом
вирішення навчальних проблем. Проблемний метод навчання
спирається на педагогіку співробітництва, на творче відношення
студентів до отримання знань. Проблемний вид навчання формує
пізнавальні навики та вміння в даній галузі знань, направлений
на підготовку спеціалістів самостійної творчої дії.

Наприклад, при вивченні теми «Основні тенденції розвитку
ринкового господарства провідних країн Європейської ци-
вілізації в період монополістичної конкуренції та її відобра-
ження в економічній думці (70-і роки XIX ст. — початок
XX ст.)» розглядається така течія економічної думки, як маржи-
налізм. Студентам можна поставити таке проблемне питання:
проаналізуйте та прокоментуйте наведені вислови представників
маржинальної течії з позицій сучасної економічної науки і госпо-
дарської практики:

1) «Якщо ми розпоряджаємося комплектарними благами яко-
го-небудь вищого порядку, то спершу ці блага повинні бути пе-
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ретворені в блага ближчого нижчого і так далі, поки ми не отри-
маємо благ першого порядку, які можна безпосередньо застосу-
вати для задоволення наших потреб» (К. Менгер) [4, с. 67].

2) «Проста людина застосовує вчення про граничну корис-
ність на практиці набагато краще, ніж формувала це вчення полі-
тична економія» (О. Бем-Баверк) [4, с. 68].

3) «Розробка теорії повинна йти рука в руку з вивченням фак-
тів, а для розгляду більшості сучасних проблем велике значення
мають найновіші факти» (А. Маршалл) [4, с. 72].

4) «Завдання економічної науки, як і інших, полягає в тому,
щоб зібрати факти, систематизувати, тлумачити їх і виводити з
них належні висновки» (А. Маршалл) [4, с. 72].

Така робота проводиться в підготовленій аудиторії, студенти
формулюють питання через призму особистого сприйняття, слід-
кують за ходом відповідей, доповнюють чи заперечують, вима-
гають уточнення. Самі оцінюючи відповіді, допомагають собі та
іншим студентам групи мислити та діяти самостійно, творчо.

На кафедрі вже кілька років читається предмет «Історія
економіки та економічної думки». Викладачами кафедри напи-
саний курс лекцій, посібник для самостійного вивчення предме-
ту. Зараз іде робота над хрестоматією, першоджерелами, над тим,
щоб основні теми курсу представити на рівні схем, порівняльних
таблиць, презентацій. До цієї роботи також залучаються здібні
студенти.

Але, безумовно, використання різних форм тренінгових тех-
нологій залежить від складу студентської навчальної групи, від
рівня підготовки студентів. Так, наприклад, у минулому семестрі
я мала потік (5 груп) на кредитно-економічному факультеті.
Удвох групах з цього потоку (6508/1-1 і 6508/1-2) вела семінарсь-
кі заняття. Рівень підготовки студентів високий, що дало можли-
вість використати в цих групах різні форми тренінгових техноло-
гій (презентації, семінари-дискусії, поглиблене вивчення першо-
джерел). Студенти цих груп відвідували публічні лекції «Україн-
ського форуму», головою якого є Володимир Семиноженко, де
виступають провідні вчені світу. Потім йшов обмін думками на
семінарах і лекціях. Я з задоволенням прочитала статтю студента
групи 6508/1-2 Дмитра Лукаша в грудневому числі газети «Еко-
номіст» «Український форум — інформативно, доступно, зрозу-
міло», де він викладає свої враження від лекції професора Амстер-
дамської школи неолібералізму Кіса Ван дер Піджла.

При кафедрі один раз на місяць проходять засідання науково-
го товариства імені Сергія Подолинського, до роботи в якому за-
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лучаються студенти. Наукові наробки членів товариства активно
використовуються на заняттях, де вивчається історія економічної
думки України. А 9—10 квітня 2009 року на базі нашої кафедри
за пропозицією Президента України та підтримки Міністерства
освіти і науки України проводиться міжнародна наукова конфе-
ренція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна
місія України», до участі в якій також будуть залучені студенти.
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ТРЕНІНГОВІ ФОРМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
СТРАТЕГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Сучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципового
нових вимог та очікувань з боку її «ключових клієнтів» — абіту-
рієнтів, роботодавців, представників зацікавлених державних
установ та відомств, суспільства в цілому. Як визначають дослід-
ники, для сьогоднішнього менеджера принципово важливими
стають такі ознаки та якості, як: уміння «бачити» споживача, здат-
ність формувати ефективні міжособистісні відносини, творчо
підходити до вирішення проблем, а також «реалізація ним іншої
(більш ефективної) поведінки, іншої роботи та відповідно здат-
ність досягати інших результатів» [1, с. 124].
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Підготовка фахівців зі стратегічного менеджменту, які б від-
повідали зазначеним вимогам — ключове завдання сучасної ви-
щої економічної освіти, для вирішення якого необхідно поряд з
класичною теоретичною підготовкою забезпечити використання
так званих активних форм пізнання. Сучасний фахівець у сфері
стратегічного менеджменту — це, перш за все, людина зі страте-
гічним мисленням, яка озброєна актуальними знаннями та ком-
петенціями.

Досвід роботи в аудиторії зі студентами магістерських про-
грам «Стратегічний менеджмент» і «Менеджмент проектів і кон-
салтинг» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», спілкування з
успішними представниками українського бізнесу підтверджують
назрілу необхідність формування у слухачів вміння комбінувати
та синтезувати нове знання. Для вирішення цього завдання вва-
жаємо за доцільне в межах кожної дисципліни магістерського рів-
ню підготовки запропонувати впровадження своєрідного тренінг-
курсу. Причому використовуючи термін «тренінг», ми вкладаємо
в нього потрійний сенс: формування знань («що?») — формуван-
ня вмінь («як?») — формування мислення («для чого?»).

Підготовку до тренінгу необхідно починати з визначення ці-
лей та очікуваних результатів його проведення. За формою тре-
нінги можна поділяти на три основні форми [2]: 1) «дресиру-
вання», під час якого за допомогою жорстких маніпулятивних
прийомів і позитивного підкріплення формуються необхідні ва-
ріанти поведінки, а за допомогою негативного підкріплення
«стираються» неправильні реакції та ставлення до ситуації (як
наслідок — кількість варіантів поведінки обмежується, з’яв-
ляється надконтроль за своєю поведінкою); 2) «тренування»,
який передбачає формування та відпрацювання ефективної по-
ведінки, внаслідок чого учасники набувають автоматичних реак-
цій у поведінці та прийнятті рішень у стандартних ситуаціях;
3) «активне навчання» із застосуванням таких методів і прийо-
мів, як групові дискусії, ситуаційно-рольові, дидактичні, творчі,
організаційно-дієві, імітаційні, ділові ігри, моделювання ситуа-
цій тощо.

Реалізуючи тренінгові форми підготовки магістрів стратегіч-
ного спрямування в КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ми дійшли вис-
новку про доцільність впровадження таких форм активного на-
вчання [3]: а) групові дискусії та обговорення різноманітних то-
чок зору, викладених у публікаціях вітчизняних та зарубіжних
дослідників (що методично реалізовано у формі своєрідних хрес-
томатій за проблематикою окремої навчальної дисципліни) —
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з метою формування знань з дисциплін фахового спрямування;
б) обговорення практичних ситуацій (кейсів), що описують реальні
проблеми діючих підприємств і компаній та вимагають не-
стандартних управлінських рішень щодо їх подолання — з метою
формування компетентності в межах стратегічного управління;
в) проведення ділових ігор, виконання аналітичних завдань (на-
приклад, у вигляді реалізованого та представленого на 75-й нау-
ковій конференції студентів КНЕУ дослідницького проекту «Об-
ґрунтування напрямів розвитку ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана», виконаного студентами МП «Менеджмент проектів і
консалтинг») — з метою формування стратегічного мислення.

Слід зазначити, що тренінгова підготовка магістрантів страте-
гічного спрямування не обмежується тільки визначеними вище
формами. Логічним продовженням процесу набуття студентами
необхідних фахових компетенцій є робота в реальному секторі
економіки — на підприємствах і в компаніях різних організацій-
но-правових форм та бізнес-профілів. Саме такий підхід забезпе-
чує безперервність навчання, постійне самовдосконалення та са-
морозвитку особистості — якості, що мають бути притаманні
сучасному фахівцю зі стратегічного менеджменту.

У процесі реалізації тренінгової підготовки магістрантів доціль-
но дотримуватись таких принципів: а) «тут і зараз» — важливо,
щоб процеси, думки та відчуття, які виникають під час тренінгу у
його учасників розбиралися безпосередньо підчас його прове-
дення; б) «відкритість та щирість», що передбачає створення від-
повідної атмосфери тренінгу; в) «я» — усі судження мають роби-
тися від першої особи, що формує відчуття відповідальності за
запропоновані та прийняті рішення; г) «активність» — у тренінг-
групі не повинно бути пасивних учасників, які тільки спостері-
гають за тим, що відбувається; д) «конфидеційність» — усе, що
відбувається під час тренінгу, має залишатися в межах групи, що
сприяє більш повному розкриттю її учасників.
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КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НА ОСНОВІ ПАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Інтеграція академічних і інноваційних підходів сприяє вдос-
коналенню вітчизняної системи вищої економічної освіти та на-
данню останній прикладного характеру, що набуває особливого
значення в умовах невизначеності та динамічності конкурентного
середовища діяльності випускників-економістів.

Серед інноваційних підходів до вирішення поставлених зав-
дань довели свою ефективність активні методи навчання, зокрема
імітаційні.

Комплексний тренінг зі спеціальності, який реалізується ка-
федрою стратегії підприємств, може бути класифікований як ак-
тивний імітаційній метод навчання — комп’ютерний симулятор у
формі ділової гри.

Метою комплексного тренінгу є набуття досвіду та форму-
вання практичних навичок загального економічного управління
підприємством, управління операціями та видами діяльності
промислового підприємства, об’єднаними в бізнес-процеси, досяг-
ненням коротко- та довгострокових цілей підприємства в ринко-
вих умовах господарювання.

Завдання тренінгу конкретизують складові поставленої мети
та дозволяють набути практичних навичок формулювання загаль-
ної стратегії підприємства та складових — за окремими бізнес-
процесами; формування навичок дій, направлених на аналіз та
оцінку діяльності, результативності підприємства, окремих біз-
нес-процесів; здобуття навичок прийняття управлінських рішень
із застосуванням періодичної звітної фінансової документації
підприємства; практичне застосування набутих теоретичних
знань, методів цільової обробки інформації, формування та ана-
лізу даних; опанування механізму прийняття стратегічних та
оперативних рішень в проблемних ситуаціях.

Такі тренінгові процедури як обговорення студентами-чле-
нами ігрових команд стратегічних та тактичних рішень на наступ-
ні ігрові періоди, належна обробка інформації для прийняття та-
ких рішень та критичний аналіз результатів можуть бути реалізо-
вані більш ефективно з огляду на навчальні цілі — на основі ви-
користання парної технології навчання.
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Засновником парної технології навчання або способу взаємно-
го навчання прийнято вважати Г. Жирара, який у 1804 році в
швейцарському місці Фрайбурзі відкрив першу школу з одно-
йменною назвою. Ідея взаємного навчання виявилась настільки
ефективною, що досить швидко поширилась європейськими міс-
тами.

Основою технології є алгоритм парного навчання, який пе-
редбачає навчання в парі, перший та другий учасник якої само-
стійно знайомиться зі своїми матеріалами для засвоєння. Після
цього, для навчальної комунікації можуть бути використані різ-
номанітні методики, що стали складовою парної технології. Мо-
тиваційний аспект технології складається з трьохелементної сис-
теми вибору, переривання та відповідальності.

Використання парної технології як комунікаційної основи ро-
боти ігрових тренінгових команд дозволяє задіяти всю сукупність
знань та навичок, якими володіє кожен учасник пари до початку
тренінгу, природну потребу в комунікації та перевірці правильнос-
ті розуміння отриманої інформації, можливостях підбору виклада-
чем-тренером пари за критерієм співставності рівня знань залежно
від навчальних цілей: початкове засвоєння матеріалу обома учас-
никами, схема «сильний та слабкий учасники пари», уточнення
найскладніших питань та проблемних ситуацій тощо.

Реалізація комплексного тренінгу зі спеціальності на основі
парної технології дозволяє значно зменшити складність набуття
вмінь та навичок за рахунок природності комунікацій, забезпечи-
ти зручний індивідуальний темп навчання і, як наслідок, значно
підвищити мотивацію та інтерес студентів.

Дзюбенко Л. М., канд. екон. наук, доц.,
кафедра економіки підприємств

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ БАКАЛАВРІВ
З НАПРЯМКУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В умовах модернізації економічного освітнього простору під-
вищується роль когнітивних та інформаційних чинників, а звідси
більш адекватним стає поняття «компетенція» на відміну від по-
няття «кваліфікація». Тому, найважливішим завданням сучасної
освіти є її переорієнтація на визначення компетенцій, котрі за-
безпечують якість освіти, адекватну вимогам часу.



495

Формування професійних компетенцій фахівця з економіки
підприємства до виконання ним посадових обов’язків є складною
і багатогранною метою, успішне розв’язання якої залежить від
зусиль скоординованої фахової підготовки. Вони мають бути
здатні до оперативного реагування на зміни в економіко-техно-
логічному та інших бізнес-процесах, спроможні передбачити на-
слідки цих змін, планувати свої дії, самостійно приймати най-
більш раціональні управлінські рішення. За час навчання студент
має оволодіти професійною майстерністю і творчою інтуїцією,
виявляти високу компетентність у професійній діяльності.

В компетентнісно-орієнтованій освіті основним результатом є
базові, ключові (загальні) та спеціальні професійні компетенції ви-
пускника. Формування мотиваційної, когнітивно-творчої та ко-
мунікативної компетенції як базової професійної компетентності
конкурентоспроможного випускника з економіки підприємства у
процесі викладання фундаментальних дисциплін може бути досяг-
нуто на основі оновлення змісту та технологій навчання. Професій-
на компетентність є готовністю особистості мобілізувати власні ре-
сурси (організовані в систему знань, умінь, здатності й особистісних
якостей), які необхідні для ефективного розв’язання професійних
задач у типових та нестандартних ситуаціях, що включає в себе цін-
нісні ставлення особистості до цих ситуацій. Ключові (загальні)
компетенції є здатністю особистості до ефективного розв’язання
певного класу професійних завдань, що виникають у діяльності су-
часного професіонала, незалежно від професії та спеціальності.

Отже, фахова компетентність як система знань, умінь і нави-
чок, професійно значущих якостей особистості, забезпечує мож-
ливість виконання професійних обов’язків певного рівня, а її
компонентами є професійні компетенції. Щоб навчити студентів
самостійно аналізувати, мислити і діяти, необхідно перенести
центр ваги з екстенсивних (пасивних) форм навчання на інтенсив-
ні (активні, індивідуальні) за допомогою тренінгових технологій.

Викладачами кафедри економіки підприємств на бакалаврсь-
кому рівні навчання сформовано і широко використовується при
викладанні як нормативних, так і вибіркових дисциплін портфель
тренінгових інструментів, який включає: модерації, мозкові штур-
ми (brainstorming), брифінгові дискусії (семінар-дискусії), круглі
столи, кейси, імітаційні задачі, ситуаційні комплексні завдання,
лабораторні роботи з використанням комп’ютерної техніки
(internet-завдання), творчі роботи, рольові ігри, ділові ігри, робо-
та в малих робочих групах, презентації, ярмарки ідей, міні-
тренінги, комп’ютерні симуляції та комплексні тренінги.
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Для підготовки сучасних бакалаврів з економіки підприємства
на факультеті економіки та управління особливе місце займає на-
вчальна дисципліна «Комплексний тренінг». У межах її розроб-
лено та впроваджено таку тренінгову модель управління підпри-
ємством, яка прийнятна для ефективного застосування новітніх
концепцій управління.

Тренінг у формі єдиного комплексного практичного завдання
моделює реально діючі процеси на підприємстві таким чином, що
певна частина внутрішніх виробничих процесів здійснюється
умовно, а господарські операції, документообіг, завдання з менедж-
менту, маркетингу і контролінгу тощо — реально.

 Дії учасників навчально-тренувальної фірми моделюються
тренерами окремо для етапів «Створення нового підприємства»
та «Функціонування та розвиток підприємства». На першому
етапі передбачено проведення ділових і рольових ігор з моделю-
ванням дій засновників та персоналу. Наприклад, на етапі «Ство-
рення нового підприємства» студентам пропонується обґрунту-
вати бізнес-ідею, розробити бізнес-план та змоделювати дії
засновників щодо створення та реєстрації фірми. При цьому від-
працьовуються як прості (стандартні) господарські операції, так і
складні операції, які необхідно здійснити в процесі виконання біз-
нес-плану.

 Етап «Функціонування та розвиток підприємства» відбуваєть-
ся у формі рольової гри з моделюванням дій співробітників про-
тягом ігрового періоду. Сценарієм гри передбачається імітація
конкурентної боротьби підприємств на ринках збуту, а також їхні
взаємини з державою, ринками сировини і матеріалів, праці і ка-
піталу. Мета гри досягається за допомогою оригінальної програ-
ми SIGAM, що дозволяє розробити оптимальну бізнес-модель
фірми.

В ході проведення комплексного тренінгу вирішуються такі
завдання:

 відпрацювання студентами конкретних господарських ситу-
ацій після завершення визначеного етапу теоретичної підготовки;

 вироблення в студентів практичних навичок по виконанню
індивідуальних завдань, їхньої публічної презентації, навчання
ефективній роботі в команді;

 розвиток фахових професійних компетенцій, лідерських
якостей шляхом ініціювання активності студентів.

Під час проведення комплексного тренінгу мають місце між-
дисциплінарні зв’язки між такими навчальними дисциплінами, як
«Економіка підприємства», «Підприємництво і бізнес-культура»,
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«Потенціал та розвиток підприємства», «Контролінг», «Капітал
підприємства: формування та використання», «Формування біз-
нес-моделі підприємства», «Обґрунтування господарських рі-
шень і оцінка ризиків», «Організаційне проектування підприємс-
тва» та іншими дисциплінами, що викладались на різних етапах
підготовки бакалаврів.

Таким чином, проведення комплексного тренінгу є доцільним
для узагальнення отриманих студентами в процесі навчання тео-
ретичних знань, застосування наявного досвіду та компетенцій
для формування цілісного уявлення про основні напрямки, а та-
кож інструменти здійснення підприємницької діяльності.

Євдокимова Н. М., канд. екон. наук, професор,
кафедра стратегії підприємств

СТРУКТУРУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ:
ПРОДУКТНИЙ ПІДХІД

Визначальним ресурсом розвитку економічної організації є
конкретизація управлінської ієрархії шляхом встановлення служ-
бових функцій як вкладу кожного підрозділу і окремого праців-
ника у досягнення загальних цілей. Практичне розв’язання вказа-
ної проблеми часто залежить від появи носіїв нових знань на
підприємстві — профільних випускників вищих навчальних за-
кладів.

Уявлення про систему ключових професійних компетенцій
студентами-магістрантами стає логічно структурованішим, якщо
студент формує предметне поле своєї майбутньої діяльності че-
рез зміст відповідних кваліфікаційних функцій. Відповідний га-
лузевий стандарт вищої освіти містить загальний перелік робіт за
уніфікованими групами функцій, однак змістове наповнення кож-
ної з них вочевидь потребує конкретизації та деталізації.

Ефективним засобом систематизації знань у вказаному аспекті
є, як свідчить досвід кафедри стратегії підприємств, виконання
ситуаційної вправи, яка виконується у межах дисципліни «Еко-
номічне управління підприємством» за спеціальністю «Економіка
підприємства» [Практикум з дисципліни «Економічне управління
підприємством» для студентів спец. 8107 «Економіка підпри-
ємства» усіх форм навчання / Уклад. В. А. Верба, Н. М. Євдоки-
мова, О. О. Кізенко та ін. — К.: КНЕУ, 2008. — С. 5—7]. В осно-
ву технології виконання ситуаційної вправи покладено пошире-
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ний метод структуризації (декомпозиції) системи. Студенти, об’єд-
нані у малі групи по 4—5 осіб, виконують завдання щодо деталь-
ного розкриття змісту функцій економіста підприємства через
складання та обговорення переліку основних інтегрованих розра-
хунків ключових показників економіки підприємства. Запропо-
нований для структурування масив інформації включає предмет-
ні галузі дисциплін фахової підготовки студентів. У процесі
обговорення студенти уточнюють множину елементів, поєднаних
у загальну систему економічного управління підприємством, а
також набувають навиків формулювання функцій економіста за
так званою продуктною ознакою. У такий спосіб вони, як май-
бутні професіонали та керівники, уникатимуть описових посадо-
вих інструкцій та будуть орієнтовані на визначення власного
конкретного вкладу у розв’язання задач свого підрозділу та під-
приємства у цілому.

Не викликає сумніву і те, що поглиблення розуміння студен-
тами компетенцій, яких очікує від них практика, дозволяє їм оп-
тимізувати індивідуальну підготовку і належним чином підготу-
ватись до виконання професійних завдань найвищого класу —
створення нових знань з економіки підприємства.

Єфремов Д. П., канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра макроекономіки та державного управління

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
ПРОЕКТІВ У ВИКЛАДАННІ МАКРОЕКОНОМІКИ

Під проектом у викладанні найчастіше розуміють деяку само-
стійно сплановану і реалізовану за допомогою інтерактивних ме-
тодів студентами роботу, результатом якої є засвоєння певного
обсягу навчального матеріалу.

Найбільш поширеною формою проектної технології, яка ви-
користовується у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» є консультаційний проект.

На відміну від нього, навчально-методичний проект — це уні-
кальна діяльність студентів у якості викладачів, яка відбувається
на академічній парі (семінарі), протягом якої вони викладають
одну або кілька тем економічної дисципліни. Основною метою
такої їх діяльності виступає закріплення знань, умінь і навичок з
циклу педагогічних дисциплін, які студенти вивчали, у практиці.
Побічно досягається інша мета — систематизація знань з еконо-
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мічної дисципліни, яку вони мають можливість викладати в якос-
ті практики.

Перевагами навчально-методичного проекту виступають:
1) побудова навчання студентів на активній основі — навчати і
навчатися; 2) доцільна діяльність — коли усвідомлюються мета і
результат виконаного завдання; 3) творчий підхід — забезпечує
інноваційний розвиток студентів; 4) дотичність до практики.

У 2007—2008 роках на кафедрі макроекономіки та державно-
го управління в рамках експерименту було запроваджено навча-
льно-методичний проект з макроекономіки для групи студентів
3 курсу спеціальності 0501. Реалізація проекту відбувалась у кіль-
кох групах 2 курсу університету.

При розробці навчально-методичного проекту студентам-
практикантам було поставлено такі завдання, що відповідали
етапам реалізації їх проекту:

№ Сутність етапу Приклад

1
Обрання теми:
а) цілі теми, головні поняття
б) основні питання теми

Тема: «Ринок праці»
а) зайнятість, безробіття, їх види,
способи оцінки, роль у макроеконо-
міці;
б) 1. Населення як джерело робочої
сили. 2. Повна зайнятість і природне
безробіття. 3. Чинники природного
безробіття. 4. Втрати від безробіття

2 Алгоритм проведення заняття

Знайомство, доведення до аудиторії
структури заняття. → Послідовне
розкриття питань теми за допомогою
інтерактивних методів. → Підсумко-
вий тестовий контроль. → Вистав-
лення оцінок

3 Методики активізації студентів

1 — метод інтелект-карт,
2 — метод «чотирьох капелюхів»
Е. де Боно,
3 — рольова ігра,
4 — робота в мінігрупах

4 Наочні матеріали і завдання
Макет для інтелект-карти, ілюстратив-
ний малюнок чотирьох капелюхів,
рольові завдання для гри, практичні
задачі, тест

5 Контроль і оцінювання знань
Тест із 5 запитань. Комплексна оцін-
ка, що враховує індивідуальну актив-
ність і групову діяльність
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Після проведених занять студенти-практиканти обговорювали
з викладачем свої враження від проведеного семінару, оцінювали
свою результативність та своїх колег, перевіряли ефективність
засвоєння студентами викладеного ними матеріалу. Після цього
їм надавалася можливість провести ще один семінар з цієї самої
теми в іншій групі з метою усунення виявлених недоліків.

Застосування навчально-методичного проекту дозволило вста-
новити основні проблеми, з якими стикаються студенти при про-
ходженні практики: встановлення першого контакту з аудито-
рією, бар’єри у спілкуванні, тайм-менеджмент, підміна семінару
(опитування) лекцією (розповіддю).

Кількаразове використання навчально-методичного проекту в
практиці викладання макроекономіки створило можливість вияви-
ти його сильні та слабкі сторони як освітньої технології. Сильними
сторонами виступають: активізація уваги і пізнавальної діяльності,
висока ступінь інтеграції у навчальний процес, органічне насичення
навчання інноваційними методами, пріоритетність творчого прояву
здібностей. Як слабкі риси проекту можна відзначити складнощі
оцінювання результатів колективної творчості та деяке утруднення
системного викладу навчального матеріалу з дисципліни.

Коваленко О. М., старш. викл.,
Афтанділянц В. В., старш. викл.,

кафедра менеджменту

ПРО ЗНАЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ
В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

За визначенням Державного класифікатора України ЕКОНО-
МІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ — це процес поєднання дій, які призводять
до отримання певної споживчої вартості; економічна діяльність
має місце тоді, коли об’єднуються ресурси — матеріальні, трудо-
ві, фінансові, інформаційні для створення відповідного набору
продукції чи послуг.

Ефективна економічна діяльність передбачає виробництво про-
дукції відповідної якості та її реалізацію як на внутрішньому, так і
на міжнародних ринках. А виробляти продукцію належної якості,
собівартості і ціни можна лише використовуючи сучасні техноло-
гії. Особливо важливого значення ця теза набуває сьогодні —
у час обмеженості ресурсів. Винятково важлива роль ефективності
економічної діяльності належить вимірюванню — одному із засо-
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бів розвитку матеріальної культури суспільства. У сучасному ро-
зумінні наукою про вимірювання називають метрологію.

На кафедрі менеджменту розроблена програма дисципліни
«Міжнародні системи вимірювань в економіці», яка пропонуєть-
ся студентам всіх спеціальностей.

Пропонована дисципліна має на перший погляд суто теоретич-
ний напрям, проте, вона є методологічним та технологічним ін-
струментом у сфері діяльності економістів та менеджерів різних
напрямків діяльності, без якого не можна прийняти вдалих об-
ґрунтованих рішень у галузі управління якістю, техніко-еконо-
мічному і екологічному аналізі технологічних процесів, безпеки
життєдіяльності, ринкових досліджень. Всі ці питання вимагають
наявності узгоджених систем вимірювань, номенклатури речо-
вин, стандартизації.

Дана вибіркова дисципліна пропонується студентам для на-
буття ними конкретних знань у галузі вимірювань за стандар-
тами, що використовуються в Європі і світі, — такі знання для
спілкуванні на міжнародному рівні просто необхідні.

Велике значення при вивченні дисципліни «Міжнародні системи
вимірювань» приділяється метрологічному забезпеченню виробни-
чої діяльності. Матеріали теми мають винятково важливе значення
для засвоєння курсу в цілому та свідомого сприйняття проблем,
пов’язаних з економічним забезпеченням функціонування виробни-
цтва в таких напрямках, як організація, планування, матеріально-
технічне постачання, фінансування, реалізація продукції, аналіз гос-
подарської діяльності тощо. В цій темі вивчаються важливі для еко-
номічної діяльності характеристики предметів праці — фізичні ве-
личини, одиниці фізичних величин та засоби їх вимірювання.

Студенти економічних вузів повинні знати, і таку інформацію
вони сприймають охоче, що менеджери різних рівнів у межах ви-
конання своїх професійних обов’язків повинні приймати різно-
манітні рішення. Основою обґрунтування управлінських рішень,
що стосуються виробничої сфери є фундаментальні закони при-
роди: збереження маси та енергії, термодинаміки, сталості скла-
ду, закон Авогадро, поняття про стехіометрію тощо.

В опрацюванні навчальних тем значна увага приділена вико-
ристанню співвідношень одиниць системи SI з позасистемними
(переважно в англомовних країнах), що ще широко використо-
вуються у світовій практиці, особливо у торгівлі, побуті і тради-
ційних галузях гуманітарних знань. З огляду на тенденцію інтер-
націоналізації економічних і екологічних проблем, фахівці з
економіки та управління мають володіти і такою інформацією.
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Оскільки у світовій практиці не існує єдиних правил назв вели-
ких чисел, що ускладнює міжнародну систему інформації, а іноді
призводить до прикрих і серйозних помилок, програмою перед-
бачена тема, що стосується правил найменувань великих чисел.

Пропонується до вивчення також сучасна міжнародна номен-
клатура хімічних речовин, яка є інформаційно містким і достовір-
ним засобом характеристики хімічного складу, структури і влас-
тивостей речовин.

Практичне застосування теоретичних положень міжнародних
систем вимірювання використовується студентами при підготов-
ці рефератів, які охоплюють теми економічної діяльності з різних
галузей народного господарства. Обов’язковою умовою реферату
є розрахункова частина, де, використовуючи отримані, знання
студенти кількісно доводять доцільність, чи збитковість викорис-
тання альтернативного виду палива, нової технології, розрахову-
ють об’єми шкідливих викидів у навколишнє середовище відхо-
дів продукції за різних альтернативних технологій виробництва.

Знання природничих законів, Міжнародних систем вимірювань
та їх грамотного використання сьогодні надзвичайно актуально, ко-
ли особливо гостро відчувається нестача природних ресурсів і в сві-
ті намітилася тенденція переходу від використання природних ре-
сурсів до використання знань та технологій, які б дозволили звести
до мінімуму залучення самих ресурсів. Якщо ж керівник не приді-
лятиме належної уваги технологічним аспектам, зосередивши увагу
лише на управлінських аспектах, підприємство може втратити міль-
йони на не залучених технологіях, пропущених інноваціях.

Костенок Я. О., асистент,
кафедра макроекономіки та державного управління

ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«МАКРОЕКОНОМІКА»

Інтенсифікація суспільного життя, прискорення економічних
процесів породжує більш вимогливе ставлення ВНЗ до підготов-
ки молодих спеціалістів. Вища школа, будучи «кузнею кадрів»,
як провідник сучасних ідей, нових підходів до розв’язання склад-
них задач, які ставить сьогодення, повинна завжди бути на кілька
кроків попереду суспільства, яке швидко змінюється та всебічно
заохочувати студентів до пошуку інформації необхідної для на-
копичення суми знань на майбутнє.
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Наші випускники не повинні бути відірваними від жорстких
вимог сучасного ринку праці, а мати змогу під час навчання
отримувати практичні знання та навички, які вони зможуть за-
стосовувати в своїй подальшій роботі.

Перш за все треба відмітити не дуже високий рівень довузів-
ської підготовки деякої частини колишніх школярів, відсутність
сумлінного ставлення до навчання, невміння аналізувати події,
які відбуваються у сучасному світі та простежувати їх закономір-
ності, а це ускладнює сприйняття студентами деяких економіч-
них процесів і як наслідок унеможливлює перехід до мислення
макроекономічними категоріями.

Разом із дисциплінами, які формують широкий світогляд су-
часної молодої людини на науковому рівні, перед викладачем по-
стає суто складна задача готувати фахівця на макроекономічному
рівні, розвиваючи навички до аналізу, системного підходу, вмін-
ню робити висновки.

Сьогодення ставить високі вимоги до майбутніх фахівців, які
мають відповідну суму знань та вмінь використовувати на прак-
тиці навики макроекономічного аналізу.

Без залучення до самостійної роботи, лише прослуховуючи
лекції, освоєння навчальної літератури студент не в змозі в пов-
ному обсязі осягнути реальні процеси, які відбуваються в націо-
нальному господарстві. Такою роботою повинно стати написання
рефератів з актуальних економічних проблем, це покращить за-
своєння матеріалу, розвине навики висловлювати свою думку.

Реферат треба розглядати як особистий науковий підхід сту-
дента до предмету дослідження, в якому він стисло показує своє
вміння роботи з літературою для здійснення аналізу, виводити
закономірності щодо досліджуваного явища з послідуючим його
обговоренням в аудиторії.

Така відкрита форма роботи зі студентами є вкрай необхід-
ною, передусім, для перевірки навиків застосовувати отриманні
знання, розвитку вміння публічно висвітлювати проблему дослі-
джуваного процесу та разом із групою знаходити шляхи його ви-
рішення.

Ця форма співпраці в аудити дає змогу не лише закріпити та
розширити знання студентів (заслуховуючи реферати доповіда-
чів), але й активізувати засвоєння навчального матеріалу всією
групою. Даний досвід колективної роботи дозволить у майбут-
ньому використовувати отримані практичні знання та навики, не
бути пасивним спостерігачем та провідником чужих ідей, а до-
поможе формувати свою точку зору.
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Котенок А. Г., асистент, кафедра політичної економії
факультетів управління та маркетингу

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВИХ
ТА ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
СТУДЕНТА ПЕРШОГО КУРСУ

Сучасний навчальний процес у вищому навчальному закладі
ставить перед викладачами та студентами нові завдання на шляху
інтеграції України до європейського освітнього простору. З цим
пов’язані освітянські пошуки у сфері формування знаннєвих та
практичних компетенцій студентської молоді майбутніх фахівців
у сучасних умовах. Основним мотивом у цьому стає процес пе-
реходу до активних методів навчання за кредитно-модульно-
рейтинговою системою.

За таких умов набуває нових якісних властивостей виконання
курсової роботи з дисципліни «Політична економія».

Студент вже на першому курсі повинен при самостійному ви-
конанні науково-дослідної роботи проявити загальну ерудицію;
теоретичні знання з політичної економії; вміння аналізувати
опрацьований матеріал; здатність робити узагальнення та виснов-
ки; навички самостійної роботи з науковою та іншою літерату-
рою, статистичними даними; вміння пов’язувати свої теоретичні
знання з практикою. Курсова робота не повинна розглядатися
студентом як розширений реферат якоїсь монографії чи дисерта-
ції з економічної теорії, а темою, яка матиме продовження у нау-
ковій роботі студента у подальшому навчанні.

Студент повинен публічно захистити наукові результати своєї
курсової роботи.

Під час виконання науково-дослідної роботи студент на пер-
шому курсі формує та розвиває наступні знаннєві та практичні
компетенції:

— самостійно формувати проблему дослідження, гіпотезу;
— визначати мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження;
— здійснювати пошук та підбір необхідної сучасної інформа-

ції спеціально до теми курсової роботи;
— логічно й аргументовано висловлювати свої думки, пропо-

зиції, формулювати наукові висновки;
— вміти презентувати результати свого наукового досліджен-

ня, вміти публічно захищати свою наукову роботу, вміти захища-
ти свою точку зору, відповідати на запитання опонентів.
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Метою розробки методичних вказівок з виконання курсової ро-
боти з «Політичної економії» для студентів 1 курсу є інформування
студента про існуючі формалізовані вимоги, критерії оцінювання.

Дослідження результатів рецензування дозволило виділити
недоліки в курсових роботах студентів, що найчастіше зустріча-
ються:

— відхід від основної теми дослідження;
— безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих же

положень;
— невміння визначати головне;
— невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;
— плагіат;
— ігнорування методичних вказівок щодо оформлення, струк-

тури роботи, титульного аркуша, посилань, бібліографії, додатків
та ін.

Кривенко К. Т., д-р екон. наук, професор,
Дуброва Л. М., асистент,

 кафедра політичної економії
обліково-економічних факультетів

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ
ПО ДИСЦИПЛІНІ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

Дисципліна «Політична економія» відноситься до дисциплін
гуманітарного циклу. Наразі основними методами контролю по-
точних знань та оцінювання успішності студентів є семінарські за-
няття (в тому числі семінар-дискусія, семінар-мозковий штурм),
презентація рефератів та есе, тести, виконання контрольних зав-
дань тощо. В умовах інноватизації навчального процесу набуває
великого значення використання такого методу активізації на-
вчання і контролю знань, який одержав назву «Навчальний тре-
нінг». Цей метод активізації і контролю знань студентів 1-го кур-
су поки що знаходиться на етапі впровадження. Тривалий час не
було зрозуміло, яким чином (у якому форматі) цей метод можна
використати в політичній економії, в якій особливе значення ма-
ють сутнісні, а не кількісні, явища та процеси.

Досліджуючи цю проблему, автори прийшли до висновку, що
є усі можливості сповна використовувати навчальний тренінг при
вивченні студентами політичної економії. Тренінг є методом як
інноватизації навчального процесу, так і його інтенсифікації.
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Навчальний тренінг з політекономії, на наш погляд, повинен
складатися з таких блоків: 1) Питання; 2) Основні категорії і тер-
міни; 3) Тести; 4) Завдання.

На прикладі теми 4 «Соціально-економічний устрій суспільст-
ва та закони його розвитку»1 нами подається зразок навчального
тренінгу який, на нашу думку, послугує поштовхом для розробки
дієвих навчальних тестів по всім темам програми курсу.

Зразок навчального тренінгу по темі «Соціально-економічний
устрій суспільства та закони його розвитку».

І. Питання:
1. Що представляє собою категорія присвоєння?
2. Що є вихідним пунктом присвоєння в сучасних умовах?
3. Поясніть, через які конкретні форми здійснюється присво-

єння продуктів та ресурсів природи?
4. Назвіть два типи присвоєння, які здійснюються у процесі

виробництва. Чи є відносини присвоєння другого типу відноси-
нами власності?

5. Яким чином і чому категорія відчуження є складовою від-
носин власності?

6. Що можна привласнити: тільки те, що відчужується, чи
будь-що?

7. Як Ви можете пояснити суперечності відносин присвоєння-
відчуження та їх позитивні аспекти?

8. Назвіть економічні закони, що регулюють відносини влас-
ності.

9. Як Ви можете пояснити зміст закону власності на продукт
чужої праці? Як і в якій сфері виробництва він проявляє себе?

10. Чи був славнозвісний Робінзон Крузо суб’єктом власності
свого майна?

11. Який суб’єкт (чи суб’єкти) є власником знань? Чи можлива
така власність?

12. Чи є інформація об’єктом власності?
13. У яких економічних системах (історичний аспект) викорис-

товувались (і в наш час використовується) індивідуальна приват-
на власність, що базується на використанні найманої праці?

14. На прикладі акціонерного товариства (компанії) поясніть
наявність і зміст сумісно поділеної власності. Чи можна власність
акціонерного товариства назвати змішаною?

                  
1 Див: Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями на-

пряму 0501 — «Економіка і підприємництво» /Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф.Павленка. —
К.: КНЕУ, 2006. — С. 42—43.
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15. На якому етапі розвитку цивілізації і приватної власності
почав діяти соціально-економічний закон подолання відчуження
праці?

16. Поясніть зміст суспільної власності. Чи вірною є теза: всі
члени суспільства за суспільної власності володіють об’єктами
цієї власності спільно, а індивідуально — ніхто?

17. Чи є відносини економічної влади і підкорення складови-
ми структури соціально-економічного устрою?

18. Що представляє собою спосіб виробництва. Чи є «спосіб
виробництва» економічною категорією?

19. Поясніть зміст та складові суспільно-економічної фор-
мації.

20. Чому сучасним варіантом соціально-економічного устрою
є змішана економіка?

ІІ. Основні категорії, завдання і терміни
Власність, присвоєння і відчуження. Виробництво як вихідний

пункт присвоєння. Зміст власності. Закони власності. Суб’єкти та
об’єкти власності. Розвиток і розширення меж об’єктів власності.
Інтелектуальна власність. Власність на засоби виробництва та
робочу силу. Економічна і юридична форми власності. Сумісно
поділені відносини та економічна структура власності. Типи вла-
сності: приватна і суспільства. Види власності та її конкретні фор-
ми. Форми індивідуальної і колективної (змішаної) власності. За-
кон подолання відчуження праці. Закон єдності праці і власності.
Суспільна власність. Державна власність як основа суспільної
власності в сучасних умовах. Економічний устрій суспільства:
соціально-економічний устрій (лад); спосіб виробництва. Су-
спільно-економічний устрій (формація). Характерні види еконо-
мічного устрою у ХХ ст. Однорідні, провідні й «периферійні»
економічні відносини. Змішана економіка.

ІІІ. Тести
Найдіть одну найбільш точну відповідь:
1. До якої групи категорій відноситься поняття «власність»:
а) до всезагальних, загальних, специфічних;
б) до загальних;
в) до особливих;
г) до специфічних;
д) до організаційно-економічних відносин?
2. Об’єктами відносин власності є:
а) засоби виробництва;
б) робоча сила;
в) предмети праці;
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г) інтелектуальні продукти;
д) повітряний простір;
е) усі відповіді правильні.
3. Що виражає закон власності, пов’язаний з працею:
а) продукт праці, створений людиною, є її власністю;
б) праця створює об’єкти власності, а отже і їх присвоєння;
в) людина як господар над собою і як володар своїх дій та

праці, присвоює її результати;
г) усі відповіді правильні?
4. Що є об’єктом власності:
а) земля та усі інші ресурси природи;
б) земля та інші ресурси природи, що обмежені;
в) засоби виробництва;
г) людський капітал;
д) створений у процесі виробництва суспільний продукт?
5. До найбільш характерних ознак власності потрібно віднести

такі:
1) соціально-економічні відносини між людьми;
2) власність — як відношення людини до речі;
3) систематично відтворювальні між людьми соціально-

економічні відносини, що безпосередньо пов’язані з присвоєнням
засобів виробництва, предметів споживання, робочої сили, про-
дуктів наукової та винахідницької діяльності;

4) діалектичний взаємозв’язок відносин присвоєння-відчуження;
5) присвоїти можна лише те, що не відчужується.
6. Чому економічна категорія власності має юридичну форму?

Тому що:
а) людське суспільство організовується у різні форми держав-

ного ладу;
б) власність як економічна категорія регулюється юридични-

ми актами держави;
в) тому що присвоєння є категорією юридичною;
г) усі відповіді правильні.
7. У структурі сумісно поділених відносин власності слід ви-

діляти такі типи:
а) приватну і суспільну;
б) первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістич-

ну і соціалістичну;
в) індивідуальну приватну та індивідуальну приватну, основа-

ній на використанні чужої праці;
г) державну, муніципальну та власність громадських організацій;
д) усі відповіді правильні.
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8. Для корпоративного (акціонерного) підприємства характер-
ним є:

а) єдність спільної і неподільної власності;
б) єдність сумісної і приватної власності;
в) наявність індивідуальної і приватної власності;
г) змішана власність;
д) питання не коректні.
9. На якому етапі розвитку суспільного виробництва виник і

почав діяти закон подолання відчуження праці:
а) в період появи і розвитку капіталізму;
б) за феодалізму;
в) за рабовласницького способу виробництва;
г) за соціалізму;
д) в період розкладу (занепаду) рабовласницького способу ви-

робництва?
10. Які відносини характерні суспільній власності:
а) сумісне володіння і розпорядження;
б) сумісне присвоєння засобів виробництва і його результатів;
в) усі члени суспільства володіють власністю спільно, індиві-

дуально — ніхто;
г) ця власність зрівнює всіх членів суспільства як співвласни-

ків. Усі — власники;
д) суспільна власність має суттєві переваги відносно приват-

ної власності;
е) усі питання правильні;
є) є питання некоректні?
11. У сучасних умовах основою змішаної економіки є:
а) індивідуальна приватна власність, основана на власній праці;
б) державна власність;
в) державна, муніципальна власність і власність громадських

організацій;
г) змішана власність на основі використання чужої праці (кор-

поративна власність);
д) індивідуальна приватна власність на основі використання

чужої праці;
Знайдіть правильну відповідь.
12. Яка підсистема економічних відносин формує соціально-

економічний устрій суспільства:
а) відносини власності;
б) відносини власності на засоби виробництва;
в) система соціально-економічних відносин;
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г) система соціально-економічних, організаційно-економічних
та техно-економічних відносин;

д) усі попередні відповіді правильні;
е) усі попередні відповіді помилкові?
13. Чим відрізняється спосіб суспільного виробництва від со-

ціально-економічного устрою? Тим що:
а) включає в себе продуктивні сили;
б) представляє єдність продуктивних сил і соціально-еконо-

мічних та «периферійних» соціально-економічних відносин;
в) включає у свій склад провідні соціально-економічні відно-

сини в їх єдності з продуктивними силами;
г) усі питання некоректні.
14. Знайдіть найбільш адекватне визначення сутності суспіль-

но-економічного устрою (формації) — це:
а) діалектична єдність і взаємодія способу виробництва з ідео-

логічними, політичними, правовими та іншими позаекономічни-
ми відносинами та інтересами;

б) соціально-економічні відносини в їх єдності з такими від-
носинами та інститутами, як свідомість, мораль, ідеологія, право,
менталітет нації, традиції;

в) продуктивні сили в їх єдності з системою відносин власнос-
ті та позаекономічними відносинами;

г) спосіб виробництва, взятий в єдності з позаекономічними
відносинами та інститутами (ідеологічними, правовими, політич-
ними тощо), з усіма характерними для нього формами діяльності
людей.

15. Змішана економіка є:
а) сучасним варіантом соціально-економічного ладу передо-

вих країн;
б) характеризує «плюралістичність» економічного устрою;
в) виражає дію закону формування складних систем;
г) виражає дію закону подолання відчуження праці;
д) усі відповіді правильні.
ІV. Завдання
1. Пояснити зміст категорії відчуження та охарактеризуйте її

основні типи.
2. Обгрунтуйте зміст закону сумісно поділеної власності. На-

ведіть конкретні приклади.
3. Сформулювати взаємозв’язок економічного змісту і юридич-

ної форми власності. Обгрунтувати основні юридичні категорії
власності. Яка з них є усезагальною?
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4. На конкретних прикладах обгрунтувати зміст власності, зас-
нованій на власній праці.

5. Задача. Номінальна вартість однієї акції компанії становить
1000 грн. Позичковий відсоток на ринку банківських кредитів
становить 8 %. Обчисліть ринковий курс акції даної компанії.

6. На прикладі сучасної акціонерної компанії обгрунтувати
об’єктивні процеси її соціалізації, демократизації та гуманізації,
що забезпечує дію економічного закону подолання відчуження
праці.

7. Співставити і пояснити зміст таких взаємопов’язаних кате-
горій: суспільно-економічна формація; суспільний спосіб вироб-
ництва; соціально-економічний устрій.

Крюкова І. О., канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра політичної економії

факультетів управління та маркетингу

ШАНС ДЛЯ МИСЛЕННЯ

Варто згадати роздуми В. І. Вернадського стосовно суспільст-
вознавства. Вчений не вважав знання із суспільствознавства вар-
тими носити науковий статус. За його переконанням, науковий
статус має належати лише наукам природничим — таким, як ма-
тематика або фізика, — які розкривають справжні об’єктивні за-
кономірності, що мають характер стійких істин [1]. Натомість
соціальні процеси мають суб’єктивно обумовлений, мінливий ха-
рактер, що є прикладним втіленням мінливості суспільної психо-
логії, відображення якої в суспільних науках він називав теорія-
ми. Отже, природничі науки і суспільні теорії. В такий спосіб
учений намагався акцентувати увагу на розбіжностях між природ-
ними і соціальними процесами та їх закономірностями.

Подібної думки дотримувався і вітчизняний науковець Г. Ф. Си-
моненко. «Більша частина законів економічних, подібно до зако-
нів статистичної науки, є законами великих чисел, застосовува-
ними до більшості випадків, а не до кожного зокрема. Як закони
великих чисел, вони не мають такого абсолютного характеру,
яким відрізняються закони природничих наук» [3, с. 75].

Відмінною рисою теорій є їх стереотипність [2]. Стереотип-
ність — це довічна проблема трактування інформації, особливос-
тей її сприйняття і передачі. Вона пов’язана із практичними су-
спільними потребами щодо актуалізації певних аспектів знання.
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Аспекти, що підлягають актуалізації, визначаються (обмежують-
ся) запитами певного етапу цивілізаційного розвитку, відповід-
ною політикою влади і пануючою суспільною свідомістю. Ця
морально-психологічна інституція є носієм легітимної менталь-
ності суспільства, втіленням його суб’єктивної тенденційності.

Стереотипність нашої свідомості є відбитком суспільних
умов, в яких ми живемо. Тому уникнути стереотипності немож-
ливо, в тому числі і в навчальному процесі. Але і суцільно відда-
ватися її течії не стратегічно. Ідеологічні «штампи» мають влас-
тивість змінюватися, або, як мінімум, трансформуватися. Наші
юні колеги, попереду у яких ще ціле і досить динамічне життя,
мають бути готові до цього. Їх свідомість має бути гнучкою, адап-
тованою до змін. Тому викладач у технології побудови навчаль-
ного процесу має давати шанс розширення стереотипних меж.

Завдання викладача полягає не у зомбуванні студента наявни-
ми стереотипами, не у формуванні у студентів навички мислити
лише у межах певного сучасного утилітарного ціннісного форма-
ту, а в розвитку здібностей студента до довільного мислення,
тобто до мислення взагалі як такого.

У цьому зв’язку доцільно подавати спочатку фактаж, тобто
позитивну конкретику з області історії економіки (цивілізаційні
умови виникнення теорій, зміст економічних реформ), потім її
нормативне осмислення з досвіду історії економічної думки
(ключові цитати з праць економістів — знов-таки ключові, але
від цього нікуди не подітися) і лише після цього вдаватися до
узагальнень, висновків, аналітичної інтерпретації авторитетних
сучасних дослідників економічної історії і, нашу особисту думку
з цього приводу. Тобто спочатку доцільно подати економічне ті-
ло як об’єкт дослідження, як саму страву, а потім виділити його
предмет і долучити до нього спеції — той нинішній соус науко-
вої етики, під яким подається інформація. Але не навпаки. Та-
кою, на нашу думку, є антистереотипна послідовність подання
навчального матеріалу.

Стереотипність супроводжується догматизмом, суб’єктивністю
коментарів і упередженістю висновків, коли ми знаходимо саме те,
що шукаємо згідно заздалегідь встановлених рамок. Для кожної з
тем занять ці рамки позначені регламентом сформульованих зав-
дань у пунктах плану до нього. Формулювання завдань у процесі
звичного нам стереотипного способу викладання матеріалу часто є
наперед анонсованими висновками відносно сутності досліджува-
них питань. Тим самим ми перманентно відсікаємо можливість
креативу, творчого мислення вбік від наміченої нами логіки.
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Висвітлення сутності тих чи тих процесів є підсумком, який
не має передувати поданню самого змісту цих процесів. Зміст не
має викладатися постскриптумом до підсумків його дослідження.
Адже природний шлях наукового дослідження йде від вивчення
емпіричного змісту економічної практики, від набору фактажу до
визначення сутнісних ознак явищ і процесів. Студент — теж до-
слідник і якість його знання залежатиме від методики навчан-
ня — або можливість імітації моделі природного шляху дослі-
дження, або вульгаризація навчання штучним шляхом подачі
готового рафінованого знання.

Також вважаю за доцільне спочатку викласти студентам зміст
інформації за темою лекції, не оголошуючи її плану і лише після
завершення інформації за кожним з структурних пунктів дати йо-
му назву. А краще надати таку можливість аудиторії. Після про-
слуховування до кінця змісту всієї лекції студенти ще раз мають
осмислити і відредагувати назву кожного з пунктів у загальному
контексті теми. Одразу зауважу, що у студентів така спроба не ви-
кличе прихильної реакції. І знов-таки через наявність сформованих
стереотипів. Вони не звикли аналітично працювати під час лекції,
а звикли сприймати лекцію в «спальному» режимі диктанту.

Нетрадиційний порядок, коли формулювання плану теми від-
бувається не на початку, а наприкінці лекції і за участю студентс-
тва, має навчальну перевагу. Він сприяє переходу від пасивної
моделі суб’єкт-об’єкт до сприйняття студентами лекції в актив-
ному режимі суб’єкт-суб’єкт. В ситуації, коли назва пункту напе-
ред чітко визначена, сприйняття інформації стає формалізованим.
Зміст підпорядковується провідній ідеї, висловленій у назві пун-
кту плану. Між тим, зміст інформації не завжди однозначний як і
саме життя.

Отже, з точки зору сприяння виробленню у студентів навички
неупереджено і творчо мислити викладач, на нашу думку, має
дотримуватися таких методичних принципів подання навчально-
го матеріалу:

— індуктивний порядок викладення матеріалу, що передбачає
логічний рух від конкретного до загального, тобто послідовність
від змістовних проявів економічних процесів до абстрактних на-
укових висновків щодо їх сутності, а не навпаки;

— формулювання плану за темою заняття має являти собою
постановку питання, а не кристалізовану квінтесенцію результату
його дослідження сучасними авторитетними особами;

— формулювання назв пунктів плану за темою лекції можли-
во залишити завданням для аудиторії.
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 кафедра економіки підприємств

ТРЕНІНГОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Ускладнення зовнішнього середовища функціонування вітчиз-
няних підприємств зумовлює потребу у формуванні нової гене-
рації фахівців-економістів, які б були здатні приймати ефективні
рішення в умовах невизначеності. Для підготовки таких спеціалі-
стів необхідно скоротити розрив між академічною вищою осві-
тою та практикою підприємництва. Тобто необхідно привести
моделі викладання економічних дисциплін у вищих навчальних
закладах у відповідність до вимог сьогоднішнього дня, що потре-
бує застосування принципово нових засад їх підготовки. Досягти
поставленої мети можна лише шляхом впровадження сучасних
освітніх технологій у навчальний процес за умови збереження
якості теоретичної підготовки студентів.

Чільне місце серед них займають тренінгові технології, в ос-
нову яких покладені активні методи навчання: ділові та рольові
ігри, групові дискусії, аналіз конкретних ділових ситуацій (кей-
сів), метод проектів, метод мозкової атаки, імітаційна діяльність
та мультимедійні технології.
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Міждисциплінарний комплексний тренінг спрямований на
усвідомлення отриманих теоретичних знань з дисциплін бака-
лаврського циклу та їх реалізацію у менеджерських уміннях та
навичках.

Класичний тренінг передбачає, що навчання повинно спира-
тися на власний досвід його учасників. Зазвичай, студентам ви-
щих навчальних закладів бракує саме цього власного професій-
ного досвіду, який є висхідною точкою процесу навчання.

Проведення комплексних тренінгів при підготовці бакалаврів
має такі переваги перед традиційними формами навчання:

— відпрацювання студентами конкретних господарських ситу-
ацій після завершення визначеного етапу теоретичної підготовки;

— вироблення у студентів практичних навичок по виконанню
індивідуальних завдань, їхньої публічної презентації;

— навчання ефективній роботі в команді;
— розвиток лідерських якостей шляхом ініціювання активно-

сті студентів.
Одним із складових елементів комплексного тренінгу є єдина

комплексна підприємницька задача (ЄКПЗ). Тренінг у формі
ЄКПЗ моделює реально діючі підприємства таким чином, що пев-
на частина внутрішніх виробничих процесів здійснюється фікти-
вно, а господарські операції, документообіг, задачі по менеджме-
нту, маркетингу і контролінгу тощо — реально. До фіктивних
елементів відносяться виробничий персонал, товарні і грошові
потоки. Однак їхній рух відбивається в документообігу фірми
відповідним чином.

У першу чергу, моделюється організаційна структура фірми за
аналогією з реальними суб’єктами господарювання. Вона припус-
кає наявність відповідних структурних підрозділів з розподілом
між ними функціональних обов’язків. Студенти на різних етапах
функціонування фірми грають різні ролі: засновників (власників)
фірми на етапі планування її роботи й установи (реєстрації) і в
ролі найманого персоналу на етапах організації фірми і управлін-
ня її діяльністю.

 Дії співробітників навчально-тренувальної фірми моделюють-
ся окремо для етапів планування діяльності підприємства, її ор-
ганізації та управління. На перших двох етапах передбачено про-
ведення ділових ігор, відповідно, з моделюванням дій засновни-
ків та персоналу. Наприклад, на етапі «Планування» студентам
буде запропоновано обґрунтувати бізнес-ідею, розробити бізнес-
план та змоделювати дії засновників щодо створення та реєстра-
ції фірми.
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Етап управління є найбільш насиченим, тому йому було нада-
но форму рольової гри з моделюванням дій співробітників протя-
гом календарного року. При цьому відпрацьовуватимуться як
прості (стандартні) господарські операції, так і складні (не пе-
редбачувані або вводні) операції, які необхідно здійснити в про-
цесі виконання бізнес-плану.

Визначальний вплив на ефективність проведення тренінгу у
формі ЄКПЗ справляє його забезпеченість навчально-методич-
ними матеріалами. Тренінгові завдання слухачам готуються у
виді формі таблиць для наступних розрахунків, а також пере-
ліку документів, які необхідно заповнити (скласти) слухачам у
процесі самостійної роботи. Ключі до тренінгових завдань яв-
ляють собою заповнені таблиці, складені розрахунки, графіки
й інші документи, що готуються викладачами до початку тре-
нінгу і використовуються для оцінки виконання слухачами зав-
дань.

У комплект навчально-методичних розробок, наданих студен-
там на підготовчому етапі, входять матеріали модельованої фір-
ми по розглянутій темі у виді переліку відповідних заходів і до-
кументів. Вони повинні бути логічно зв’язані з попередніми
модулями ЄКПЗ, засновані на отриманих раніше результатах, по-
ставлені у відповідність конкретним тематичним блокам рольової
гри і забезпечені інформаційно-довідковим апаратом (головним
чином, правовим).

У процесі проведення тренінгу акцент робиться не на за-
пам’ятовуванні знань, а на вмінні використовувати їх для вирі-
шення конкретних прикладних завдань.

Моделювання господарських процесів дозволяє забезпечити
максимально ефективну підготовку студентів як до роботи в яко-
сті співробітників реальних підприємств, так і до самостійної
підприємницької діяльності. Виконання ними функцій співробіт-
ників навчально-тренувальної фірми надає системності їх бачен-
ню роботи реального підприємства.

Необхідно вказати і на ряд недоліків, які слід враховувати при
проведені тренінгових занять: ризик невідповідного та неоднако-
вого сприйняття виступів студентів у малій групі; дещо обмеже-
на можливість викладача щодо контролю рівня засвоєння інфор-
мації студентами; при виникненні дискусії при обговоренні
проблемних питань виявляється певна неефективність для вели-
ких груп, а саме неможливість повного контролю руху дискусії,
ризик виникнення незадоволення учасників, можливість виник-
нення конфлікту, великі витрати часу тощо.
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Кульбачний С. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра макроекономіки та державного управління

ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ ПО ДИСЦИПЛІНІ

«МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Серед головних напрямків підвищення ефективності сучасної
освіти має бути, зокрема, формування у студентів компетенцій,
необхідних їм у подальшій професійній діяльності. Навчальний
процес треба спрямувати на розвиток творчих здібностей, навичок
самостійного пошуку оптимальних рішень у складних ситуаціях.

Протягом кількох років у програмі дисципліни «Макроекономіч-
на політика» передбачено виконання студентами IV курсу спеціаль-
ності «Менеджмент державних установ» тренінгового завдання по
темі «Фінансове програмування». Ця тема є підсумковою і передба-
чає застосування отриманих протягом семестру знань при побудові
і використанні основної складової фінансової програми — матриці
фінансових потоків, яка представляє собою комплекс регуляторних
заходів, спрямованих на досягнення передбачених програмою цільо-
вих орієнтирів — взаємоузгоджених показників платіжного балан-
су, монетарної сфери і бюджетної системи країни.

У процесі виконання тренінгового завдання студенти на основі
отриманих персональних наборів екзогенних даних здійснюють
пошук прийнятних засобів досягнення цих орієнтирів з метою
розв’язання тієї чи іншої проблеми (метод конкретних ситуацій).
Серед таких проблем можуть бути наступні: дефіцит платіжного
балансу, розбалансованість грошового ринку, підвищені показники
фінансової уразливості країни (скорочення валових міжнародних
резервів). Внесені зміни мають бути обґрунтованими і не суперечи-
ти логіці ключових завдань макроекономічної політики. Багатова-
ріантність шляхів розв’язання цих завдань і можливих наслідків за-
стосування тих чи інших засобів вимагає від студента чималих
зусиль, використання інтуїції, винахідливості і наполегливості під
час пошуку оптимального рішення у складі робочої групи, вміння
враховувати альтернативні думки і йти на компроміс (методи моз-
кових атак і групових дискусій). У процесі виконання роботи сту-
дент отримує можливість вибору між альтернативними варіантами
досягнення поставлених цілей і має змогу оцінити наслідки вжитих
заходів для окремих параметрів фінансової програми.

Колективний пошук шляхів розв’язання проблемних ситуацій
активізує процес засвоєння знань, трансформуючи їх у практичні
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навички, розвиває комунікативні здібності, сприяє більш якісній
підготовці майбутніх фахівців у сфері державного управління.
Тому, вважаємо, на сучасному етапі розвитку вищої школи вза-
галі і нашого університету зокрема необхідно всіляко підтриму-
вати зроблені напрацювання у частині активних методів навчан-
ня і надалі поширювати набутий кафедрами досвід.

Лавриненко В. М., канд. екон. наук, доц.,
кафедра історії економічних вчень та економічної історії

СХЕМАТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ОСЯГНЕННЯ ЗМІСТУ КУРСУ
«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

Економічний аспект навчання та освіти спрямований на проб-
леми формування культури економічного мислення адекватного
викликам початку ХХІ ст. Важлива роль у її розв’язанні нале-
жить теоретичним розробкам та практичному досвіду застосу-
вання інтерактивних технологій навчання, що презентують су-
часні уявлення про форми організації навчального процесу.

Науково-практичний дискурс окреслених питань виступає як
передумова їх вирішення, і, одночасно, як умова активізації на-
вчання на основі методологічної точності, системності мислення
та пошуку «аксіологічного смислу» економічних ідей, теорій, фак-
тів, явищ і процесів. Саме методологічні та ціннісні компоненти
економічного мислення визначають його спрямованість на пред-
метно-перетворювальню діяльність, реальну, а не декларовану
інноваційність мислення студентів в економічному навчанні.

Нова філософія освіти, що проголошена в національній доктрині
розвитку освіти в Україні, полягає не тільки в запровадженні в на-
вчальний процес інтерактивних методів та технологій з їх ідеоло-
гією неоліберального прагматизму і «механізацією інтелектуальної
праці», що часто веде до фрагментації знань, але, і це головне, напов-
нення їх змістом методологічної точності як засобу формування
критичного мислення. Правильне мислення — це правильна дія.

Практичний досвід викладання курсу «Історія економіки та
економічної думки» на кредитно-економічному факультеті уні-
верситету засвідчує про дієвість активізації навчання за допомо-
гою прийомів структурної і логічної схематизації змісту курсу та
їх підпорядкованості принципам цивілізаційної парадигми і сис-
темно-синергетичного аналізу, що і перетворює процес «побудо-
ви» схем не в механічне поєднання властивостей або ознак еко-
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номічних категорій та процесів, а в осмислену реалізацію мето-
дологічних дороговказів.

Аналіз схем і схематизмів мислення є не тільки проявом рефлексії
самого процесу мислення, але й умовою чуттєвого сприйняття пред-
мету, що знаходиться у відповідності з категорією (поняттям). Без
схеми мислення не відбувається (І. Кант). У сучасній методології ви-
словлюються погляди, що саме схеми, а не знання і поняття являють-
ся основними пізнавальними інструментами (Г. П. Щедровицький).

Термін схема (від грецьк. scema — зовнішній вид, форма) мо-
же бути визначений як cамостійний предмет, що одночасно ви-
ступає як уявлення або зображення іншого предмету. При прак-
тичному використанні схеми виникає кілька завдань: по-перше,
вибрати форму (графічне зображення); по-друге, надати уявлення
про зміст поняття який вона розкриває. З урахуванням особливо-
стей форм навчання схематизація може охоплювати окрему проб-
лему, цілу тему навчального курсу або його розділ. У практич-
ному застосуванні схем важливо врахувати наявність у ній таких
складових, як: виділення ключових питань проблем (що є голов-
ним, визначальним); врахування цілісності, структурованості та
змістовності (що є особливим в понятті); наявність теоретичного
узагальнення, висновку (що є результатом розгляду).

Отже, структурно-логічний спосіб презентації інформації та
знань, їх візуальна демонстрація стає звичною практикою ділово-
го та навчального спілкування сучасного комунікативного прос-
тору. Структурна і логічна схематизація навчального матеріал
повинна розгортатися на визначених методологічних позиціях,
які є запорукою уникнення спрощеного, поверхово-формального
розуміння змісту економічних наук.

Логінов М. М., канд. екон. наук, доц.,
кафедра історії економічних вчень та економічної історії

ВПЛИВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІСТОРІЯ

ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

Практика застосування навчально-методичних посібників для
самостійного вивчення дисциплін свідчить про те, що вони за-
безпечують встановлення тісної й цілеспрямованої взаємодії між
викладачами й студентами. Залежно від навчальної мети, виду
завдання викладач, враховуючи рівень підготовки студента, ста-
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вить перед ним певну теоретичну або практичну проблему (про-
аналізувати. доказати, обґрунтувати, узагальнити, систематизува-
ти, виконати графічно і т. п.).

Виконання завдань, що включені до навчально-методичних
посібників, розвивають у студентів пізнавальні інтереси не лише
до змісту, але процесу пізнання шляхом внесення змін у форми,
методи та прийоми пізнавальної діяльності.

Навчально-методичні посібники є алгоритмом діяльності при
роботі студента над курсом, проте цей алгоритм не повинен бути
жорстким нормативом щодо організації розумової діяльності при
визначенні варіантів розв’язання задач, відповідей на питання. Не-
заперечно одне — перш ніж розв’язувати пізнавальне завдання, від-
повідати на питання, потрібно обов’язково вивчити запропонований
матеріал за першоджерелами, підручником, конспектом лекцій.

Починаючи з першої теми «Вступ. Предмет і метод історії еко-
номіки та економічної думки», студентам ставиться завдання на
основі цивілізаційної парадигми пізнання суспільних процесів від-
повісти на питання: коли, на якому історичному етапі розвитку су-
спільства відбулося відносне відокремлення господарської систе-
ми; чому і як, функціонуючи самостійно, вона залишається пов’я-
заною з іншими (політичною, соціальною, духовно-культурною)
сферами суспільства; чому і як виникають окремі властивості, що
існують лише на рівні цілісності суспільства тощо?

Подібні завдання, питання передбачають вияв студентами твор-
чості, бажання самостійно шукати відповіді, знаходити правильні
рішення. Навчально-методичний посібник «Історія економіки та
економічної думки», що рекомендується для самостійного вивчен-
ня, та інші методичні матеріали (структурно-логічні схеми, творчі
завдання тощо) допомагають студентам здійснювати самостійний
пошук знань, формують у них уміння вести аргументовану диску-
сію на історико-економічну проблематику. Цьому сприяє чітке
спрямування на те, що студент повинен засвоїти при вивченні да-
ної теми, які навички та вміння йому варто сформувати, удоскона-
лити. Тим самим забезпечується спрямованість та керованість пі-
знавальною діяльністю студента. Тут же містяться рекомендації
про те, що й де можна прочитати (в тому числі — додатково).

Вплив навчально-методичних посібників на ефективність пі-
знавальної діяльності студентів полягає в тому, що вони розви-
вають творче мислення, удосконалюють навички та вміння нау-
кового пізнання, раціональні прийоми інтелектуальної роботи,
студенти одержують можливість бачити логіку не лише у змісті
предмету історико-економічної науки, але й логіку своєї діяльно-
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сті щодо їх опанування. Це дуже важливе завдання для майбутніх
економістів і досягається воно лише тоді, коли задача, проблемна
ситуація правильно сприймаються студентом, коли він бачить
об’єктивність, реальність конкретної вправи, ситуації, бачить за-
кономірність їх виникнення.

Навчально-методичні посібники покликані забезпечити акти-
візацію пізнавальної діяльності студентів й на її основі підвищи-
ти якість знань, навичок та вмінь, ефективність роботи з вивчен-
ня дисципліни «Історія економіки та економічної думки».

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
дисципліни «Історія економіки та економічної думки» дозволяє
вирішувати й навчально-методичні задачі, сутність яких полягає
в наступному:

— привернути увагу студентів до навчального матеріалу;
— викликати інтерес до економічної думки;
— стимулювати активну розумову діяльність;
— виділити важке, складне питання та вести його пошук;
— закріпити навчальну інформацію;
— добитися обґрунтування висновку;
— конкретизувати якесь теоретичне положення;
— надати допомогу у визначенні шляхів самостійної роботи;
— підвести студента до самостійного висновку тощо.
Підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів з

використанням навчально-методичних посібників для самостійного
вивчення дисциплін досягається за умови, коли вони застосовують-
ся цілеспрямовано, з урахуванням змісту та виду навчального за-
няття, систематично, коли є свідоме ставлення до них з боку викла-
дачів та студентів, коли здійснюється постійний зворотний зв’язок,
контроль за виконанням завдань, задач та рекомендацій.

Михайленко О. Ф., канд. екон. наук, доцент,
кафедра стратегії підприємств

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

АКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Аналіз теорій та світового досвіду управління людським капі-
талом демонструє виражену тенденцію до зближення аксеологіч-
ної та гносеологічної складових менеджменту та посилення їх-
нього спільного впливу на адаптивні здібності організації.



522

«Лісабонська стратегія зростання і зайнятості» («The Lіsbon
Strategy for Growth and Jobs», 2000), яка визначила програму роз-
витку країн Європейського співтовариства у сфері побудови еко-
номіки знань, наголошує, що розвиток демократичних інститутів
суспільства розповсюджується і на сферу бізнесу, сприяючи ак-
тивізації інноваційних процесів, при чому основним зрушенням у
культурі виробничих відносин називається перехід від змагання
до співпраці [1].

Для закладів освіти це підвищує вимоги щодо поєднання ін-
формаційних та культурних важелів управління знаннями органі-
зації, причому як з точки зору формування компетенцій майбут-
ніх фахівців, так і забезпечення проактивної адаптації самого
закладу до змін середовища, а також, певною мірою, і впливу на
це середовище через дифузію досягнутих знаннєво-ціннісних
установок у суспільство. Для навчального закладу економічного
спрямування значущість даної функції підсилюється через вплив
на культуру ведення бізнесу та його державного регулювання, що
в свою чергу значною мірою визначає якість життя в країні та її
конкурентоспроможність.

На думку Е. Шейна, організаційна культура є інтегрованим
набором базових настанов, створених даною групою в результаті
спроб вирішення проблем адаптації до зовнішнього середовища і
внутрішньої інтеграції, які виявилися досить ефективними, щоб
бути визнаними, діючими та гідними закріплення і передачі но-
вим поколінням членів організації» [2].

Застосування активних технологій навчання, де елементи сис-
теми «студенти-викладач» знаходяться в активній інформаційній
та ментальній взаємодії, спрямованій на вирішення проблемних
завдань та передачу знань, обстоювання власних ідей та переко-
нань, сприяють не лише нагромадженню нових явних знань, а й
неявних установок, тобто несвідомо засвоєних реакцій на певні
ситуації.

Е. Шейн і М. Румізен вважають, що саме такі установки скла-
дають справжню сутність культури, її глибинний зміст, і вони є
найстабільнішим її щаблем, який найскладніше піддається ціле-
спрямованим змінам [3, с. 174]. Іншими рівнями базування кор-
поративної культури вони вважають артефакти та цінності, які
сповідує організація.

На наш погляд, дуже корисною з точки зору розвитку явних
(знаннєвих) та латентних (культурницьких) елементів компетен-
цій як студентів, так і викладачів Університету є застосування
такої форми навчального процесу, як тренінг-практика, яка являє
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собою продукт опрацювання кожним студентом певного функці-
онального напряму діяльності цілої групи підприємств різних га-
лузей, масштабів діяльності та форми власності, на яких прохо-
дили практику він особисто та інші члени його команди. Така
робота надзвичайно збагачує професійний світогляд як студентів,
так і викладачів, розвиває аналітичні та синтетичні навички, на-
вички презентації, відповідальність за надану інформацію та
оформлення результатів, стимулює розвиток командного духу,
оскільки комісія виставляє єдину оцінку команді за загальний
звіт з групи підприємств, а її члени мають самостійно дійти консен-
сусу щодо розподілу балів між собою згідно з внеском кожного.

Подібні результати дають і завдання фахово-творчого спряму-
вання з інших курсів, які викладаються на кафедрі стратегії під-
приємств: розроблення бізнес-плану (Планування і контроль на
підприємстві), мікроекономічний аналіз певного ринку благ або
певного підприємства (Мікроекономіка) тощо.

Поєднання в єдине ціле зростаючого різноманіття проявів
стратегічного, ресурсного та інтелектуального потенціалів навчаль-
ного закладу, яке відбувається в процесі використання та розвит-
ку інноваційних форм навчального процесу, супроводжується
послідовним рухом до більш досконалих форм організації у пи-
таннях розподілу повноважень, самостійного визначення викла-
дачами і студентами необхідних їм знань для досягнення заплано-
ваних результатів, усвідомленні своєї здатності до більш ради-
кальних форм самоуправління. Додаткова ступінь свободи — гли-
бина, яка доповнює традиційні вертикальні та горизонтальні
зв’язки в організації, і яку К. Клок і Дж. Голдсміт називають «ор-
ганізаційною демократією» [4, с. 341], спричиняє зняття внутріш-
ніх обмежень для спілкування і командної самореалізації, сприяю-
чи розвитку цінностей, що поділяються всіма, та через механізми
креативної співпраці створює нову цінність організації.
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Назарова М. Ю., асистент,
кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ
МОЗКОВОГО ШТУРМУ З ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Наше суспільство знаходиться у постійному розвитку. І в сис-
темі освіти цей розвиток є неминучим. Ось чому потрібно по-
стійно оновлювати методи викладання в університеті. Освіта для
стійкого розвитку має базуватися на діяльнісно-компетентних
підходах до організації навчального процесу і поєднувати фун-
даментальну та професійно-прикладну підготовку, що реалізу-
ється шляхом широкого застосування інноваційних технологій
навчання. Розробка і впровадження в економічну освіту системи
тренінгових технологій є безперечною умовою успішності підготов-
ки фахівців та формування у студентів компетенцій, необхідних у
сучасному підприємницькому середовищі, і зокрема, самостійнос-
ті, відповідальності, співробітництва, комунікативності тощо.

Практика затосування тренінгових технологій у нашому уні-
верситеті є цікавою і різноплановою. Зокрема тренінгова техно-
логія мозкової атаки, в якій здійснюються пошук рішення шля-
хом вільного висловлювання думки всіх учасників.

Але виникає питання, чи можна спроектувати цей метод до
теоретичних предметів, таких як «Політична економія»?

Для того щоб проводити цю технологію потрібна мотивація як
студентів, так і викладачів. У кожного з них повинна бути своя
мета і завдання, котрі повинні бути вирішенні. Раніше студентів не
потрібно було мотивувати до знань, вони, поступаючи до ВНЗів,
знали, ким вони в подальшому будуть. Зараз, на жаль, у школі
немає належної підготовки учнів і після школи їм дуже важко
обрати свій шлях у житті. З іншого боку, викладач ВНЗу не зав-
жди має бажання навчити і поділитись своїм досвідом з студен-
тами. Ось і стає питання в ефективності навчання. Як вже було
сказано, у викладача і в студента повинна бути мета. Але я не
маю на увазі мету «ефективно провести мозковий штурм», чи
«отримати позитивну оцінку». Я маю на увазі внутрішню мету,
індивідуальну. Ще одна з головних проблем — розшарованість
групи. Завданням викладача є об’єднати групу і поставити їм од-
не завдання, щоб вони працювали у команді.

Всі науки складаються як з теоретичної частини, так і з прак-
тичної. Стосовно предмету Політична економія, як відомо, є фун-
даментом усіх економічних наук. Без пізнання букв, ми не змо-
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жемо складати слова, а потім з них складати речення. Так і без
пізнання категорій пізнати науку неможливо. Тренінгові техно-
логії повинні застосовуватись тоді, коли студент вже має теоре-
тичну базу знань, саме тоді ці підходи будуть найефективніші.
Для того щоб розробити і впровадити ці інноваційні технології
навчання, потрібно, щоб кожен студент мав уяву про кожну кате-
горію і розумів кожне економічне явище, котре його оточує. Са-
ме метод «мозкової атаки (чи мозкового штурму)» є творчим зав-
данням, що закріплює знання студентів, що були отримані раніше.

Правильно організований мозковий штурм включає обов’яз-
кові етапи. Етапи відрізняються організацією і правилами їх про-
ведення.

Етап підготовки
1. Важливим є заздалегідь інформованість студентів теми

проведення «мозкової атаки».
2. Для проведення мозкової атаки створюють дві групи:
• учасники, що пропонують нові варіанти рішення задачі (сту-

денти);
• члени комісії, які оброблюють запропоновані ідеї та ведучий

(2 студенти та викладач).
1. Викладач визначає тривалість етапу генерування ідей (як пра-

вило, 1 година). Студенти повинні знати, що час обмежений, і їм
необхідно видати якомога більше ідей в стислі терміни. Це активі-
зує, примушує викластися. Чіткий таймінг — така ж обов’язкова
умова для учасників штурму, як довжина дистанції для бігунів.

2. Викладач повинен поставите чітке завдання всім учасникам
та написати його на дошці. (Наприклад: «Шляхи виходу України
з кризи»). Всі учасники повинні чітко розуміти поставлене зав-
дання, щоб не виникало непорозумінь.

Етап генерації ідей
1. Вітаються абсолютно всі ідеї, якими б вони не здавалися

химерними.
2. Кожна ідея корисна вже тому, що вона стимулює інші. Ви-

кладач повинен прагнути розвивати, комбінувати і покращувати
висловлені раніше ідеї, отримувати від них нові асоціативні ідеї.
Творець методу мозкового штурму Алекс Осборн (Alex F.
Osborn) говорив: «Кількість ідей переходить в якість. У кожній
ідеї є раціональне зерно».

3. Ідеї висловлюються без доказів і пояснень. Висловлюйте
ідеї стисло, в кількох словах. Проте викладач і група повинні зро-
зуміти суть пропозиції. Якщо це не так, викладач допомагає ав-
торові сформулювати ідею під запис.
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4. Критика ідей на етапі генерації абсолютно заборонена. Ві-
таються гумор, сміх. Викладач підтримує і створює атмосферу
поважного радісного спілкування розумних і дотепних, зацікав-
лених у хорошому рішенні людей.

5. Після завершення активної фази генерації учасники штурму
колективно редагують список напрацьованих ідей. На цьому ета-
пі вже можливе напівкритичне відношення до них і розширення
списку новими ідеями, що виникли в процесі редагування.

Етап оцінки ідей
1. Викладач стисло занотовує на дошці всі запропоновані ідеї.
2. Кожну ідею обговорює група і викладач звужує список кра-

щих варіантів, ранжирує ідеї.
3. Виставленя позитивних оцінок усім учасникам «мозкового

штурму».
Отже мозковий штурм — це технологія колективної творчос-

ті. За цим інноваційним методом в університеті розвивається
творчість думок і економічне мислення студентів.

Правильний сеанс мозкового штурму — особливий психоло-
гічний стан групи, коли думається без вольових зусиль і береться
до уваги «все, що прийде в голову». Такий стан виявляється про-
дуктивним, оскільки дозволяє використовувати підсвідомість
людини — могутній ресурс творчого мислення.

Зміст методу в тому, що висунення, пропозиція ідей відокрем-
лена від процесу їх критичної оцінки і відбору. Було виявлено,
що студент середніх здібностей може вигадати майже удвічі біль-
ше рішень, коли працює у групі, ніж коли працює поодинці. Крім
того, така ситуація викликає змагання між членами групи. До тих
пір, поки змагання не викличе критичних або ворожих установок,
воно сприяє інтенсифікації творчого процесу, оскільки кожен
учасник прагне перевершити іншого, висовуючи нові пропозиції.

Павленко І. М., канд. екон. наук,
доцент кафедри стратегії підприємств

ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МЕТОДИК
У РОЗРІЗІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Запорукою успішності сучасних організацій у конкурентному
середовищі виступає надання на ринок продукту, який має в очах
споживача більшу цінність, ніж у конкурентів. Особливість освіт-
нього продукту полягає в тому, що цінність визначається спочат-
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ку споживачем у ході отримання послуги згідно власних уявлень,
а надалі відбувається коригування попередніх уявлень у процесі
трудової діяльності внаслідок оцінки фахових характеристик з
боку роботодавця. Тому формування стандартів надання освіт-
ньої послуги передбачає врахування вимог прямого споживача
послуги (майбутнього працівника) та непрямого (потенційного
роботодавця).

Визначення кінцевих споживачів дозволяє сформулювати на-
прями удосконалення якості освітньої послуги: актуалізацію змі-
сту навчання, підготовку спеціалістів у відповідності до потреб у
першу чергу внутрішнього ринку праці, а також враховуючи гло-
балізаційні процеси у світі, інтеграцію національних стандартів з
міжнародними стандартами професійної підготовки. Відповід-
ність продукту освіти — «фахівця» — таким критеріям визнача-
ється на основі оцінки його компетенцій.

Не зосереджуючись на неоднозначності трактування поняття
компетенцій у сучасній практиці кадрового менеджменту, під
компетенціями будемо розуміти «єдність знань, професійного
досвіду, здатності діяти та навиків поведінки індивідів, які ви-
значаються ціллю, заданістю ситуації та посадою» [1]. Наведене
визначення дозволяє враховувати ключові ознаки поняття «ком-
петенції» та відображає загальне розуміння його в соціумі та
контекст вживання на практиці.

Саме такий підхід до оцінки якості освітньої послуги вимагає
здійснення аналізу доцільності застосування тих чи інших навчаль-
них методик для формування компетенцій певних фахівців. Тоб-
то, на кожному етапі навчання для кожної дисципліни повинна
обгрунтовуватись ступінь важливості розвитку складових компе-
тентності, до яких відносяться:

• самоменеджмент, без якого унеможливлюється будь-яка са-
мостійна діяльність працівника;

• теоретичні знання, наявність яких виступає основою форму-
вання не сліпого вузькопрофільного виконавця, а працівника,
який має економічне мислення, може адаптуватись до ситуатив-
них проявів економічного середовища;

• вміння, які надають можливість краще сполучати окремі
елементи діяльності, виконувати роботу швидше, точніше завдя-
ки певній автоматизації дій;

• професійний досвід, який слугує запорукою стабільного
прояву вмінь і навичок;

• самомотивація, яка проявляється в прагненні досягти суттє-
вих з точки зору працівника результатів;
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• особисті якості, без яких не можуть бути реалізовані профе-
сійні якості;

• самонавчання (саморозвиток).
Кожна навчальна методика має свою спрямованість: лекція

надає теоретичні знання та виступає базисом для розвитку інших
професійних якостей, доповіді студентів дозволяють практикува-
тись їм у презентації матеріалу, дискусії відточують вміння від-
стоювати власну думку, знаходити компроміс, формувати колек-
тивне рішення, кейси дозволяють проаналізувати реальні ситуації
у функціонуванні організацій, глибше ознайомитись з можливи-
ми проблемами, тренінги надають можливість практичного за-
стосування різних методик та прийомів. Тому саме інтегративний
підхід у застосуванні навчальних методик дозволить підвищити
якість освітніх послуг.

Крім того, когнітивна теорія сприйняття інформації та проце-
сів мислення людини вимагає застосування інтегративного під-
ходу незалежно від дисципліни: людина сприймає інформацію із
зовнішнього середовища через сенсорні канали, розвинутість
яких — це індивідуальна характеристика кожної людини, та кож-
ний з яких відіграє свою роль у зазначеному процесі. Вибіркове
залучення сенсорних каналів у процес сприйняття інформації
приводить до зниження ефективності засвоєння знань, оскільки
середня людина запам’ятовує 10 % того, що читає, 25 % — того,
що чує, 30 % — того, що бачить, 50 % — чує та бачить, 80 % —
робить, 95 % — навчає інших. Однак конкретний підбір мето-
дик не може бути жорстко регламентованим у вигляді послідов-
ності певних заходів, а повинен задаватись у вигляді співвідно-
шення задач, які повинні бути вирішені в ході викладання
певної дисципліни. Вирішення цих задач у конкретній ситуації
може досягатись різними методами, тому за викладачем по-
винна зберігатись самостійність у визначенні порядку дій, логі-
ки процесу тощо.

Основною проблемою реалізації інтегративного підходу на
практиці в рамках не окремого тренінгу, а тривалого освітнього
процесу, який передбачає складні взаємозв’язки між дисцип-
лінами, виступає визначення балансу між тими чи іншими еле-
ментами компетенцій для фахівців певного кваліфікаційного рів-
ня, які повинні бути забезпечені в ході навчання, а це передба-
чає комплексний аналіз навчального процесу. Впровадження
такого підходу — це не короткостроковий захід, тому вимагає
попереднього формування бачення місця навчального закладу
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на ринку освітніх послуг, місії, які визначать рівень і стандарти
послуг, застосування TQM. Сучасна концепція якості — це пев-
на філософія, яка передбачає широке трактування поняття
«якість», реалізація якого на практиці вимагає комплексності та
системності.
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1. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современ-
ный экономический словар: 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,
2007.

Петренко Л. А., канд. екон. наук, старш. викл.,
 кафедра економіки підприємств

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГРУПОВОЇ РОБОТИ
В ХОДІ ТРЕНІНГУ

Не можна перебільшити значення візуальної інформації в житті
сучасної людини. Зображення оточують нас повсюди. Будь-то фо-
тографія, «зупинена мить», чи рухлива картинка кіно — візуаль-
ний образ здатен справити сильний влив, наштовхнути людину
на певну думку або мотивувати її до конкретних дій. Яскравим
прикладом цього є реклама.

Тому не слід нехтувати таким дієвим засобом, як візуалізація
у педагогічній практиці, і особливо при проведенні тренінгів.
Оскільки, на відміну від класичного семінару, організація тренін-
гового заняття пов’язана з постійним стимулюванням творчого
пошуку при вирішенні поставленої теоретико-методичної або
практичної проблеми.

Інформація має бути не лише корисною, але й цікавою — щоб
її з задоволенням сприймала аудиторія. Тому і самі студенти,
відповідно до заданої теми, фотографують, малюють, навіть зні-
мають короткі тематичні відеоролики та займаються комп’ю-
терною графікою. Але це ще не все. Візуалізація результатів гру-
пової роботи передбачає, як правило, колективну презентацію, в
ході якої міні-група прагне донести до решти студентів в аудито-
рії і викладача власну думку, підкреслити власну відмінність від
інших і отримати найвищу оцінку. А значить, тут засобом візуа-
лізації стають одяг команди (спільний стиль, емблеми і т. п.) й
елементи театральної майстерності, які демонструють учасники
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під час презентації. Таке «живе дійство» здатне суттєво вплинути
як на настрій аудиторії, так і на рівень засвоєння теоретико-
методичних і прикладних аспектів тематичного матеріалу курсу.

Звичайно, не втрачає свого значення і унаочнення результатів
групової роботи шляхом підготовки і показу (точніше — захисту)
електронної презентації, яка найчастіше виконується в програмі
PowerPoint. Її навряд чи можна назвати характерною особливістю
саме тренінгових занять — вона займає міцну позицію в процесі
читання лекцій, захисту дипломних робіт тощо. Але такий, вже
класичний, засіб візуалізації є найприйнятнішою формою для
узагальнення результатів так званої «середньостатистичної» і за
рівнем підготовки зі спеціальності, і за творчим потенціалом ко-
манди.

Підготовка засобів візуалізації потребує спільних зусиль усіх
членів міні-групи. І тут тренеру необхідно постійно спрямовувати
студентів у визначене метою тренінгу русло, збалансовувати їх
прагнення до творчості з необхідністю охопити в умовах обмеже-
ності часу всі питання, передбачені програмою тренінгового курсу.

Складним питанням є оцінка роботи групи. Як оцінити, хто
кращий, якщо команди обрали різні засоби візуалізації? Запропо-
нуйте студентам провести спільну оцінку за зрозумілою систе-
мою критеріїв. Прозорість і явна неупередженість отриманих та-
ким чином оцінок стимулюватимуть учасників тренінгу до
подальшого поглиблення знань з курсу.

Приходько Л. М., канд. екон. наук, доцент

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ:
ТРЕНІНГ — «СЕРЙОЗНА ГРА»

В динамічних конкурентних умовах особливо актуальними є
питання адаптації людини до нових ситуацій, нових підходів ви-
рішення професійних та управлінських завдань, прийняття якіс-
них економічних і соціальних рішень, готовності аналізувати ін-
формацію, визначати пріоритети. Все це підвищує зацікавленість
у використанні ігрових інтерактивних технологій.

Сьогодні інтерактивні ігри все частіше використовуються на
тренінгах професійного і організаційного розвитку, на навчаль-
них семінарах, так як за їх допомогою можна змоделювати, роз-
винути і удосконалити практично всі особисті та професійні спо-
соби поведінки — комунікаційні навички, спостережливість,
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аналітичні й творчі здібності. Інтерактивні ігри, які в спрощено-
му вигляді відображають реальні життєві та економічні ситуації,
можуть використовуватись для навчання процесам прийняття рі-
шень, рольовій поведінці, співробітництву, вирішенню конфліктів,
статусним відносинам, лідерству тощо.

Основна відмінність традиційних методів навчання від інтер-
активних ігор полягає в тому, що перші звертаються лише до ін-
телекту учасника, а інші зачіпають особистість цілком — думки,
почуття, знання, інтереси і цілі. Спрощений характер інтерактив-
них ігрових ситуацій дозволяє учасникам краще, ніж у складному
реальному світі пізнати та зрозуміти структуру та причинно-
наслідкові взаємозв’язки того, що відбувається.

Ігри допомагають соціалізації і розвитку особистості учасни-
ків, дають можливість на практиці перевірити різні підходи, роз-
винути та інтегрувати різні переконання, навички і здібності. До
того ж навчання таким способом супроводжується «присвоєнням
знань», а не лише отриманням фактів та інформації, яка може бу-
ти використана (а може й ні).

Переваги використання інтерактивних ігор:
♦ створення мотивації для навчання;
♦ створення зацікавленості до саморозвитку і розкриття люд-

ського потенціалу;
♦ тренування психологічних навичок (сприйняття, комунікація,

прийняття рішень, допомога, співробітництво, відповідальність);
♦ поява нових уявлень та ціннісних орієнтацій, зміна життє-

вих установок;
♦ відпрацювання важливих проблем, що виникають у системі

міжособистісних та професійних відносин та ін.
Однак, успішність ігрового тренінгу — це, перш за все, серйоз-

не ставлення до нього, як з боку викладача, так і з боку слухачів
(студентів). За інших умов, тобто, якщо зміщувати акцент суто на
«гру», обидві сторони чекає розчарування — завдання не будуть
реалізовані, а професійні та інші навички сформовані. Уникнення
подібної ситуації — перш за все, завдання тренера.

Кожна гра, завдання, ситуація, тренінг мають бути спрямовані
на досягнення навчальних чи організаційно й особистісно розви-
ваючих цілей, на набуття знань, умінь та навичок професійного,
управлінського, психологічного характеру, тобто на розвиток
компетентності в тій чи тій сфері людських відносин. Саме
прагматичний характер ігрового навчання зумовлює інтерес до-
рослої аудиторії (зокрема, магістрів 5 курсу, що вже мають пев-
ний життєвий та професійний досвід). Більш того, особистісна
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модель, яка формується в результаті участі в тренінгу, є динаміч-
ною, саморозвиваючою, викликає необхідність засвоювати не
лише нові знання, але й прогресивні технології управління і на-
вчання. Досягти результативності можливо за ефективної, актив-
ної взаємодії всіх учасників, поєднання теорії інтерактивних ігор
з практичним досвідом їх проведення.

Література
1. Панфилова А. П. Игротехнический менеждмент. Интерактивные

технологии для обучения и организационного развития персонала:
Учебное пособие. — СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2003. — 536 с.

2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика:
Пер. с нем. — М.: Генезис, 2003. — 272 с.

Саприкіна Н. В., старш. викл.,
кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЙНИХ СЕМІНАРІВ
З ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Сучасні погляди на техніку викладання схиляються до того, що
ефективне навчання вимагає від учня чи студента постійної взає-
модії з новою інформацією у такий спосіб, який би покращував за-
пам’ятовування та розуміння інформації. Одним із таких методів є
дискусія, як метод групової роботи, який, на відміну від традицій-
ного лекційного методу, так званого «chalk and talk», забезпечує
глибоке опрацювання наявної інформації, аналіз різних точок зору
з даної проблеми, тим самим сприяючи виробленню найбільш аде-
кватного у кожній конкретній ситуації вирішення питання.

Дискусія сприяє формуванню більш визначених думок у сту-
дентів, ніж, наприклад, лекція, слухачі якої займають переважно
нейтральну позицію по відношенню до змісту питання. Ці думки
в ході дискусії, як правило, об’єднуються навколо найбільш
крайніх точок зору. Взаємна критика, необхідність обґрунтовува-
ти і відстоювати свою думку сприяють ретельнішому опрацю-
ванню матеріалу і, відповідно, дискусійних питань, які виника-
ють у процесі вивчення дисципліни. Тобто дискусія ґрунтується
на ідеї групової взаємодії та ефективного і оперативного зворот-
ного зв’язку. Крім того, очевидною перевагою дискусії є те, що
вона здатна збільшувати кількість студентів як активних учасни-
ків семінару, що безумовно підвищує його ефективність.

Якщо лекція є найбільш простим, швидким і ефективним спо-
собом прямо донести до слухачів інформацію, факти, то дискусія
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змушує студентів самостійно вирішувати питання, відкриваючи
для себе окремі аспекти теми, розвиває їхню здатність до критич-
ного мислення. Вони вчаться генерувати ідеї, давати відповіді на
релевантні питання, порівнювати, оцінювати різні варіанти від-
повідей чи точок зору на одну й ту ж проблему та розглядати
можливості застосування своїх ідей.

Зокрема політична економія надає надзвичайно широкі мож-
ливості для проведення семінарів саме у формі дискусій через різ-
номаніття напрямів економічної теорії, які вона пропонує для ви-
вчення. Прикладний характер даної дисципліни теж дозволяє ак-
тивно обговорювати можливі шляхи реалізації того чи іншого
виду економічної політики за різних обставин, порівнювати різні
погляди щодо окремих категорій та закономірностей тощо.

У той же час організація дискусії ставить певні вимоги і перед ви-
кладачем у питанні підготовки і безпосереднього її проведення. Оче-
видною є необхідність ретельної підготовки до лекції, її планування,
однак проведення хорошої дискусії вимагає такої ж ретельної підго-
товки, але й водночас здатності і готовності до спонтанного реагу-
вання на наступні ускладнення, які неминуче виникатимуть безпосе-
редньо в ході обговорення: учасники можуть витрачати надто багато
часу на обговорення незначних, часто непов’язаних із поставленою
проблемою питань, вони можуть відійти від основного питання, на-
решті низька активність студентів теж може стати однією із проблем
у проведенні дискусії тощо. Проте саме остання вимога спонтанності
є неповторною особливістю ведення дискусій, саме правильне і до-
речне втручання у її хід та спрямовування її у необхідному напрямі
створює особливу продуктивну взаємодію між студентами та викла-
дачем, яка змушує перших мислити ясно та творчо, а останнього на-
дихає навчати глибше і досконаліше.

Соколовський А. Т., доцент,
Колотило Д. М., професор,

кафедра менеджменту,
Соколовський А. І., студент

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ —
ЗАПОРУКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Наступив період всесвітньої глобалізації, який впливає на роз-
виток освіти та сфери виробництва. Це означає, що спеціалісти і
суспільство в цілому мають справу з новими знаннями та з нови-
ми виробничими технологіями, новими вимогами до якості вироб-
ничої діяльності, новими регулятивними нормативами, новими
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міжнародними стандартами, новим соціальним середовищем,
у якому проводиться їхня суспільна й індивідуальна життєдіяль-
ність. Необхідно навчити студента системно опановувати знання
в міру їх перманентного нагромадження і розвитку.

Освіта, як наука має давати об’єктивне віддзеркалення цього
явища на основі системи знань про тенденції та закономірності
розвитку суспільства для конструктивної роботи менеджера в ор-
ганізаціях чи в підприємницькій діяльності для розв’язання ситу-
ацій сьогодення.

Вища освіта всього світу сьогодні переживає період модерні-
зації, період гармонізації, період перегляду стереотипів, що сфор-
мувались у вищій школі останніми десятиліттями.

Реалії сьогодення в вищій освіті є широко відомі європейські
концепції Болонського процесу, розроблені передусім для подо-
лання відставання європейської системи освіти від США. Але і в
США два роки тому з ініціативи президента створено національ-
ну комісію по модернізації освіти, яка підготувала доповідь «По-
ки ще не дуже пізно». В доповіді наголошується, що сьогодні
освіта Америки потребує реформ через нові вимоги часу. «Ми, —
йдеться в доповіді, — стоїмо перед вибором: або реформуємо
свою систему освіти і справляємося з викликами ХХІ століття,
або відстанемо». Ось так категорично починається доповідь, «да-
лі розкривається ідея підвищення статусу природничонаукової і
гуманітарної освіти».

Провівши аналіз галузевих стандартів та навчальних планів
вищої освіти підготовки бакалавра напрямку 0502 «Менедж-
мент» та підготовки бакалавра 0501 «Економіка і підприємницт-
во» звертаємось до а освіти та науки України внести доповнення
до галузевих стандартів розділу нормативні дисципліни циклу
природничонаукової і загальноекономічної підготовки.

Постає завдання готувати конкурентоспроможних фахівців не
тільки з огляду на сучасне становище в країні, а й зважаючи на
світовий контекст та розвиток науково-технічного прогресу.

Тепер, під час всесвітньої глобалізації та фінансової кризи необ-
хідно дати студентам майбутнім менеджерам той обсяг знань, на-
вичок та вмінь, які зможуть забезпечити ефективне функціонуван-
ня спеціаліста в кризовий період виробництв багатьох галузей
промисловості та будівництва та всього його продуктивного життя.

Однією із основних умов розвитку інноваційного виробництва
в суспільстві та забезпечення конкурентоспроможності національ-
ного підприємства має стати системне навчання при підготовці,
перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів. Перш за все це
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стосується поширення відповідних освітянських програм з мене-
джменту як у системі базової та вищої освіти та шляхом створен-
ня нових програм навчання включаючи міжнародні системи ви-
мірювання, систему технологій, концепцій сучасного природо-
знавства тощо.

Отже, виникає об’єктивна проблема навчити студента крім
економічних наук таким дисциплінам, як «Міжнародні системи
вимірювання в економіці», «Концепція сучасного природознавс-
тва», «Енергозбереження», «Читання проектної документації»,
«Науково-технічний прогрес» та ін.

Економічний аналіз конкретних показників підприємства про-
водять при підрахунках собівартості продукції, продуктивності
виробництва і праці, ефективності виробничої та підприємницької
діяльності, фінансування, кредитування та ін. Без знання міжнарод-
них систем вимірювання, обліку та номенклатури речовин еконо-
міст не може забезпечити якісне виконання поставлених перед
ним задач. Для вирішення регіональних проблем та інтеграції
України до європейської спільноти при проведенні аналізу та роз-
рахунків виробничих та економічних та інших показників, а також
наукових дослідженнях та публікаціях спеціаліст обов’язково по-
винен застосувати міжнародну систему вимірювання та обліку SІ.

Для прикладу розглянемо дисципліну «Міжнародна система
вимірювання в економіці».

Згідно з постановою Держстандарту у всіх навчальних закла-
дах України навчальні засоби (включаючи підручники та навчаль-
ні посібники) повинні базуватись на обов’язковому застосуванні
одиниць SI (системи інтернаціональної).

Вміння грамотно застосувати одиниці SI має особливе зна-
чення в наш час широкої комп’ютеризації різних видів розрахун-
ків у науці й виробництві, управлінні економікою і в міжнарод-
них стосунках з країнами СОТ.

Крім цього, вивчення міжнародних систем вимірювання та
обліку забезпечує:

— проведення аналізу економічної, екологічної та фінансової
діяльності організацій, підприємств і аналізу статистичної інфо-
рмації на макро- та мікрорівнях;

— можливість зіставлення національної статистичної інфор-
мації з міжнародною;

— застосування єдиної статистичної термінології та вивчення
щодо статистичних одиниць, прийнятих у Європейському Союзі
та на міжнародному рівні;
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— реєстрацію та облік організацій і підприємств за видами
економічної діяльності у Єдиному державному реєстрі організа-
цій і підприємств.

Курс міжнародні системи вимірювання та обліку в економіці
тісно пов’язаний з такими курсами, як «Економіка підприємст-
ва», «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Економіка праці», «Ме-
неджмент», «Маркетинг», «Фінансовий аналіз», «Міжнародні
розрахунки і валютні операції», «Системи технологій» та ін.

Секцією технологічних дисциплін КНЕУ розроблено програ-
му курсу «Міжнародні системи вимірювання в економіці» (авто-
ри д-р техн. наук, проф. Д.М. Колотило, доц. А.Т. Соколовський),
яку погодили декани всіх факультетів і затверджено на засіданні
Вченої ради університету та використовуються в навчанні.

Всі студенти повинні вивчати, знати і вміти користуватися
міжнародними системи вимірювання та обліку, які узаконені
державними стандартами України.

Пропонуємо ввести в навчальні плани вищих навчальних за-
кладів, у першу чергу економічного, технологічного, технічного
та екологічного профілю дисципліни «Міжнародні системи вимі-
рювання в економіці», «Концепція сучасного природознавства»,
«Енергозбереження», «Науково-технічний прогрес» та ін.

Вважаємо доцільним Головному управлінню і науки, Інститу-
ту науково-методичного забезпечення узгодити пропозиції щодо
внесення до циклу професійно орієнтованих вище вказаних дис-
циплін на інженерних та економічних спеціальностей, а Київсь-
кому національному економічному університеті імені Вадима Геть-
мана — узагальнити подані плани і програми, погодити з Інсти-
тутом науково-методичного забезпечення і передати для затвер-
дження до Міносвіти і науки України.

Соколовський А. Т., доц.,
Колотило Д. М., проф.,

Афтанділянц В. В., старш. викл.,
Коваленко О. М. старш. викл.,

кафедра менеджменту
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ —

ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Сучасний рівень техніки, технології і економіки держави ви-

суває нові вимоги до спеціалістів. Ринок праці вимагає від спеці-
алістів уміння працювати активно й професійно, оперативно адап-
туватися в нових умовах та в умовах всесвітньої фінансової кризі,
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поєднувати набуті знання з власними творчими здібностями,
уміння використовувати новаторський підхід у вирішенні прак-
тичних завдань, творчо аналізувати та брати участь у соціально-
економічних перетвореннях суспільства.

Складнішими стають навчальні програми, виникає протиріччя
між збільшуваним обсягом інформації і фіксованим обсягом на-
вчального часу для її засвоєння, підвищується значення творчих
знань, зростає абстрактність понять, що вивчаються, — все це
призводить до того, що засвоювати матеріал, поданий лише сло-
весним поясненням, стає для слухачів все важче.

Отже, необхідна наочна інтерпретація понять, процесів, зако-
нів, теорій, об’єктів з допомогою їх знакових моделей, представ-
лених у вигляді схем, діаграм, рисунків, таблиць тощо.

Необхідність внутріпредметного структурування як одна з
умов виконання принципу систематичності і послідовності в нав-
чанні, відповідно з яким кожний елемент навчального матеріалу
повинен логічно пов’язуватись з іншими, а наступний матеріал
повинен базуватись на попередньому.

Підхід до викладення курсу, який має за мету активізацію
роботи студентів у процесі опанування навчального матеріа-
лу — це застосування структурно-логічних схем, які реалізують
модель «активного навчання». Суттєвою властивістю графічно-
го зображення є їх синоптичність (від грец. synoptikos — огля-
дати все разом). Теоретичний матеріал у структурно-логічних
схемах наводиться у вигляді схем, таблиць, стислих визначень,
які дозволяють краще простежити логіку викладання окремих
питань, причинно-наслідкові зв’язки та структуру конкретних
явищ, дають змогу одним поглядом осягнути всю сукупність
виробничих, економічних, статистичних або інших показників,
бачити в них спільне або протилежне, що важливо при економіч-
ному аналізі.

Структурно-логічні схеми концентрують увагу на головних
питаннях, можуть використовуватись для самоконтролю, а також
для підвищення ефективності закріплення теоретичного матеріа-
лу. Графічні зображення мають пізнавальну і аналітичну власти-
вість. Ґрунтовне дослідження соціально-економічних показників
надзвичайно полегшується схемами, діаграмами тощо. На струк-
турно-логічних схемах зображено процес і стадії виробництва,
витрати ресурсів, вихід продукції, продуктивність виробництва
тощо. Тобто на СЛС представлені елементи собівартості продук-
ції, що є важливим при розрахунках рентабельності виробництва
й інших техніко-економічних показників.
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Структурно-логічні схеми можуть бути використані за такими
напрямками. Під час проведення лекційних занять для спільного
зі студентами опрацювання навчальної дисципліни. Оскільки ма-
теріал курсу у розрізі окремих питань у структурно-логічних
схемах викладено з мінімальними поясненнями та текстовим су-
проводженням, тому на лекційних заняттях викладач дає розши-
рені пояснення до структурованого матеріалу, концентрує увагу
на головних питаннях. За цим варіантом використання структур-
но-логічних схем студенти повинні уважно стежити за ходом лек-
ції, виявляти питання, які не висвітлені в схемах та засвоювати
відсутню інформацію. Такий варіант підвищує активність студен-
тів на лекціях, їх зацікавленість, завдяки наочності сприяє по-
ліпшенню сприйняття матеріалу лекції, дозволяє опрацювати
значний обсяг матеріалу та акцентувати увагу студентів на най-
більш важливих моментах теми курсу.

Використання структурно-логічних схем на семінарських та
практичних заняттях сприяє ефективнішому засвоєнню теоре-
тичного матеріалу студентами, дозволяє на основі вивчення лек-
ційного матеріалу та додаткового опрацювання літературних
джерел доповнювати схеми необхідною інформацією.
При самостійному опануванні курсу структурно-логічні схеми

можуть бути використані для самоконтролю та самоперевірки рів-
ня засвоєння теоретичного матеріалу.
При підготовці до іспиту або заліку структурований та систе-

матизований матеріал структурно-логічних схем буде корисним
для студентів.

Харченко С. В., аспірантка,
кафедра економіки підприємств

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА ФІРМА ЯК ОДНА
З ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО

ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ

В умовах жорсткої конкуренції все більш необхідними стають
нетрадиційні підходи до управління організацією. Креативні ме-
неджери, що володіють нестандартними поглядами на проблеми і
ситуації, стають важливою передумовою успіху організації. Від-
повідно перед кожним вищим навчальним закладом постає пи-
тання наближення характеру навчання студентів до вимог сучас-
ного життя. Динаміка зміни ринку трудових ресурсів потребує
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безперервного удосконалення як змісту, так і форм проведення
навчального процесу. Сьогодні роботодавці хочуть бачити у ви-
пускникові ВНЗ, окрім високого рівня знань та академічної успіш-
ності, навички виконання конкретних видів робіт, вміння працюва-
ти в групі. Тому однією з важливих складових забезпечення високої
якості підготовки фахівців є розвиток самостійності і творчої актив-
ності студентів, адже ці риси характеру визначають у подальшому
поведінку людини в різних ситуаціях і видах діяльності.

Дослідження проблем і процесів в організаціях відображає по-
зитивну тенденцію розвитку професійного мислення: активно
розробляються та впроваджуються в навчальний процес нові за-
соби формування знаннєвих та практичних компетенцій, які є но-
вими і вкрай необхідними. Виховувати інноваційний стиль мис-
лення допомагають нові навчальні технології. Як відомо, сучасні
тренінгові технології зорієнтовані на концептуалізацію практич-
ного досвіду студентів й актуалізацію нагромаджених теоретич-
них знань.

Навчально-тренувальна фірма (англ. practice firm, fictitious
firm) є однією з активних форм практичної підготовки та корис-
ним методичним засобом у навчанні економіці і бізнесу. Ідея
«фіктивної фірми» виникла у Європі ще в VII—VIII ст., але одер-
жала серйозну підтримку тільки в Австрії та Німеччині у 90-х ро-
ках. Там навчальні фірми були поступово інтегровані на всі рівні
навчального процесу: середню професійну, вищу освіту, у закла-
дах з перепідготовки персоналу. В подальшому ця методика на-
вчання була розповсюджена і в інших країнах.

Навчально-тренувальна фірма — це імітаційна модель реаль-
ної фірми, в якій гроші і ресурси реально не існують, але присут-
ні в справжніх документах і вимагають прийняття справжніх рі-
шень. Навчальна фірма працює подібно до справжнього
підприємства і виконує всі властиві йому функції.

Основними принципами побудови та організації роботи на-
вчальної фірми є:

1. Наявність ізольованого робочого приміщення з необхідною
кількістю робочих місць.

2. Оптимальний кількісний склад, що формується залежно від
поставлених цілей навчання, спеціалізації студентів, їх поперед-
ньої теоретичної підготовки, виду практики та її тривалості.

3. Укомплектованість кожного робочого місця необхідним об-
ладнанням і оргтехнікою у відповідності до його функціональної
орієнтації, набору бланків, програмних засобів, нормативної, до-
відкової і методичної літератури.
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4. Загальне керівництво навчальною фірмою здійснює викла-
дач-інструктор, який координує роботу структурного підрозділу,
консультує, але сам не приймає управлінських рішень. Він вико-
нує роль наставника, радника, консультанта.

5. Врахування всіх аспектів реальної фірми, які розподіляють-
ся рівномірно серед співробітників навчальної фірми: відтворю-
ється організаційна структура, інформаційні потоки, робочі умо-
ви типової реальної фірми, які найбільш повно відповідають
поставленим завданням навчання; створення близького до реаль-
ного зовнішнього оточення навчальної фірми, тобто наявність
конкурентного вибору клієнтів, постачальників, споживачів.
Адже сьогодні діяльність будь-якої комерційної фірми — це не
просто купівля-продаж, а й вивчення попиту на товар, купівель-
ної спроможності населення, рекламування товарів і послуг, ор-
ганізація комерційних зв’язків між партнерами, продавцями і по-
купцями, знання законодавчої бази тощо.

6. Спрямування на певний вид діяльності, який найбільш пов-
но відповідає завданням навчання. Фірма може вступати в ділові
контакти з іншими навчальними фірмами, створеними на базі
інших навчальних закладів.

Студенти проходять навчальний тренінг на конкретних робо-
чих місцях за ротаційною системою, набуваючи досвіду в усіх
відділах фірми, і фактично повинні виконувати всі дії, які вико-
нують менеджери та співробітники реальних фірм. При цьому
враховані важливі переваги навчальної фірми — розуміння взає-
мозв’язків між управлінськими службами, можливість одержання
практичного досвіду із суміжних кваліфікацій, що дозволяє під-
вищити конкурентоздатність майбутніх фахівців.

Дана сучасна методика ґрунтується на моделі навчання «з орі-
єнтацією на дію» («learning by doing»):

— під час практичних занять студенти вчаться аналізувати і
розв’язувати виробничі ситуації, які спостерігали під час вироб-
ничої практики або в реальному житті, та вчаться самостійно мо-
делювати виробничі зв’язки між партнерами і конкурентами,
всередині фірми, моделювати різні ситуації, знаходити оптималь-
ні комерційні рішення;

— навчання проходить не тільки через викладача-інструктора,
але й у процесі аналізу проблем, беручи участь в їх обговоренні і
вирішенні;

— можливість роботи з різноманітними базами інформації для
вибору і прийняття рішень у контексті реальних ситуацій;
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— студенти повинні мислити критично і нести відповідальність
за своє рішення, однак без того ризику, який мав би місце в реаль-
них умовах для фірми. Адже вони «підстраховані» від помилок,
а цінності, якими вони розпоряджаються, існують тільки на папері.

Від першого дня навчання студенти мають чітке уявлення про
те, що вони повинні знати і уміти по закінченні навчання — ця
програма-максимум закладена в кваліфікаційну характеристику.
На її основі розроблені і програми-мінімум для кожного етапу
навчання, а також критерії оцінювання навчальних досягнень
студентів. Викладачі-інструктори НТФ використовують інтерак-
тивні методи навчання: робота в групах, ділові ігри, «круглий
стіл», «мозковий штурм», дискусії, тренінги на основі моделю-
вання виробничих нестандартних ситуацій і задач тощо. Так фор-
мується інноваційний стиль мислення, орієнтований у майбутнє.

Особливий наголос у процесі навчання робиться на методоло-
гічній підготовці студентів до самоосвіти. Процес набуття нових
знань повинен продовжуватися і поза стінами університету, адже
ставка в бізнесі робиться на людину, яка здатна постійно навча-
тися. Це вмотивований процес: для конкретної людини відповід-
на освіта розширює можливості самореалізації, виступає гаран-
том успішної конкуренції на ринку товарів і послуг, на ринку
праці; в масштабі держави — поява нової генерації фахівців, здат-
них до інноваційного мислення, прискорить оновлення усіх сфер
соціально-економічного життя і зокрема — сфери бізнесу.

Шергіна Л. А., канд. екон. наук, доцент,
кафедра економіки підприємств

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ТА СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА

«Розвиток та освіта жодній людині не можуть
бути надані чи повідомлені. Усякий, хто бажає
до них приєднатися, повинен досягти цього
власною діяльністю, власними силами, власним
напруженням».

А. Дістервег

Система вищої освіти України знаходиться нині в процесі ре-
формування, основними завданнями якого є: забезпечення якості
освіти, конкурентоспроможність вищих навчальних закладів,
розширення мобільності студентів і викладачів. Перебудова ви-
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щої школи повинна здійснюватись у напряму забезпечення під-
готовки майбутнього спеціаліста до професійної творчої праці
шляхом активізації його самостійної пошукової діяльності, зок-
рема через розширення меж академічної свободи у виборі різних
способів освоєння навчального матеріалу.

Як відомо, існує дві системи підготовки фахівців — інформа-
ційна (традиційна) і розвивальна. Для традиційної системи осно-
вою є запам’ятовування інформації та незначний розвиток мис-
лення, який не є головною метою. Мета другої (розвивальної)
системи полягає у розвитку процесу мислення і вироблення актив-
ної життєвої позиції. В результаті того, що спостерігається домі-
нування традиційної системи підготовки спеціалістів, більшість
навчальних технологій недостатньо стимулюють самостійну до-
слідницько-творчу діяльність студентів, їхню інтелектуальну ак-
тивність. Отже, виникає потреба у переорієнтації навчального
процесу вищої школи на модель майбутньої професійної діяльнос-
ті в нових умовах: замість засвоєння знань — творчий пошук.

Це вимагає розробки та впровадження таких технологій орга-
нізації навчального процесу, що передбачають підготовку фахів-
ців із критичним творчим мисленням, які здатні до самостійної
дослідницько-творчої діяльності, формування дослідницької по-
зиції у майбутнього фахівця у процесі освоєння і здійснення ним
професійної діяльності.

В сучасних умовах результативність професійної освіти, як
важеля поліпшення ситуації в сфері зайнятості, залежить від
своєчасного обліку змін в характері попиту на кваліфікованих
спеціалістів. У зв’язку з цим виникає необхідність оновлення
якості самостійної роботи студентів.

Самостійна робота виступає як основний засіб оволодіння на-
вчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних за-
нять. У сучасних умовах самостійна робота визначається головним
складником вищої освіти і тому виникає необхідність створення умов
для формування умінь і навичок самостійної навчальної роботи, які
необхідні для безперебійної освіти і самоосвіти, а також переорієн-
тації навчального процесу на формування у студентів бажання і
вміння самостійно оволодівати знаннями з різних джерел інформації.

Метою самостійної роботи студентів є покращання конкурен-
тоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці че-
рез формування їхніх умінь та ключових навичок, а основними
завданнями — засвоєння в повному обсязі основної освітньої
програми та послідовне вироблення навичок ефективної само-
стійної професійної діяльності на рівні світових стандартів.
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Навчити студентів учитися, озброїти їх знаннями, умінням
саморозвиватися в процесі подальшої освіти являється одним із
найважливіших завдань вузу. Самостійна робота, яка спирається
на самостійну пізнавальну діяльність, виступає реальним інстру-
ментом засвоєння різноманітних поточних і перспективних зав-
дань, самоаналізу, самооцінки, подальшого особистісного і про-
фесійного розвитку. Розумова самостійність забезпечується пі-
знавальною та розумовою активністю, наявністю творчих умінь і
навичок для отримання знань і застосування їх на практиці.

Самостійність студента повинна виражатися в потребі та
вмінні самостійно мислити, здатності орієнтуватися в новій ситуа-
ції, самому бачити питання, задачу та вміти самостійно, по-ново-
му, не стандартно знайти її вирішення. Самостійна робота явля-
ється конкретним проявом самостійності розуму і є основою
майбутньої самоосвіти спеціаліста, формує відповідну мотивацію
та навички самоосвіти. Якщо студент не навчиться навичкам са-
мостійної роботи з врахуванням як мотивації, так і технологічно-
го компонента, то до самоосвіти він так і не переходить, бо вона
йому дається з великими зусиллями.

Самостійна робота виконується студентами успішно в тому
випадку, коли виконуються такі умови:

— мета самостійної роботи повинна бути зрозумілою, усвідом-
леною і прийнятою кожним студентом;

— самостійна робота буде протікати успішно, якщо студенти
будуть підготовлені до її виконання, тобто мають базу знань, во-
лодіють уміннями самостійно добувати знання і їх практично за-
стосовувати.

При організації самостійної роботи викладач повинен уміло
об’єднувати репродуктивну та творчу діяльність студентів при
виконанні завдань. Розвивати творчі здібності може та робота
студентів, яка потребує прийняття нестандартних рішень, отри-
мання нових знань, самостійної постановки проблеми та пошуку
способів її вирішення.. Результативність самостійної роботи сту-
дентів буде значно вище, якщо її організацію почати із створення
умов, які забезпечують:

— чітку постановку пізнавальних задач;
— мотивованність навчальних завдань;
— знання студентом способу їх виконання;
— чітке визначення викладачем обсягу робіт, форм звітності

ти їх строків;
— здійснення консультаційної допомоги;
— зрозумілі критерії оцінки.
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Сучасний підхід до навчального процесу ставить перед викла-
дачем нове завдання: не стільки передачу знань, скільки навчан-
ня студентів найбільш загальним способам пізнання, навігації в
інформаційному потоці та методам самоосвіти і самоорганізації.
Задачею викладача вузу являється створення такого середовища,
знаходячись в якому студент зміг би досягнути поставленої ним
мети. Не викладач повинен вести студента до поставленої мети, а
студент повинен самостійно та активно добиватись її. Для цього
студент і викладач повинні підходити до процесу навчання, як до
творчого процесу. А це, в свою чергу, потребує такої технології
навчання, при якій навчальні заняття супроводжуються і направ-
ляються способами, які активізують самостійну пізнавальну діяль-
ність студентів.

До прийомів активізації пізнавальної діяльності можна віднес-
ти: професійно-орієнтоване формулювання будь-якої проблеми,
проблемне вивчення нового матеріалу, творчий характер індиві-
дуальних завдань, пошук вирішення поставленої задачі, залучен-
ня студентів до самостійної дослідницької роботи.

Необхідно розвивати такі форми навчання, які б дозволяли
майбутнім спеціалістам мати високий рівень професійної компе-
тентності, можливість ввести нові форми управління економікою,
органічно діяти в умовах розвитку ринкових відносин. При скла-
данні індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
можна включати питання різних рівнів складності, враховуючи
індивідуальні особливості студента та рівень його підготовки.
Крім програмного мінімуму, індивідуальні завдання можуть міс-
тити задачі, які потребують творчого осмислення результатів об-
числень, їх економічне тлумачення. В процесі навчання студентів
відбувається інформаційний обмін між викладачами та студента-
ми. За роки навчання у вищій школі наші студенти повинні при-
дбати всі якості сучасної людини, яка живе в умовах ринку: гну-
чкість мислення, критичність, здатність швидко реагувати на
зміни економічних та соціальних умов в країні.

Основні цілі навчального процесу при організації самостійної
роботи можна охарактеризувати так:

• набуття вміння працювати з навчально-методичною та нау-
ковою літературою;

• сприяння формуванню у свідомості студентів економічного
світогляду, напрацювання елементів економічного мислення;

• готовність студента чинити дії, що засвоєні за допомогою
способів навчально-пізнавальної діяльності;

•  концентрація уваги;
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• стимулювання пізнавальної діяльності;
• оволодіння категоріальним апаратом;
• активізація творчості в роботі над навчальним матеріалом.
Дані цілі реалізуються за допомогою використання методів

навчання.
В студентів у ході організації творчої розумової діяльності під

час проведення самостійної роботи поступово формуються і вдо-
сконалюються дослідницькі уміння. Результатом самостійної ро-
боти є формування здатності студента до творчої діяльності, мо-
тивів, які постійно будуть спонукати до пошуку нового, вирі-
шення проблеми нестандартними шляхами.

Самостійна робота виступає чинником накопичення профе-
сійно значущих знань, засобом формування дослідницьких умінь
розвитку творчих сил особистості майбутнього спеціаліста та не-
від’ємною частиною дослідницької діяльності.

Систематичність самостійної роботи досягається за умов її
періодичного самоконтролю та звіркою отриманих результатів з
метою дослідження. Ефективність самоконтролю забезпечується
за допомогою ведення студентами самозвіту про набуті результа-
ти. Цей прийом стосовно організації самоконтролю покликаний
вдосконалювати дослідницьке вміння студентів планувати, про-
грамувати свою діяльність, аналізувати та оцінювати якість досяг-
нутих результатів.

Отже, для ефективного впровадження самостійної роботи сту-
дента необхідно:

1. Розробити методологію організації самостійної роботи сту-
дента. Організація самостійної роботи студентів має передбачати
зручний час для консультацій з викладачем, зручний розклад за-
нять, а також достатній час для виконання самостійних завдань.

2. Вдосконалити навчально-методичне забезпечення само-
стійної роботи. Студенти повинні мати повні комплекти навчаль-
но-методичної літератури з дисциплін, роздаткові матеріали,
комплекти завдань та рекомендації щодо їх виконання.

3. Забезпечити взаємопов’язане регламентоване наповнення
всіх частин навчального процесу з перевагою індивідуально-
консультаційної роботи викладача зі студентом і самостійної ро-
боти студента.

4. Надати новий зміст аудиторній роботі зі студентом (проб-
лемні, оглядові лекції з елементами самостійної роботи студента,
тренінги, дискусійні семінари і практичні).

5. Впроваджувати та використовувати комп’ютерні та телеко-
мунікаційні технології у самостійній роботі студента.
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6. Поліпшити завдання для самостійної роботи у напрямку їх
більшого наповнення пошуковими процедурами, зробити цей вид
навчання більш ритмічним та індивідуальним.

7. Підвищити значення самостійної роботи у кінцевих резуль-
татах навчання через збільшення її максимальної оцінки; для
цього можна використовувати введення додаткового модульного
контролю з питань, що виносяться на самостійне вивчення, або
виділення у структурі існуючих модульних завдань частки, пов’я-
заної з виконанням самостійних завдань.

8. Якісно проводити керівництво самостійної роботи студентів
з боку викладача. По-перше, для того, щоб самостійна робота
дійсно була результативною, викладачу необхідно скласти достат-
ню кількість різноманітних завдань, які студенти мають викону-
вати самостійно. По-друге, самостійні роботи, які виконали сту-
денти, викладач має не лише перевірити, але й певним чином
відреагувати на них.

9. Вдосконалювати систему мотивації виконання самостійної
роботи студентів.

Самостійна робота повинна розглядатися як вища форма на-
вчальної діяльності студента, що за своєю суттю є формою само-
освіти. Самостійна навчальна робота має бути усвідомленою, віль-
но обраною, внутрішньо вмотивованою діяльністю. Студент по-
винен стосовно «себе шукати власну педагогіку, засновану на
світових відкриттях науки і практики» для того, щоб удоскона-
лювати індивідуальність, власну особистість [3].
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Алейнікова М. Г., викладач,
Омельянюк О. В., викладач,

 кафедра іноземних мов ФЕФ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНСЦЕНУВАННЯ
ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Проблема визначення місця і функцій технології у навчально-
му процесі — це питання про головні концепції та стратегічні ці-
лі освіти, що мають досягатися за допомогою сучасних техноло-
гічних засобів. Використання у навчальному процесі активних
методів навчання сприяє підвищенню ефективності використання
обмежених годин, відведених навчальним планом, та зростанню
якості оволодіння студентами не тільки сучасними економічними
знаннями, а й іноземною і рідною мовами.

Не кожний прийом або метод, і навіть їх система, яка застосо-
вується викладачем, може вважатися педагогічною технологією.
Від суб’єкт-суб’єктних стосунків між викладачами і студентами,
які формуються на заняттях в університеті, великою мірою зале-
жить реалізація конкретних навчальних цілей, тому педагогічною
технологією можна вважати продуману в деталях модель спіль-
ної педагогічної діяльності з проектування, організації та прове-
дення навчального процесу з обов’язковим застосуванням ком-
фортних умов для викладача і студентів.

Для активізації розвитку мовленнєвих компетенцій та оволо-
діння іншими культурами, дуже важливим є ситуації занурення у
іншомовне середовище. В умовах вітчизняної університетської
освіти, цього можливо досягти використовуючи імітаційні мето-
ди активізації навчально-пізнавальної діяльності. Метод інсцену-
вання, один із найдавніших і водночас один із найсучасніших,
сприяє максимальному наближенню навчального процесу до дійс-
ності.

Викладачі іноземних мов мають можливість використовува-
ти обидві форми інсценування занять: заздалегідь підготовлене
інсценування й імпровізоване, що обумовлюються специфікою
дисципліни. Імітаційна модель відтворює певний аспект профе-
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сійної діяльності чи поведінки майбутнього фахівця в конкретних
обставинах. У цьому і полягає сутність ділової і професійної гри.

Метод інсценування забезпечує студентам такі умови для за-
нять, які неможливо створити за допомогою інших методів на-
вчання — випробовувати на собі результати своїх рішень і дій.

У ході поглибленого вивчення іноземної мови викладачі ма-
ють можливість і час використовувати і соціальні мовні ігри, і
професійні, які поступово ускладнюються до ділових тренінгів.
Застосування тренінгових технологій навчання іноземної мови
надає можливість сформувати у студентів творче, аналітичне мис-
лення і практичні навички майбутньої ефективної професійної ді-
яльності.

Бабенко А., канд. екон. наук, доцент,
Радзієвська В., канд. екон. наук, доцент,

кафедра фінансових ринків

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ
ТА ЙОГО ІННОВАЦІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ

Важливого і особливого значення набувають новітні освітні
технології при викладанні окремих дисциплін для студентів магі-
стерського рівня. За допомогою цих технологій прискорюється та
уможливлюється процес засвоєння студентами п’ятого курсу не-
обхідних практичних навичок. Це відповідає головній меті магіс-
терської програми, якою є формування у студентів компетенцій,
необхідних для виконання фахових завдань за первинними поса-
дами професіоналів.

Дисципліни «Корпорації на фінансовому ринку» та «Держава
на фінансовому ринку», за якими проводиться комплексний між-
предметний тренінг, належать до «фаховоорієнтованих» дисцип-
лін. Вони викладаються за магістерською програмою «Фінансо-
вий ринок». Це нова програма, яку було сформовано на підставі
чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістер-
ську програму» ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою ра-
дою університету (протокол № 10 від 29 березня 2007 р.). Спеці-
альні компетенції випускників магістерської програми «Фінансо-
вий ринок» сформовані відповідно до спеціалізованого об’єкту
професійної діяльності для магістерської програми «Фінансовий
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ринок», а саме, мобілізація, розподіл та використання фінансових
ресурсів.

Комплексний міжпредметний тренінг охоплює переважну кіль-
кість тем за обома дисциплінами. Зокрема, такі теми дисциплін,
винесені на спільне опрацювання: «Порядок державної реєстрації
випуску цінних паперів» (дисципліна «Держава на фінансовому
ринку), а також тема «Фінансова політика корпорації у процесі
залучення коротко- та довгострокових фінансових ресурсів», у
контексті питання «Особливості емісійної діяльності акціонерних
товариств в Україні» та тема «Злиття і поглинання акціонерних
товариств» у частині питання реєстрації випуску акцій під час
реорганізації акціонерного товариства: злиття, приєднання, поді-
лу, виділення чи перетворення (дисципліна «Корпорації на фі-
нансовому ринку»). Застосування тренінгових технологій дозво-
ляє «охопити» на різних стадіях опрацювання матеріалу особли-
вості діяльності двох основних учасників фінансового ринку —
держави та корпорації. Крім того, набути практичних навичок
щодо, наприклад, порядку реєстрації емісії цінних паперів акціо-
нерними товариствами, проведення фінансових розрахунків при
реорганізації підприємства тощо.

Елементами міжпредметного тренінгу є проведення:
• об’єднаних лекційних занять;
• об’єднаних консультативних занять;
• об’єднаних дискусійних засідань з запрошенням відповід-

них фахівців з місць проходження студентами практики (Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного
депозитарію України тощо);

• комплексних модульних контролів за двома дисциплінами.
Структура представлення матеріалу при проведенні тренінгу

наступна:
— представлення викладачами необхідного інформаційного

блоку за дисципліною «Держава на фінансовому ринку» та дис-
ципліною «Корпорації на фінансовому ринку» (з розбивкою за
окремими темами-питаннями);

— надання викладачами бланків-завдань студентам за група-
ми, сформованими відповідно до місця проходження практики та
відповідно до окремих тем-питань;

— заповнення групами студентів бланків-завдань;
— презентація студентами (представниками груп студентів) отри-

маних результатів і спільне обговорення проблемних ситуацій.
Враховуючи те, що студенти проходять практику на різних

базах практики, групи для опрацювання матеріалу в аудиторний
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та позааудиторний час формуються з урахуванням цього чин-
ника.

Інноваційне спрямування запропонованого міжпредметного тре-
нінгу полягає у комплексному підході до розгляду питань двох кур-
сів з різних позицій окремих учасників фінансового ринку, що до-
зволяє студентам набути необхідних практичних навичок,
пов’язаних з спеціалізованим об’єктом професійної діяльності на
фінансовому ринку. Наприклад, щодо питання державного регулю-
вання діяльності акціонерного товариства на фінансовому ринку.

Бескоровайна Н. О., старш. викл.,
Орлова Н. І., старш. викл.,

кафедра іноземних мов

АНАЛІЗ ТА РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Використовуючи активні методи навчання на заняттях з іно-
земної мови, більшість викладачів замислюється над питанням:
як реагувати на помилки, що допускають студенти беручи участь
у дискусіях, роблячи презентації, обговорюючи проблемні ситуа-
ції тощо. Слід зазначити, що однозначного ставлення до даної
проблеми немає ні серед зарубіжних, ні серед вітчизняних фахів-
ців. У методиці викладання іноземних мов ще не напрацьований
єдиний психолого-педагогічний підхід до помилок. Вважаємо за
потрібне розділити думку, висловлену низкою дослідників, які
вбачають, що такий підхід повинен ґрунтуватись на наступних
засадах:

• помилка — це природне явище процесу навчання;
• виправляти треба помилки, а не студента;
• не можна виправляти помилку, що допускається в момент

творчого процесу мовного спілкування;
• виправляти помилку необхідно тоді, коли вона викрив-

лює/спотворює або робить незрозумілим зміст висловлювання;
• виправлення помилки повинно мати характер подання пра-

вильної форми та її повторення за викладачем.
Причому пояснення, якщо воно необхідне, повинно мати ха-

рактер нагадування, а не роз’яснення, тобто не просте повідом-
лення граматичних правил. Іноді доцільно, подаючи правильну
форму, додати кілька типових прикладів. По суті це і буде пояс-
ненням помилки. Такий підхід до помилок дозволяє викладачеві
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добитися свободи у спілкуванні, оскільки він знімає у студентів
напруження, пов’язане перш за все зі страхом зробити помилку.

Дуже важливо постійно оцінювати результати, успіхи тих, хто
навчається, не забувати заохочувати їх. Оцінка повинна стати
елементом мотивації студентів. Мотивація є, мабуть, найбільш
визнаним фактором успішності навчання в цілому і вивчення іно-
земних мов зокрема. Отже не можна допускати, щоб виправлення
помилок стало демотиваційним фактором і позначилось на успіш-
ності опанування студентами іноземної мови.

Із самого початку навчальної діяльності викладачеві слід до-
помогти студентам знайти правильні та об’єктивні критерії оцін-
ки своїх результатів. Ті, хто навчається, безумовно повинні отри-
мати уявлення про складну систему мови, про величезний обсяг
знань необхідний для вільного володіння нею. Студентам необ-
хідно розуміти, чому для оволодіння іноземною мовою треба стіль-
ки зусиль, і правильно орієнтуватись на кожному етапі навчання.
Тоді ті, хто навчається, будуть більш об’єктивно і разом із тим
оптимістично оцінювати свої навіть скромні успіхи. Вироблення
адекватної самооцінки у студентів є важливим у процесі навчан-
ня іноземних мов, оскільки низька самооцінка часто призводить
до скутості або, як часто кажуть, «закомплексованості», висока ж
самооцінка у більшості випадків, навпаки, сприяє успішному
оволодінню мовою. Знання результатів своїх зусиль відіграють
значну роль у навчанні, але особливо важливим є правильне
співвідношення між конкретним рівнем амбіцій студента та його
фактичними досягненнями. Всі ці розмірковування стосуються
психолого-педагогічного ставлення до помилок. Необхідно також
зупинитись на специфіці виникнення помилок.

Головна мета — це відсутність комунікативних помилок, тоб-
то таких, що порушують розуміння, а значить і спілкування. Це
не означає, що не треба працювати над конкретністю мови, але в
той же час потрібно пам’ятати, що іноді ми вимагаємо від сту-
дентів більш досконалих висловлювань ніж рідною мовою. Будь-
яка допущена студентом помилка (фонетична, граматична, лек-
сична) повинна усвідомлюватись ним з точки зору семантичних
наслідків, тобто наскільки вона перешкоджає правильному розу-
мінню мови. На наш погляд, є одне правильне ставлення до по-
милки — це визнання необхідності свідомого аналізу помилок.
Для тих, хто вивчає мову, особливо у дорослих, свідомий аналіз
помилок — це подолання помилок. Помилки у граматиці часто
виявляються при перекладі текстів під час підсумкового та поточ-
ного контролю. Такі помилки пов’язані з відсутністю або недо-
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статнім рівнем певних навичок. Певні труднощі виникають із-за
невміння правильно працювати зі словником. Іноді студенти
вважають, що якщо при перекладі дозволяють користуватись
словником, то проблем не виникне, але вони виникають. Дехто
часто дає не точний еквівалент слова, а його приблизне значення.
Дехто виписує всі незнайомі слова і лише потім перекладає їх.
Таким чином слова виступають ізольовано, не узгоджуючись з
контекстом, що призводить до виникнення помилок у змісті. Ду-
же багато помилок пов’язано з неправильним визначенням час-
тини мови, зі спробою знайти у словнику конкретну форму діє-
слова, а не його інфінітив. Тому варто більше уваги приділяти
словотворчим елементам частин мови і особливо утворенню ча-
сів дієслова. Останні доцільно вивчати по групах (Indefinite,
Continuous, Perfect), беручи до уваги активний та пасивний стан.
Такий принцип дозволяє створити чіткіше уявлення про систему
дієслова, сприяє запам’ятовуванню дієслівних форм.

Отже, виправлення помилок при навчанні іноземної мови, бе-
зумовно, повинно відбуватись, але й студенти і викладачі повин-
ні усвідомлювати, що помилка — це невід’ємна частина процесу
навчання. Аналіз та робота над помилками не повинні негативно
впливати на мотивацію студентів до навчання. В процесі мовної
практики, виконання творчих завдань виправлення помилок по-
винно мати вибірковий характер, і лише у випадках, коли ці по-
милки впливають на порушення комунікації.

Буряченко А. Є., канд. екон. наук, доцент,
кафедра фінансів

ПРОБЛЕМНІ ЛЕКЦІЇ НА БАЗІ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Однієї з основних цілей функціонування вищої школи є підго-
товка висококваліфікованих фахівців. Багато в чому це залежить
не тільки від якості одержуваних знань, але й від методів навчан-
ня, що застосовуються. Незважаючи на їхнє різноманіття, лекції
поки ще, безперечно, залишаються основними з них. Однак, най-
частіше, при організації лекцій губиться сама ідея їхнього прове-
дення: студенти замість того, щоб розуміти, вдумуватися, повин-
ні швидко й акуратно записувати все почуте. Звичайно, це викли-
кано прагненням дати більше знань, але на практиці робить зво-
ротний ефект. Все це істотно знижує ефективність навчання.

У зв’язку із цим в останній час робляться спроби поєднання
традиційних і новітніх методів навчання й організацій лекцій.
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Одним з таких методів, що піднімають організацію лекції на якіс-
но новий рівень і підвищують ефективність навчання в цілому, є
проведення студентських міні-лекцій.

Дана форма викладання лекційного матеріалу була започатко-
вана в 2006 році на кафедрі фінансів при викладанні дисципліни
«Місцеві фінанси». Необхідність застосування такої форми була
викликана низькою зацікавленістю студентів в відвідуванні лек-
ційних занять та переходом до викладання на 4-му курсі приклад-
них дисциплін.

Головною ідеєю впровадження даної технології активізації
навчання є залучення студентів до процесу підготовки та прове-
дення міні-лекцій з проблемних питань функціонування місцево-
го господарства, що дозволяє останнім більш глибоко засвоювати
теоретичний матеріал та виказувати власну думку на існуючий
стан місцевих фінансів та можливі напрями їх реформування,
формує навички роботи з аудиторією.

Для успішного проведення студентської міні-лекції можна ви-
ділити основні етапи роботи лектора зі студентами:

• підготовчий;
• виконавчий;
• подальший (аналітичний).
У період підготовчого етапу здійснюється:
• обрання теми студентської міні-лекції;
• формування робочої міні-групи (тобто визначення студентів,

які будуть працювати над підготовкою студентської міні-лекції);
• обговорення с лектором проблемних питань, що будуть ви-

несені на розгляд;
• визначення студентами індивідуальних напрямів дослідження;
• консультації лектора щодо особливостей викладення лек-

ційного матеріалу;
• підготовка та обговорення тексту міні-лекції.
Далі йде безпосередньо виконавчий етап проведення студент-

ської міні-лекції, під час якої:
• здійснюється попереднє замовлення комп’ютерної техніки

(notebook, відеопроектор);
• перевіряється обладнання аудиторії;
• студентами проводиться презентація власних досліджень;
• студенти-доповідачі відповідають на запитання колег;
• обговорюються з аудиторією проблемні питання лекції;
• лектор виступає з підсумковими коментарями;
• з боку аудиторії та лектора висловлюється подяка студентам

за проведену роботу.
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Під час подальшого (аналітичного) етапу проведення студент-
ської лекції:

• у складі робочої групи аналізуються результати проведеної
студентської міні-лекції;

• висловлюються думки учасників робочої групи про можливі
напрями вдосконалення проведення подібних заходів у майбут-
ньому;

• лектор радить кожному студенту з робочої міні-групи на-
прями подальшої наукової роботи;

• відбувається заохочення студентів, які приймали участь у
підготовці та проведенні студентської міні-лекції.

Застосування подібної форми викладання лекційного матеріа-
лу дозволяють сформувати у студентів наступні навички та ком-
петенції:

• вміння працювати в робочих міні-групах;
• глибоке засвоєння навчального матеріалу;
• впевненість при виступі перед великою аудиторією;
• вміння планувати та контролювати час виступу;
• підготовка та презентація власних досліджень.
Таким чином, упровадження студентських проблемних лекцій

у практику організації лекцій є одним з методів підвищення якос-
ті вищої освіти. Незважаючи на слабку технічну оснащеність ви-
щих навчальних закладів, підвищення трудомісткості викладачів
дана технологія, на нашу думку, має багато незаперечних пере-
ваг, які заслуговують на увагу.

Веретнов В. І., старш. викл.,
 кафедра страхування

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
ЗІ СТРАХУВАННЯ У ВИГЛЯДІ ДІЛОВОЇ ГРИ

Предмет страхування є складовою частиною системи підго-
товки економістів, фінансистів, майбутніх керівників, що відоб-
ражає особливості у сукупності та низки економічних, управ-
лінських та філософських дисциплін. Разом з тим, для викла-
дання на першому семінарському занятті будь-якого предмету,
зокрема вибіркову дисциплину таку, як страхування, важливо
представити предмет таким чином, щоб студенти відчули, що
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вони півроку тому зробили влучний вибір. Інноваційних харак-
тер викладання предмету страхування передбачає разом з новіт-
німи навчальними технологіями (кейс-метод, ділові ігри, робота
в мали групах, дискусії, дебати) використання традиційних опи-
тування, рішення задач, проведення модулів, особистого оціню-
вання рівню знань студентів. Отже на першому занятті, з почат-
ку, викладач представляється сам, знайомить з предметом,
структурою курсу, вимогами щодо складу, якості переліку са-
мостійних робіт студентів та системи їх оцінювання. Питає сту-
дентів чи є питання, прохання щодо викладеного матеріалу змі-
сту та структури курсу страхування. Перше семінарське заняття
зі страхування має призначення зацікавити студентів здобуттям
теоретичних знань та практичних навичок у сфері управління
ризиками.

По-перше, для проведення ділової гри потрібно розділити
групу на три команди. Це можна зробити або за списком студен-
тів у журналі, або мінікоманди як сидять по 5—8 студентів. Далі
викладач розповідає про три інструменти, які застосовуються у
грі: метод аналіз ситуації чи категорій Едварда Де Боно: Плюси
Мінуси Цікаво (ПМЦ); метод неленійного конспектування; твор-
чої презентації. Далі на практичному прикладі викладач розпові-
дає, як працює метод аналізу категорії ПМЦ.

Неленійне конспектування це метод використовує аналогії та
асоціації малюнків на дошці. Викладач наводить приклади малює
якогось звіра і просить навести студентів відповідні асоціації.
Потім завдання ускладнюється, треба уявити, з чим у вас асоцію-
ється страхування.

Творча презентація це безпосереднє використання здібностей
навичок студентів у малюнків ораторському, акторському мисте-
цтві. За 5—10 хвилин кожна команда представляє аспекти плюси,
мінуси, цікаво категорії страхування. Це може бути з викорис-
танням якихось практичних історій з власного життєвого досвіду
студентів, сюжети із фільмів чи мультфільмів.

Студенти мають 10—15 хвилин, щоб підготуватись, Викладач
оцінює командну роботу, виконання певної ролі та формування
духу співпраці, якість малюнків, творчості, презентації певних
аспектів страхування. Це можна зробити і за допомогою най-
більш бурних оплесків щодо виступів тієї чи тієї команди.

Студенти здають у кінці заняття сценарій та малюнки презен-
тації викладачу та отримують відповідні оцінки. В кінці пари ви-
кладач оголошує оцінки та, щоб більш познайомитись зі студен-
тами, щоб враховувати їх особливості кожного з них у подальшій
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роботі, задає зробити письмову презентацію на одну сторінку
друкованого тексту за висвітленням таких пяти аспектів:

1) Чому я обрав(ла) КНЕУ, Відповідний Факультет, та пред-
мет страхування;

2) Мої досягнення в професійній і особистій творчій сфері;
3) Якість навчання та викладання та можливості їх покращення;
4) Мої враження від першого заняття та очікування від курсу

страхування в цілому;
5) Як керую своїми ризиками в житті, ким я хочу бути, яке

моє призначення?
В кінці заняття викладач ще попереджує, що на наступній парі

передбачається контрольна робота у вигляді вирішення тестів по
другій темі.

Гаращенко Р. А., старш. викл.,
Мовчанюк Н. А., старш. викл.,

кафедра іноземних мов
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ

МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ МОВИ
Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних закла-

дах є формування у студентів професійної комунікативної компе-
тенції шляхом розвитку та вдосконалення усіх видів мовленнєвої
діяльності: читання, говоріння, письма та аудіювання. Однією з
перепон, яка стоїть на шляху успішного оволодіння іноземною
мовою у вищому навчальному закладі, є недостатня, а інколи й
відверто низька мотивація студентів до вивчення мови.

В мотиваційній сфері людини є різні види мотивації, які віді-
грають вирішальну роль у цілеспрямованому підвищенні ефектив-
ності певної діяльності, зокрема такі, як цільова (комунікативна)
мотивація, мотивація, що полягає в усвідомленні досягнутого про-
гресу у вивченні іноземної мови, окремих її акспектів, оволодінні
окремим видом мовленнєвої діяльності; країнознавча мотивація;
пізнавальна мотивація; мотивація, яка полягає у прагненні до пов-
ноти та системності отриманих знань, набутих навичок та вмінь;
мотивація, яка полягає в отриманні задоволення від виконання пев-
них видів роботи (інструментальна); естетична мотивація. Зав-
дання викладача полягає у розвитку та збереженні більшості видів
мотивації навчання, враховуючи інтереси, потреби студентів, а та-
кож в організації такого навчального процесу, який сприяв би фо-
рмуванню іншомовної комунікативної компетенції, розвитку
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знань, умінь, навичок студентів здійснювати іншомовну мовлен-
нєву діяльність. Для цього потрібно більше активізувати процес
навчання, використовуючи відповідні інтерактивні технології.

В основу такого навчального процесу закладено співробітниц-
тво і продуктивне спілкування, спрямоване на спільне розв’язан-
ня проблем, формування здібностей виділити головне, ставити
цілі, планувати діяльність, розподіляти функції, відповідальність,
критично міркувати, досягати значимих результатів.

Інтерактивне навчання уможливлює різке збільшення відсотка
засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість сту-
дентів, але й на їх почуття, волю (дії, тактику). Було есперимен-
тально доведено, що ефективність засвоєння навчального мате-
ріалу за умов інтерактивного навчання є значно вищою у порів-
нянні з такими формами навчання, як лекція (де засвоєння мате-
ріалу становить — 5 %), читання (10 %), у той час як навчання в
дискусійних группах — 50 %, практика через дію — 75 %, на-
вчання інших або негайне застосування знань — 90 %.

Інтерактивне навчання — це навчання, заглиблене в процес
спілкування. Для підвищення ефективності процесу навчання не-
обхідна наявність трьох компонентів спілкування, а саме: кому-
нікативний (передача та збереження вербальної і невербальної
інформації), інтерактивний (організація взаємодії в спільній діяль-
ності) та перцептивний (сприняття та розуміння людини люди-
ною). До інтерактивних методів навчання, які спрямовані на роз-
виток творчих здібностей студентів, орієнтують на діяльність, що
стимулює активність та «винахідливість», можна віднести наступ-
ні: мозковий штурм, метод проектів, рольові та ділові ігри, дис-
кусії, дебати, круглі столи, методи типу «мереживна пилка»,
«обери позицію», « шкала думок» та ін.

Окремо потрібно виділити метод проектів. Використання про-
ектних технологій робить можливим формування та розвиток
пошуково-дослідницьких, комунікативних, технологічних, інфор-
маційних компетенцій, формує креативність, стимулює інтелек-
туальну активність, розвиває комунікативні вміння, допомагає
формувати міжпредметні зв’язки, вчить використовувати інфор-
маційно-телекомунікаційні технології при вивченні іноземної
мови, допомагає оволодіти навичками роботи в групі, формує со-
ціальну мобільність. Крім того, все це підвищує мотивацію сту-
дентів, оскільки в данному випадку вивчення мови стає не ціллю,
а засобом створення кінцевого продукту діяльності. Ділові та ро-
льові ігри, основним завданням яких є вирішення проблемних
ситуацій, відкривають можливості використання іноземної мови
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для повсякденного спілкування, а також для вирішення профе-
сійних завдань. Мозговий штурм — це загальновідома техноло-
гія, суть якої підлягає в тому, що всі по черзі висловлюють абсо-
лютно все, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене
не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань.

На сучасному етапі у вищій школі відбувається перехід до ін-
терактивних методик викладання іноземної мови та йде активний
пошук найефективніших методів та засобів їх впровадження, що
сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов та яко-
сті професійної підготовки студентів.

Гладченко Л. П., доцент,
Коломієць Г. Б., старш. викл.,

 кафедра фінансів

РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА БАКАЛАВРСЬКОМУ РІВНІ

З урахуванням тенденцій вищої професійної освіти та вимог
Болонського процесу вища школа потребує підвищення ємкості
педагогічного часу. Реформування системи освіти, з метою ущіль-
нення педагогічного часу, передбачає застосування активних ме-
тодів навчання. Дані методи сприяють також розширенню круго-
зору, формуванню знань і вмінь, необхідних у професійній
кар’єрі, активізації пізнавальної діяльності.

Так, на прикладі сполучення різних дисциплін (предметів),
курсів кафедрою фінансів запроваджена практика проведення
міжпредметних (міждисциплінарних) тренінгів. Особливостями
міждисциплінарного тренінгу (на прикладі дисциплін «Фінанси»
і «Бюджетна система») є:

— врахування специфіки курсів: «Фінанси» (3-й курс) — тео-
ретичний характер, «Бюджетна система» (4-й курс) — приклад-
ний характер;

— надання провідного місця студентам у підготовці та прове-
денні тренінгу;

— залучення позааудиторного і аудиторного часу;
— охоплений масив студентів — вибіркова група.
Мета тренінгу:
— в теоретичному аспекті — поглиблення та структурування

знань з курсів «Фінанси» і «Бюджетна система»;
— в практичному аспекті — ознайомлення з фінансовою прак-

тикою на основі виконання практичних задач.
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Завдання тренінгу:
— об’єднання теоретичної та прикладної дисципліни з ураху-

ванням навчальних планів предметів;
— включення в теоретичний курс («Фінанси») практичного

моменту (з курсу «Бюджетна система»);
— активізація навчання студентів бакалаврського рівня підго-

товки.
Ідея тренінгу:
— мотивація студентів до навчання через ознайомлення з фі-

нансовою практикою на основі виконання практичних задач;
— поглиблення знань з прикладної дисципліни («Бюджетна

система») через навчання учасників тренінгу.
Тренінг — це форма активного навчання, метою якого є зба-

гачення знаннями, розвиток конкретних умінь і навичок. Най-
ефективнішою формою тренінгових технологій є міжпредметні
(міждисциплінарні) тренінги, які дають можливість охопити од-
ночасно теоретичні та прикладні дисципліни магістерської підго-
товки студентів (рис. 1).

Тренінгові технології

Міжпредметний
(міждисциплінарний)

тренінг

Придбання конкретних знань
та навичок

міні-
лекція

робота
в малих
групах

ділова гра

Активні методи навчання

Рис. 1. Місце міжпредметного тренінгу

Формування міждисциплінарних знань досягається творчими
зусиллями викладача і студентів і виявляється в рівні когнітив-
них, виконавчих і оціночних компонентів професійної освіти.
Подібна мета досягається через використання об’єднаних методів
активізації навчання та аудиторного і поза аудиторного часу. Та-
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кий блок міжпредметного (міждисциплінарного) тренінгу скла-
дається з двох етапів:

— перший етап — підготовчий. Передбачає підготовку сту-
дентів-тренерів з використанням активних методів навчання за ра-
хунок аудиторного часу: міні-лекції з прикладної дисципліни, ро-
бота в малих групах у межах ділової гри з курсу «Бюджетна сис-
тема» тощо. Ділова гра, як найважливіша складова блоку, відіграє
велику роль у розвитку творчих здібностей і самостійності мис-
лення. Представляючи собою модель реальної дійсності, ділова
гра дозволяє одночасно і прискорити процес навчання, і застосува-
ти отримані теоретичні знання в практичній змодельованій ситуа-
ції майбутньої професійної діяльності, і перебороти психологічний
бар’єр перед останньої, і одержати позитивні емоції, а отже стимул
для самостійної творчої діяльності. Також передбачається підготов-
ка студентів-учасників тренінгу з курсу «Фінанси» (міні-лекції з
прикладної дисципліни, мозковий штурм);

— другий етап — тренінг. Передбачає проведення міждисцип-
лінарного тренінгу в позааудиторний час підготовленими трене-
рами-слухачами прикладної дисципліни з учасниками-слухачами
теоретичної дисципліни. В обов’язки студентів-тренерів включа-
ється: розроблення інтелект-карти тренінгу, презентація теорети-
чної частини, розроблення практичних завдань та методичних
рекомендацій щодо їх виконання, методику оцінювання викона-
них завдань студентами-учасниками, поточні консультації щодо
виконання практичних завдань, підсумок, міні-лекція з проблем-
ного питання. Тренінг передбачає наявність певних логічно
пов’язаних елементів, які повинні відповідати вимогам навчаль-
ного процесу (табл. 1).

Таблиця 1
ЕЛЕМЕНТИ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

Вимоги Призначення

Дійові особи

Тренер • Професійне володіння пи-
танням
• Уміння передачі практич-
них навичок

Тренер (тренери), як елемент
генеруючої дії в міжпредмет-
ному тренінгу, володіє навич-
ками в певній галузі знань,
придбаними та відпрацьова-
ними в процесі інтенсивних
методів навчання та практич-
ної роботи
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Закінчення табл. 1

Вимоги Призначення

Участник • Базова теоретична підго-
товка

Учасник, як елемент направ-
леної дії, володіє теоретични-
ми знаннями та потребою їх
удосконалення

Роздатковий матеріал — методична форма продукту тренінгу
Тренер • Адаптація тренінгу (про-

грами, сценарію, інструмен-
тарію) до особливостей
групи
• Формування довіри учас-
ників
• Демонстрація свого про-
фесійного рівня

Включення в роздатковий ма-
теріал аркушів зворотного
зв’язку, що віддаються учас-
никами в ході заняття трене-
ру, з метою формування діаг-
ностичного звіту
Включення в роздатковий ма-
теріал форм самодіагностики,
підведення підсумків диску-
сій, збору пропозицій учасни-
ків для самостійної роботи
учасника

Участник • Адаптація до змісту на-
вчання

Роздатковий матеріал вида-
ється учасникам до початку
занять, представлений у зруч-
ній для роботи формі, дозво-
ляє самостійно його «перемон-
тувати»

Кінцевий (підсумковий) документ —
споживча результативна форма продукту

Тренер • Адаптація до особливос-
тей групи

Складання підсумкового до-
кумента в повній відповіднос-
ті з формою, передбаченою
викладачем (незалежним спо-
стерігачем). Як обов’язковий
додаток до підсумкового до-
кумента додаються копії під-
сумкових документів, вида-
них учасникам тренінгу

Викладач
(незалежний
спостерігач)

• Неупереджений аналіз
• Діагностичні висновки для
прийняття рішення щодо
оцінювання знань

Підведення підсумків щодо
ходу міжпредметного тренін-
гу та пропозицій учасників.
Висновки з приводу організа-
ції наступних міжпредметних
тренінгів та стратегічне пла-
нування викладання матеріалу
курсу (предмету)

Спроектований єдиний тематичний блок, як правило, виклю-
чає змістовне дублювання, не порушуючи при цьому існуючих
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межпредметних зв’язків. Метою тренінгу є володіння конкрет-
ними навичками, кінцевим результатом — знання, вміння, воло-
діння технологіями в конкретній галузі.

Технологія проведення міжпредметного (міждисциплінарно-
го) тренінгу «Кошторисне планування» передбачає:

— презентацію теоретичної частини («Основи організації кош-
торисного планування в бюджетних установах»);

— виконання практичних завдань та їх перевірка;
— презентацію проблемної міні-лекції («Шляхи незаконного

використання бюджетних коштів»).
Необхідно додати, що використання тренінгових технологій

(міжпредметного/міждисциплінарного тренінгу) у навчальному
процесі дозволяє поєднати теоретичні та прикладні дисципліни
для ефективної підготовки бакалаврів за умови розв’язання відо-
мих проблем, таких як: низька самомотивація студентів 3 курсу
(небажання приймати участь у заходах, які не приносять жодних
балів); відсутність простого механізму доступу до матеріально-
технічного забезпечення (папір, друк, маркери, кава-брейк); від-
сутність аудиторії, придатної для проведення тренінгу та засто-
сування інших методів активного навчання. Розв’язання цих та
інших проблемних питань дозволить, у подальшому, ефективно
виявляти обдаровану молодь, зацікавлену в науковому розвитку.

Гузік Т. А., канд. пед. наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов ФЕФ

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Характерною рисою сучасних змін у сфері освіти України, зо-
крема її цілей, які співвідносяться із глобальними завданнями, є
створення умов для більш повного, особистісно- та соціально-
інтегрованого результату — продуктивної адаптації людини в
соціальному світі. У якості загального визначення такого інтег-
рального соціально-індивідуально-поведінкового феномену, як ре-
зультату освіти в сукупності мотиваційно-ціннісних, когнітивних
складових і виступило поняття «компетенція/компетентність».

На нашу думку, слід диференціювати поняття «компетенція» і
«компетентність». Перше з них охоплює деякі внутрішні, потен-
ційні, приховані психологічні структури: знання, уявлення, про-
грами (алгоритми) дій, систем цінностей і відносин, які потім ви-
являються в сукупності компетентностей людини, які розгля-
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даються нами як інтелектуально- й особистісно-обумовлений до-
свід соціально-професійної життєдіяльності людини, який ґрун-
тується на індивідуальних знаннях.

Стосовно типології компетенцій сучасної сформованої людини
як особистості та фахівця, варто зазначити класифікацію, схвалену
Радою Європи, яка диференціює п’ять магістральних груп компе-
тенцій, якими повинні володіти молоді європейці, а саме:

— політичні і соціальні компетенції, такі як здатність брати
на себе відповідальність, мирним шляхом вирішувати конфлікти,
брати участь у прийнятті групових рішень, у підтримці та розвит-
ку демократичних інститутів тощо;

— компетенції, пов’язані з життям у багатокультурному
суспільстві. З метою запобігання проявів расизму і ксенофобії,
клімату нетолерантності, освіта повинна забезпечити молодих
людей міжкультурними компетенціями, такими як прийняття
розходжень у поглядах, повага до інших і здатність жити з людь-
ми інших культур, мов і релігій;

— компетенції, що відносяться до володіння (mastery) усною
і письмовою комунікацією, особливо важливі для роботи і соці-
ального життя, з акцентом на те, що тим людям, які не володіють
ними, загрожує соціальна ізоляція. У цьому ж контексті комуніка-
ції більшої значущості набуває володіння кількома мовами;

— компетенції, пов’язані зі зростанням інформатизації су-
спільства, — володіння інформаційними технологіями та їх за-
стосування, способами критичного судження стосовно інформа-
ції, розповсюджуваної масмедійними засобами і рекламою;

— здатність вчитися впродовж усього життя — це основа
безперервного навчання у професійному і соціальному середовищі.

За умов перетворення компетенцій на актуальні компетентно-
сті останні будуть визначатися наступними характеристиками:
а) готовність до прояву компетентності (мотиваційний аспект);
б) володіння знанням змісту компетентності (когнітивний ас-
пект); в) досвід прояву компетентності в різноманітних стандарт-
них і нестандартних ситуаціях (поведінковий аспект); г) відно-
шення до змісту компетентності та об’єкту її застосування
(ціннісно-смисловий аспект); г) емоційно-вольова регуляція про-
цесу і результату прояву компетентності.

У вищих навчальних закладах України проводиться активна ро-
бота із впровадження інноваційних методів навчання, одним із зав-
дань яких є формування конкурентоздатного фахівця, який володіє
системою вищезазначених компетентностей. У ракурсі вищої еко-
номічної освіти, вважаємо, що інноваційні методи навчання пови-
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нні стимулювати у студентів економічних спеціальностей розвиток
системних уявлень про механізм прийняття і реалізації рішень що-
до власної професійної діяльності, впливати на формування нави-
чок самостійного аналізу соціально-економічних проблем.

Однією з відмінних рис, яка забезпечує інноваційність сучас-
них методів навчання, є їх інтерактивний характер. Використання
інтерактивних методів навчання для підготовки студентів еконо-
мічних спеціальностей дозволяє визначити їх індивідуальні та
колективні здібності, ступінь підготовленості до професійних
вимог, розвинути навички вирішення проблем, наглядно презен-
туючи реальну ситуацію, визначити можливі стратегії власних
дій, вивчити складові змодельованої проблеми, виявити найваж-
ливіші з них та відпрацювати її комплексне поетапне рішення в
імітаційному режимі. Емоційний аспект інтерактивних форм на-
вчання підвищує зацікавленість учасників у навчальному процесі.

Поряд із інтерактивними формами підготовки студентів (про-
ведення тренінгів, ділових і професійних ігор, кейсів, практичної
роботи з документами) співіснують традиційні: проведення лек-
цій, лабораторних робіт, семінарів, тощо. Іноді зазначені форми
навчання протиставляються одна одній. На нашу думку, слід не
відмовлятися від традиційних форм навчання, які спрямовані пе-
реважно на запам’ятовування інформації, а доповнювати їх но-
вими тренінговими технологіями. Такий синтез дозволяє підви-
щити якісний рівень підготовки студентів, надаючи їм фундамен-
тальних знань, розкриваючи інтелектуальний та творчий потен-
ціал, допомагає перетворювати набуті в процесі навчання компе-
тенції на актуальні професійні та особистісні компетентності.

Дегтярьова Н. В., канд. екон. наук, доц.,
кафедра фінансових ринків

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

В останні роки при підготовці фінансистів дисципліну «Фі-
нансовий ринок» віднесено до вибіркових дисциплін. При цьому
вдвічі було скорочено кількість годин на проведення практичних
занять. В умовах чітко визначеної системи підсумкового модуль-
ного контролю знань студентів це ускладнює вивчення дисциплі-
ни, бракує часу для того, щоб надати студентам можливість по-
єднувати отримані теоретичні знання з навичками практичного
вирішення проблем, формування ринкового мислення. Все це за-
важає якісній підготовці фахівців.
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Для забезпечення поєднання теоретичної та практичної підготов-
ки студентів, які обрали для вивчення дисципліну «Фінансовий ри-
нок», було запропоновано скористатися можливостями набуття прак-
тичного досвіду роботи на валютному ринку — одному з сегментів
фінансового ринку на базі Дилінгового Центру АБ «Брокбізнесбан-
ку», з яким наш вуз має відповідні домовленості. Для цього було
складено розклад занять та затверджено графік відвідування студен-
тами навчального центру у позааудиторний час.

Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» передбачає ви-
вчення таких тем, як «Фундаментальний та технічний аналіз»,
«Валютний ринок», «Інформаційне забезпечення фінансового
ринку». Комплексне розуміння цих тем потребує додаткових
знань та навичок, які студенти можуть отримати при відвідуванні
занять у Дилінговому Центрі АБ «Брокбізнесбанк». Студенти
можуть більше дізнатися про валютний ринок Forex, методи про-
гнозування руху цін, прийняття рішень, а також практично по-
працювати з торговельною системою «BrokBusinessTrader». Ди-
лінговый зал Центру обладнаний інформаційними каналами
BLOOMBERG, CNBS, EURONEWS, CNN, має багатофункціон-
альну платформу технічного аналізу.

Студенти мають можливість прийняти участь у навчальній
торгівлі на Демо-рахунку та використовувати одну із самих зруч-
них торговельних платформ у світі. Основні можливості торгово-
го терміналу:

— огляд котирувань і новин у реальному режимі часу;
— зручна система чартингу, що дозволяє проводити якісний

технічний аналіз;
— підтримка необмеженої кількості відкритих вікон з графі-

ками з власними настройками;
— підтримка різних видів графіків (bar,candle,line) і кількох

часових періодів: M1, M5, M15, M30, H1, H4, Daily, Weekly;
— ведення кількох торгових рахунків з можливістю швидкого

переключення між ними;
— підтримка радників (Expert Advisors), які дозволяють авто-

матизувати процес торгівлі;
— огляд та друк історії укладених угод за будь-який період;
— можливість експорту історичних даних у різні формати.
Демонстраційний рахунок не передбачає реальної торгівлі, але

дозволяє більш якісно, ніж на папері, відпрацювати торговельну
стратегію. Для відкриття демонстраційного рахунку студентам
необхідно працювати з реальними даними.
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За результатами відвідування додаткових занять студенти у
письмовому вигляді готують звіт, у якому відображаються резуль-
тати торгівлі (прибуток або збитки), проводять аналіз отриманих ре-
зультатів та формулюють висновки. Оцінювання роботи студента
здійснюється у складі вибіркових видів робіт (0-5-10-15-20 балів).

Застосування тренінгових технологій у процесі самостійної
роботи студентів дозволяє впроваджувати у практичну діяльність
отримані знання, які набуті ними під час відвідування лекцій,
практичних занять, самостійної роботи з літературою, розвивати
навички практичної діяльності на ринку.

Зінькевич Т. О., канд. екон. наук, старш. викл.,
Онищенко С. В., канд. екон. наук, доц.,

 кафедра фінансів підприємств
ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГУ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
Зростання ступеня відкритості економіки України, поглиблення

процесів інтеграції до європейського співтовариства підвищує рі-
вень конкуренції, змінює правила ведення бізнесу і вимоги щодо
організації, і забезпечення виробничо-технологічних та фінансо-
вих процесів на вітчизняних підприємствах. Нині, керівники, влас-
ники та працівники підприємств стають все більше зацікавленими
не тільки в прозорості фактичних, але й у реальності, досяжності
майбутніх результатів, а тому використання бюджетування на віт-
чизняних підприємствах є об`єктивною необхідністю.

В основі концепції бюджетування, покладено забезпечення
успішного функціонування підприємства, шляхом: а) узгодження
стратегічних планів з поточними і оперативними; б) координації
та інтеграції поточних планів за різними напрямками бізнесу;
в) створення системи якісного інформаційного забезпечення ме-
неджерів різних рівнів управління в будь-який період для прий-
няття управлінського рішення; г) створення системи контролю за
виконанням поставлених завдань та персональної і колективної
відповідальності за порушення умов досягнутих домовленостей;
д) спонукання всіх учасників виробничо-комерційної діяльності
до узгоджених дій і отримання оптимального результату.

Отримання знань майбутніми фахівцями з фінансів, щодо сут-
ності та особливостей бюджетування на підприємствах у різних
галузях діяльності, і подальше його дослідження/розвиток, як
управлінської технології є нагально актуальним, а також, є не-



567

від’ємною складовою в сукупності предметів та навчальних про-
грам за спеціальністю «Фінанси».

Серед існуючих інноваційних методів навчання важливе місце
займає тренингова форма надання та перевірки знань, яка мобілі-
зує учасників до пошуку оптимального рішення, з використанням
командного підходу та «мозкових атак» окремої групи студентів.

Метою проведення тренінгу є закріплення знань та практич-
них навичок студентів з бюджетування діяльності підприємств
для прийняття оперативних, оптимальних рішень щодо управлін-
ня фінансовими ресурсами, максимізації прибутку та досягнення
стратегічних цілей підприємства.

Зміст програми проведення тренінгу:
— формалізація стратегічного завдання для підприємства;
— аналіз базової/вхідної інформації для побудови бюджетів

підприємств;
— оцінка прогнозних факторів за різних ринкових умов;
— складання всієї сукупності бюджетів;
— перевірка результатів складеної сукупності бюджетів на

оптимальність та відповідність стратегічному завданню;
— забезпечення та обґрунтування оптимальності і досяжності

стратегічного завдання при змінах зовнішніх та внутрішніх чинників.
Підготовка до проведення тренінгу відбувається протягом пер-

ших двох місяців вивчення дисципліни «Бюджетування діяльнос-
ті суб’єктів господарювання». Студентів академічної групи поді-
ляють на 4 групи. Кожна група може обрати підприємство відпо-
відної галузі, кожному з яких характерна власна специфіка
діяльності та сукупність бюджетів. На початку тренінгу, після
обрання підприємства відповідної галузі, кожній групі надається
фінансова інформація та ставиться стратегічне завдання. В залеж-
ності від специфіки діяльності обраного підприємства, студенти
повинні побудувати відповідну сукупність бюджетів та перевіри-
ти її на оптимальність. На підставі здобутих знань студенти здій-
снюють необхідні розрахунки за всією сукупністю бюджетів згід-
но програми проведення тренінгу. Завданням кожної групи під
час тренінгу є знаходження оптимального способу для досягнен-
ня стратегічного завдання з врахуванням всієї сукупності зовніш-
ньої та внутрішньої інформації. Обґрунтування отриманих резуль-
татів деталізується за кожним бюджетом і на підставі цього кожен
студент обґрунтовує оптимальність за окремим бюджетом на вибір
ведучого/викладача/тренера. Таким чином, досягається активна
участь всієї групи в процесі розробки і узгодження дій та пошуку
оптимального способу досягнення стратегічного завдання.
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На лекціях та семінарських, практичних заняттях протягом
перших двох місяців вивчення дисципліни будуть розглядатись
основні методи розрахунку показників, побудови відповідних
бюджетів, за даними яких формалізується інформація для прий-
няття оптимального управлінського рішення й досягнення поста-
вленого стратегічного завдання.

В результаті проведення тренінгу, кожен студент отримує ба-
ли, що враховуються при визначенні загальної суми балів та, від-
повідно, оцінки за дисципліною «Бюджетування діяльності суб’єк-
тів господарювання». Оцінювання відбувається як результатів
окремої групи, так і знань та участі кожного студента.

Основними критеріями оцінки роботи студента при проведен-
ні тренінгу є:

1. правильність розрахованих показників — 5 балів;
2. обґрунтованість висновків та оптимальність результатів, на

основі аналізу окремих показників бюджеті та наданих пропози-
цій — 5 балів;

3. оптимальність підсумкового результату групи — 10 балів.

Золотько І. А., профессор,
Кокшарова С. М., старш. викл.,

кафедра фінансів
ТРЕНІНГИ ЯК ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ

СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСИСТІВ
Сучасні умови економічної глобалізації потребують нового

формату в сфері застосування європейських освітніх технологій,
форм і методів активізації навчання. Актуального значення набу-
вають різноманітні засоби практичної підготовки фахівців нової
формації. Тому, вкрай необхідним є спрямованість на наближен-
ня теоретичних знань до практичних навичок і компетенцій.

У процесі підготовки майбутніх фінансистів інноваційною
складовою набуття практичних навичок і компетенцій є прове-
дення комплексного тренінгу при викладанні дисципліні «Подат-
кова система» на бакалаврському рівні в 2 семестрі на 4 курсі.

Особливістю при викладанні вказаної дисципліни є поєднання
теоретичних і прагматичних аспектів оподаткування. Процес на-
вчання будується таким чином, що на лекційних заняттях виклада-
чі роз’яснюють проблематику і нормативно-правову базу основних
податків, що формують бюджет країни, а на семінарських заняттях
студенти отримують практичні навички з обчислення податкових
платежів: всі податки розглядаються окремо один від одного. Тому,
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для активізації процесу навчання і формування системного бачення
проводиться комплексний тренінг, у якому задіяні більшість подат-
кових платежів як взаємопов’язаної системи, як це відбувається на
практиці при оподаткуванні суб’єктів господарювання.

Завданням проведення тренінгу в теоретичному аспекті є на-
вчити працювати майбутніх фінансистів з податковим законодав-
ством, в практичному аспекті — отримати практичні навички
щодо розрахунків податкових платежів та ознайомитись з подат-
ковим обліком і податковою звітністю.

Робота тренінгу організовується у декілька етапів. Перший
етап — підготовчий. Студенти ознайомлюються з показниками
фінансово-господарської діяльності підприємства і розподіля-
ються на кілька міні-груп. Перша міні-група буде розраховувати
непрямі податки, друга міні-група — податкові платежі, які від-
носяться на валові витрати підприємств, третя міні-група — по-
даток на прибуток, четверта міні-група проводить експертну оцін-
ку правильності розрахунків усіх податкових платежів.

На другому етапі, всі міні-групи проводять систематизацію
переліку податкових платежів, які підприємство повинно нараху-
вати для сплати в бюджет. На третьому етапі студенти проводять
моніторинг податкового законодавства для обчислення розрахун-
ків податкових платежів до бюджету.

На четвертому етапі учасники тренінгу формують облікові ре-
єстри і заповнюють податкову звітність.

На останньому етапі учасники кожної міні групи презентують
отримані результати в процесі роботи, обмінюються досвідом,
а міні-група з податкового аудиту проводить незалежний контроль
правильності і достовірності обчислення податкових платежів.

В процесі проходження тренінгу майбутні фінансисти отримують
організаційні, обліково-економічні, планові та контрольні компетен-
ції, що на практиці повинні мати спеціалісти в фінансовій сфері.

Для посилення інноваційної складової в процесі підготовки май-
бутніх фінансистів нагальною необхідністю є оптимізація організа-
ції навчального процесу: так, для ефективного проведення тренінгу
необхідно передбачити 6 годин аудиторної роботи в один навчаль-
ний день. Крім того, необхідно виділити спеціально обладнані ауди-
торії для проведення тренінгів. Також слід відмітити, що організація
проведення тренінгу потребує великої кількості роздаткового мате-
ріалу, тому необхідно передбачити витрати на методичне забезпе-
чення тренінгу. Це дозволить викладачам на високому рівні здійс-
нювати практичну підготовку студентів задля набуття ними необ-
хідних фахових компетенцій, що і є змістом економічної освіти.
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Іщенко Т. М., старш. викл..
Кузьменко Д. В., викл.

кафедра іноземних мов ФЕФ

ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОВЛЕННЄВУ КУЛЬТУРУ

СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Згідно з вимогами часу та замовленням суспільства сьогодні,
як ніколи, гостро постає питання підготовки фахівців з економіки
різного профілю, які володіють діловою англійською мовою, як
найпоширенішою в економічній сфері. Це, в свою чергу, диктує
необхідність якісної підготовки студентів-економістів до корис-
тування мовними засобами, а саме фразеологічними одиницями
ділового англійського мовлення.

І хоч вільне володіння діловою іноземною мовою залежить від
багатьох факторів (уміння сприймати мовлення на слух, правильно
оперувати граматичним матеріалом тощо), першорядного значення
набувають лексичний запас, ерудованість та мовленнєве багатство
потенційного учасника комунікативного процесу. Часткове вирі-
шення цієї проблеми при вивченні професійного англійського мов-
лення ми вбачаємо у розширенні мовного світогляду студентів
шляхом ознайомлення їх з багатством лексичного складу, зокрема
фразеологією ділової англійської мови. Фразеологізмам властиві та-
кі виразові якості, як образність, емоційність, експресивність.

Фразеологічні звороти справедливо вважають одним із неви-
черпних джерел посилення експресивності та поглиблення логі-
зації викладу. Вони увібрали історичний досвід народу, збагачу-
ють уявлення про навколишню дійсність, передають більш точно
та лаконічно інформацію, відчутно поповнюють словниковий
склад мови. Фразеологізми як яскравий стилістичний засіб здат-
ний зробити професійне мовлення образним і переконливим.

Згідно чинної програми з іноземної мови для немовних вищих
закладів освіти студенти мають засвоїти іншомовний матеріал як
засіб оформлення і розуміння висловлювання у процесі спілку-
вання. Для цього необхідно зрозуміти та засвоїти комунікативні
функції засобів спілкування для їх коректного вживання у відпо-
відних мовленнєвих ситуаціях ділового спілкування, уміти само-
стійно добирати саме ті мовні та мовленнєві засоби, що є опти-
мальними для реалізації комунікативного наміру та адекватними
певній ситуації ділового спілкування.

Відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог щодо рів-
ня володіння іноземною мовою випускник вищого закладу освіти
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(ВЗО) — має володіти умінням вільно висловлюватись без суттє-
вої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у процесі
досягнення ним соціальних, академічних і професійних цілей. Ви-
пускник ВЗО повинен демонструвати правильне вживання мов-
леннєвих зразків та засобів когезії й фразеології зокрема рівні С1
або С2 за рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти.

Вищеназваній проблемі присвячено низку праць сучасних ме-
тодистів (І. А. Добровольська, Г. І. Подосиннікова, Н. М. Топти-
гіна, Є. О. Хохлачов). Так, Є. О. Хохлачов зазначає, що спеціаль-
на фразеологічна робота є одним із шляхів збагачення усного
мовлення. Вона полягає в ознайомленні їх із фразеологічними
зрощеннями, єдностями та сполученнями, що найчастіше вико-
ристовуються в художній літературі.

Г. І. Подосиннікова говорить про необхідність навчання ідіо-
матичних конструкцій, пояснюючи це тим, що ідіоматичність
мовлення є психолінгвістичним феноменом своєрідності вербаль-
ного менталітету нації, що ґрунтується на специфічності націо-
нального світосприйняття і виражається в закріпленні в узусі від-
повідної мови синкретичних, неподільних мовленнєвих одиниць.
Саме такі мовленнєві одиниці, які не можна перекласти дослівно,
відбивають особливості сучасного ділового мовлення. Н. М. Топ-
тигіна підкреслює, що специфіка використання ідіом, мовленнє-
вих штампів та інших видів фразеологічних одиниць у мовленні
значною мірою відображає культуру спілкування як в англомов-
ному середовищі, так і в будь-якій іншій спільноті.

Сучасна ділова англійська мова надзвичайно багата на стійкі
сполучення слів та ідіоми, які вживаються для реалізації різних
комунікативних намірів: для привернення уваги співрозмовника
в ситуаціях ділового спілкування, підтвердження або коменту-
вання почутого, висловлення вдячності, згоди, прохання, прове-
дення ділових зборів, конференцій, дискусій на економічну тема-
тику, симпозіумів тощо.

Ми вважаємо, що фразеологічні єдності, які вживаються у
професійному мовленні, потребують найбільшої уваги при вив-
ченні ділового мовлення студентами-економістами. Значення
фразеологічних зрощень значно відрізняється від значень їх ком-
понентів і їх загальна семантика не залежить від значень окремих
слів. Спеціалісти різних сфер економіки користуються специфіч-
ними фразеологізмами, які набувають значень і стають зрозумі-
лими тільки у певній галузі.

Тому важливість навчання фразеологічних одиниць ділового
англійського мовлення студентів-економістів є очевидною. Адже,
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як відомо, правильність, природність мовлення багато в чому за-
лежать не тільки від того, чи використовує мовець фразеологічні
одиниці, які зберігаються в його мовній пам’яті, але й від того,
наскільки доречно він це робить. І. А. Добровольська стверджує,
що для того, щоб сприймати мову як рідну необхідно не тільки
глибоке знання самої мови, я й безпомилкове чуття стилю фразе-
ологізму. Тому навчання вживати в діловому мовленні фразеоло-
гічні одиниці, що узагальнюють і типізують кожен окремий вияв
ділового життя у досвід цілих поколінь, є прекрасним засобом
для розширення продуктивного лексичного запасу студентів еко-
номічних спеціальностей. Отже, планомірна робота щодо розвит-
ку ділового мовлення студентів-економістів засобами фразеології
набуває актуальності на сучасному етапі.

Іщенко Т. М., старш. викл.,
Омельянюк О. В., викл.,

кафедра іноземних мов ФЕФ

ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Навчання англійської фахової лексики на основі автентичних
текстів студентів економічних спеціальностей вважається одним
із необхідних компонентів у досягненні головної мети навчання
студентів-економістів. Від рівня сформованості лексичної компе-
тенції студентів-економістів як основи їх фахової компетенції
буде залежити швидкість та якість опрацювання науково-еконо-
мічної літератури, ефективність і результативність ділового спіл-
кування. Читання автентичної літератури за фахом у вищому за-
кладі освіти є одним із шляхів оволодіння такою компетенцією.

Одним із основних завдань створення вправ до автентичних тек-
стів, що сприяють засвоєнню професійної лексики, є необхідність
визначення критеріїв відбору відповідних текстів фахового спряму-
вання. Автентичні тексти за фахом мають відповідати тематиці про-
грами з англійської мови для економічних спеціальностей, і це —
один з основних критеріїв відбору. Крім того, тексти повинні відпо-
відати таким вимогам, як актуальність та новизна наукової інфор-
мації з фаху, їх професійно-практична спрямованість, доступність
викладу матеріалу та наявність проблеми для обговорення або ви-
рішення. Автентичні економічні тексти мають:

— відбивати специфіку економіки та ділового життя англомов-
них країн світу;
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— сприяти ознайомленню студентів з особливостями ділового
спілкування у сфері професійної діяльності;

— відповідати пізнавальним та професійним інтересам студентів.
Такі тексти за фахом мають бути не лише джерелом інформа-

ції, але й основою для інтерактивної мовленнєвої діяльності, ма-
теріалом для моделювання навчально-мовленнєвих ситуацій, які
характерні для реальної професійної діяльності спеціалістів. Від
змісту відібраного автентичного матеріалу буде залежити, наскіль-
ки ефективно викладач зможе:

а) організувати навчальну діяльність на занятті, створити си-
туації для пошуку та аналізу визначеної інформації,

б) проконтролювати зміст висловлювань студентів,
в) розвивати їх аналітичне мислення, наукову здогадку, інтуї-

цію, критичний підхід до вміщеної в текстах інформації.
Враховуючи умови викладання іноземної мови зі спеціальнос-

ті у вищих закладах освіти, а саме: невелику кількість годин, що
надається для вивчення мови, недостатню мовну підготовку сту-
дентів зі спеціальності, використання автентичних текстів може
бути проблематичним. Беручи до уваги визначені критерії, ми
вважаємо, що відібрані автентичні тексти з англомовних джерел
економічного профілю треба адаптовувати відповідно до навчаль-
них цілей. Сприяти цьому можна завдяки адаптації текстів або
методичної їх обробки, що не порушує їх автентичності.

Іщенко Т. М., старш. викл.,
Омельянюк О. В., викл.,

кафедра іноземних мов ФЕФ

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

З ДІЛОВОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Активізація зовнішньої політики України, розширення та зміц-
нення міжнародних економічних зв’язків зумовлюють появу нового
соціального замовлення суспільства, яке полягає у підготовці високо-
кваліфікованих фахівців економічної галузі, здатних ефективно взає-
модіяти на різних рівнях з представниками міжнародної спільноти.

Згідно з Галузевим стандартом вищої освіти для фахівців еконо-
мічного профілю та Програмою з англійської мови для професійного
спілкування метою навчання англійської мови майбутніх економістів
є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах
професійного та побутового спілкування в усній і письмовій формах.
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У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на навчання студен-
тів економічних спеціальностей ведення ділових, насамперед, ус-
них переговорів іноземною мовою з зарубіжними партнерами.

Ділові переговори — це взаємодія людей, в якій його учасни-
ки виконують певні соціальні ролі, внаслідок чого в переговорах
розрізняють цілі їх ведення, мотиви, а також способи, завдяки
яким здійснюються ділові контакти. Основною метою ділових
переговорів є переконання партнера у вирішенні проблеми, що
представляє спільний інтерес. Викладач повинен пам’ятати, що
переговори є сумісною з партнером діяльністю, яка спрямована
на вирішення деяких загальних проблем, які стоять перед сторо-
нами, і тому наближати навчальний процес до реальної комуніка-
тивної ситуації ділового спілкування.

Проведення переговорів у процесі викладання ділового анг-
лійського мовлення вимагає попередньої підготовки як від вик-
ладача, так і від студентів. Під час переговорів студенти постій-
но, хоча й неусвідомленно намагаються покращити свої мов-
леннєві навички. Навчаючи студентів вести переговори інозем-
ною мовою, викладач повинен ознайомити студентів з темою та
активним словником, структурою переговорів та переговорним
процесом, який має три фази:

1) підготовчу: підготовка до переговорів; аналіз учасників пе-
реговорів, теми та ситуації; визначення стратегії і тактики прове-
дення переговорів; підготовка детального плану проведення пе-
реговорів; визначення цілей та мети переговорів; розподіл ролей;

2) основну, в яку входить сценарій переговорного процесу:
початок, продовження переговорного процесу за столом перего-
ворів та подолання труднощів;

3) завершальну: завершення, досягнення підписання угоди;
обмін листами щодо успішно проведених переговорів.

Наблизити ділові переговори на занятті до реальної комуніка-
тивної ситуації та зробити їх ефективними можна використовую-
чи співрозмовниками стандартні фрази та словосполучення:

— довести до Вашого відома — Please, be advised
— по пред’явленню — upon presentation
— нижче, в подальшому — hereinafter
— підтвердити отримання — acknowledge
— домовленність — understanding
— як тільки все з’ясується — as soon as we get things straight
— незважаючи на — regardless off
— мати безпосереднє відношення — to have full bearing on
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— брати на себе забов’язаність зробити щось — to undertake
responsibility to do smth

— виключне право — exclusive right
— за підписом — over the signature
— засвідчити підпис — to certify the signature
— намагатися вирішити спірне питання шляхом переговорів —

to try to settle disputes by negotiations
— нами були прийняті необхідні засоби — we have taken the

necessary steps

Іщенко Т. М., старш. викл.,
Овчіннікова О. І., викл.,

кафедра іноземних мов ФЕФ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГАЗЕТНОЇ СТАТТІ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ВПРАВА

ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ

Газета англійською мовою складає важливу частину навчаль-
ного матеріалу. Вміло організована і систематична робота з га-
зетою розширює можливості викладача в досягненні комплексної
реалізації навчальних цілей у фаховій підготовці майбутніх спе-
ціалістів з економіки. Презентація газетної статті англійською
мовою сприяє формуванню іншомовних навичок та вмінь діло-
вого мовлення, розширює кругозір, вчить оцінювати факти та
події, що відбуваються, посилює пізнавальну активність студен-
тів.

Презентація газетної статті англійською мовою має важливу
практичну мету. Таке творче завдання сприяє навчанню студен-
тів спілкуватися англійською мовою на професійні теми. В про-
цесі роботи вони вчаться вилучати інформацію з оригінального
тексту, набуваючи навичок сприйняття іншомовного тексту з
безпосереднім розумінням змісту, крім того, робота зі статтею
впливає на краще засвоєння лексики зі спеціальності. У процесі
підготовки до презентації студентами складається свій власний
термінологічний словник, тим самим йде активне опрацювання
та засвоєння лексики зі спеціальності.

Презентація студентами газетної статті англійською мовою
буде успішною, якщо викладач правильно організує проведення
занять з використанням матеріалів преси:
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— обираючи статтю треба враховувати рівень сформованості
мовленнєвих навичок та вмінь студентів, а також їх соціокультур-
ний статус;

— важливе виконання попередніх лексико-семантичних вправ,
спрямованих на розвиток здогадки про значення невідомих слів
за контекстом, за їх схожістю зі словами рідної мови (інтернаціо-
нальна лексика), за словотворчими елементами;

— важливе попереднє ознайомлення з найуживанішими ско-
роченнями та абревіатурами;

— роботу з газетою доцільно починати з невеликих за обсягом
інформаційних повідомлень, котрі не містять складного лексико-
граматичного матеріалу;

— перед роботою над статтею слід підготувати студентів до
сприйняття змісту тексту і визначити цілі роботи.

Презентація газетної статті англійською мовою може бути не
тільки індивідуально, такі творчі завдання передбачають участь у
рольовій грі, виконання групового проекту. Практика показала,
що використання рольових ігор для презентації є найцікавішою
роботою для студентів, вони приносять задоволення і підвищу-
ють інтерес до вивчення іноземної мови. Студенти охоче опра-
цьовують газетний матеріал, цінуючи постійну новизну змісту.
Правильна підготовка до презентації дає свої позитивні результа-
ти: студенти не тільки вчаться вільно спілкуватися діловою іно-
земною мовою, а й швидко запам’ятовують лексику зі спеціаль-
ності.

Іщенко Т. М., старш. викл.,
Лібіх С. П., старш. викл.,

кафедра іноземних мов ФЕФ

ДИСКУСІЯ — ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ ДІЛОВОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ

СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ СТАРШИХ КУРСІВ

Сучасна методика навчання підкреслює важливість розвитку
вміння вільно спілкуватись іноземною мовою. Комунікативна
практика — суттєвий компонент у навчанні, яка є найпроблема-
тичнішою, тому що стимул для вираження власних думок знайти
важче ніж отримати правильну відповідь.

Програма вимог щодо рівня володіння іноземною мовою сту-
дентів немовного вищого закладу освіти відображає соціальне за-
мовлення, що у свою чергу передбачає «досягнення студентами
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такого рівня розвитку іншомовних навичок та вмінь, який дозво-
лив би здійснювати безпосереднє спілкування із зарубіжними пар-
тнерами у професійній діяльності в усній та письмовій формі» [1].

Саме дискусія розглядається нами як вправа для формування
таких знань та практичних компетенцій ділового англійського
мовлення студентів-економістів, яка допомагає навчати вільного
спілкування з діловими партнерами. Дискусія набуває своєї акту-
альності саме як вправа для навчання ділового англійського мов-
лення на старших курсах, тому що студенти старшокурсники во-
лодіючи іншомовним матеріалом зі спеціальності та вивчаючи
дисципліни за фахом вже мають певну кількість знань, щоб пере-
ходити до практики мовлення в ситуаціях ділового спілкування.

Дискусія як практика в мовленні передбачає розвиток умінь
чітко, логічно формулювати свої думки, вміти слухати та вислов-
люватись релевантно до теми спілкування. Безпосередня участь у
дискусії на занятті дає комунікантам можливість вчитись брати
участь у процедурі обговорення різних ділових питань, виражати
свою точку зору, підкріплювати її аргументами і доповнювати
новими фактами, погоджуватись чи непогоджуватись, давати
пропозиції та робити висновки. Використання дискусії як вправи
на занятті, яка наближена до реальної ситуації дає можливість
навчитись встановлювати взаєморозуміння між партнерами при
спілкуванні, що є головним фактором у ведені дискусії, де вико-
ристовується переважно англійське ділове мовлення.

Дискусія є ефективною при наявності таких факторів:
— правильний вибір предмета обговорення. Дискусія — це не

тільки «суперечка», а цікаве обговорення проблеми;
— активна участь всіх учасників обговорення. Учасники дис-

кусії знаходяться на близькій відстані і звертаються безпосеред-
ньо, особисто один до одного;

— вмотивованість мовленнєвих дій учасників обговорення.
Мотивація мовленнєвої діяльності досить висока, якщо увага
учасників сконцентрована на тому, хто говорить, якщо вони заці-
кавлені темою дискусії тощо.

Дискусія може проводитись на основі прочитаного автентично-
го тексту зі спеціальності, завдяки розподілу окремих цікавих пи-
тань проблематичного характеру між всіма учасниками. Учасники
мають самостійно висувати переконливі докази, надавати нові фак-
ти, приклади і не перефразовувати готові ідеї. Важливо завершити
дискусію узгодженням всіх питань проблеми, з’ясувати розбіж-
ності в точках зору. Наблизити дискусію на занятті до реальної
комунікативної ситуації можна використовуючи наступні фрази:
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DISCUSSION PHRASE LIST
Giving opinions Agreeing/Disagreeing
It is my belief that,.. I agree entirely
I think/suppose/presume that,.. Yes, I think so too.
In my opinion,.. Yes definitely/exactly.
Wouldn’t you say, that,.. If you don’t mind me saying so,,..
Let me put it this way,.. You have a point there, but,..
I would like to say that,.. I cannot agree that,..
Speaking of,.. Presenting an argument
Talking about,.. For:
It should be mentioned,.. In view of the fact that,..
I would like to stress,.. It’s worth nothing that,..
It depends, I think, on,.. It is a fact that,..
Asking for people’s opinions In support of the fact that,..
Don’t you agree? I should mention that,..
What is your view/opinion on this? As I understand,..
Have you any views on this? Against:
What do you think,,..? On the other hand,..
Giving additional information I can’t accept,..
I would like to raise a question about,.. Despite this,..
I would like to add that,.. It has to be said,..
The only thing that I might add,.. But you shouldn’t forget that,..
I might add however,.. Nevertheless
Just word about,.. However
Giving examples Being certain/uncertain
For instance,,.. I am quite sure/certain that,..
For example,,.. It is well known that,..
An example of this is,.. I am convinced that,..
Asking a question I do not doubt,..
I would like to ask about,.. I am not quite sure,..
May I ask,..? I have no idea regarding it.
I wonder whether/if,.. I cannot be sure,..
I was always wondering about,.. I am uncertain,..
Answering a question
In answer/reply to your question I would like to say that,..
It’s difficult to give an answer to,.. Talking about effect
The answer is «no». As a result,,..
I will try to answer this question. This means/meant that,..
I would answer that,.. It followed that,..
As to,.. question,.. As you see,..
To come back to,.. question,.. Therefore,..
Interrupting
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Excuse me, can I just come in here?
Could I just say something at this point?
Sorry to interrupt, but,..
Wait a minute,..
Bringing the discussion to a close
Does anyone wish to say anything else?
I think we’ve covered everything.
I’d like to sum this up.
In summery I would like to,..

Література:

1. Типовая программа по иностранному языку для неязыковых спе-
циальностей высших учебных заведений // Сос. Фоломкина С. К., Штуль-
ман Э. А., Перфилова Г. В. и др. — М.: Высшая школа, 1990. — 26 с.

Кондратюк С. Я., канд. екон. наук, доцент,
 кафедра фінансів

ВПЛИВ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розробка і впровадження тренінгових технологій на різних
освітньо-кваліфікаційних рівнях вимагає перегляду усталених
підходів до управління навчальним процесом як самого профе-
сорсько-викладацького складу, так і адміністративного, навчаль-
но-допоміжного й обслуговуючого персоналу.

Для організації Європейської системи освіти потрібно провести
оптимізацію структури науково-педагогічних кадрів кафедри. Ка-
федра має організаційно містити відділення (відділи, бюро, групи) в
розрізі кожної окремої дисципліни або напряму, мати своїх керівни-
ків (професорів і доцентів з науковими ступенями), які відповідаль-
ні за цей курс і працюють як єдина команда. Зокрема, у порядку
експерименту, спільним рішенням декана ФЕФ професора Хлівно-
го В. К. та завідувача кафедри фінансів професора Федосова В. М. у
розрізі дисциплін 4-го курсу затверджена організаційна структура
координації та взаємодії професорсько-викладацького складу за та-
кою схемою: керівник курсу ↔ лектори курсу ↔ помічники лекто-
рів курсу. Дана оптимізація уможливлює сконцентрувати усі науко-
во-педагогічні кадри кафедри на вдосконаленні конкретних дис-
циплін. У цій схемі за професорами і доцентами з науковими ступе-
нями закріплені помічники (асистенти, викладачі, старші викла-
дачі). Важливим у цьому є те, що асистенти, викладачі і старші ви-
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кладачі будуть активно долучені до процесу удосконалення лекцій-
них, семінарських і практичних занять, а також до розробки навчаль-
но-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення навчаль-
ного процесу з конкретного курсу.

Однією із найбільших перешкод матеріального характеру в
запровадженні сучасних методик активізації процесу навчання та
інноваційних технологій у ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» є недостатнє за-
безпечення мультимедійними засобами. З метою подолання цієї
перешкоди запропоновано створити медійні центри-аудиторії,
оснащені сучасним обладнанням, призначені для проведення лек-
ційно-семінарських та практичних занять. Для якісного й інтен-
сивного сприйняття матеріалу, який буде надаватися викладачем
під час лекції з використанням мультимедійних засобів, студен-
там необхідно надати ксерокопії цих матеріалів (слайдів). Тому,
необхідно передбачити матеріально-технічне забезпечення на па-
пір та копіювання, визначити коло осіб, які безпосередньо будуть
виконувати таку роботу.

Керування аудиторним фондом має здійснюватись централі-
зовано за допомогою автоматизованої системи управління (АСУ
«Аудиторний фонд»), водночас у кожному з корпусів КНЕУ має
бути відповідальна особа для оперативного вирішення таких зав-
дань. Крім того, в кінці кожного місяця на наступний період тре-
ба створювати єдиний банк даних щодо потреб у технічних засо-
бах з фіксацією дати та часу їх використання.

Складання графіку проведення аудиторних та індивідуальних
занять студентів денної форми має узгоджуватися з планом пого-
динної розбивки аудиторної і позааудиторної роботи в розрізі ви-
дів інноваційних навчальних технологій, наприклад з курсу «Бю-
джетна система» (табл. 1), що вперше розроблено мною у по-
рядку експерименту. При плануванні лекційного навантаження
надати право керівнику курсу планувати не одну лекцію на тиж-
день або на два тижні (залежно від дисципліни), а перейти до
гнучкого планування по дві лекції в один день. З метою удоско-
налення організації окремих семінарських (практичних) занять
доцільним є проведення послідовно два заняття в один день. По-
требує запровадження й електронна система погодинної реєстра-
ції позааудиторної роботи кожного студента в університеті у ре-
жимі on-line з щомісячним підведенням балансу робочого часу.
Організацію тренінгів доцільно проводити в останньому місяці
семестру. Зокрема для тренінгів має бути надана можливість
планувати до шести академічних годин в один день.
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ма

 в
ит
ра
т

бю
дж

ет
у

Ви
тр
ат
и 
бю

дж
е-

ту
 н
а 
ек
он
ом

іч
-

ну
 д
ія
ль
ні
ст
ь д
ер

-
жа
ви

 т
а 
на
ук
у

Ви
да
тк
и 
бю

дж
е-

ті
в 
на

 с
оц
іа
ль

-
ни
й 
за
хи
ст

 н
ас
е-

ле
нн
я 
і с
оц
іа
ль

-
ну

 с
фе
ру

Ви
да
тк
и 
бю

дж
е-

ті
в 
на

 н
ац
іо
на
ль

-
ну

 о
бо
ро
ну

 т
а

уп
ра
вл
ін
ня

Ви
тр
ат
и 
бю

дж
е-

ту
 н
а 
по
га
ш
ен
ня

та
 о
бс
лу
го
ву
ва
н -

ня
 б
ор
го
ви
х 
зо

-
бо
в’
яз
ан
ь

4

ро
бо
та

 
в 

ма
-

ли
х 
гр
уп
ах

зг
ід
но

 с
це
на
рі
їв

зг
ід
но

 с
це
на
рі
їв

зг
ід
но

 с
це
на
рі
їв

зг
ід
но

 с
це
на
рі
їв

4

АУДИТОРНА

се
мі
на
р 
ди
с-

ку
сі
я

П
ри
н-

ци
пи

по
бу
до

-
ви

 б
ю

-
дж

ет
но
ї

си
ст
ем
и

Ре
фо

р-
му

ва
нн
я

те
ри
то

-
рі
ал
ьн
о-

го
 у
ст

-
ро
ю

 в
У
кр
аї
ні

Д
ис
ку

-
сі
йн
і

пи
та
нн
я

не
по
да

-
тк
ов
их

на
дх
о-

дж
ен
ь

С
тр
ук

-
ту
рн
а

бу
до
ва

Д
ер
ж
ав

-
но
го

 б
ю

-
дж

ет
у

У
кр
аї
ни

Ц
ен
тр
а-

лі
зо
ва
ні

мі
сц
ев
і

бю
дж

е-
ти

 в
У
кр
аї
ні

Бю
д-

ж
ет
ні

тр
ан
с-

фе
рт
и

Д
ер

-
ж
ав
ні

тр
ан
с-

фе
рт
и

С
оц
і-

ал
ьн
е

ст
ра
ху

-
ва
нн
я 
в

У
кр
аї
ні

Х
то

 м
ає

фі
на
н-

су
ва
ти

 /
кр
ед
и-

ту
ва
ти

пе
рш

у
ви
щ
у

ос
ві
ту

?

Щ
о 
ма
є

бу
ти

пл
ат
ни
м

в 
ме
ди

-
ци
ні

?

Х
то

 м
ає

фі
на
н-

су
ва
ти

мі
сь
кі

па
рк
и

ку
ль
ту

-
ри

 т
а

ві
дп
о-

чи
нк
у?

Д
ж
ер
ел
а

фі
на
н-

су
ва
нн
я

об
ор
о-

ни
?

Ф
ін
ан

-
со
ва

ме
ж
а

бо
рг
о-

ви
х 
зо

-
бо
в’
яз
ан
ь

6
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П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
л.

 1

Те
ма
ти
ка

 і 
фо

рм
и 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 ін
но
ва
ці
йн
их

 н
ав
ча
ль
ни
х 
те
хн
ол
ог
ій

Тип роботи

В
ид

 
ін
но
ва
ці
й-

ни
х 

на
вч
ал
ьн
их

те
хн
ол
ог
ій

тема 1

тема 2

тема 3

тема 4

тема 5

тема 6

тема 7

тема 8

тема 9

тема 10

тема 11

тема 12

тема 13

Всього годин

мо
зк
ов
а 
ат
ак
а

Н
ед
ол
і-

ки
 б
ю

-
дж

ет
но
ї

си
ст
ем
и

У
кр
аї
ни

Н
ап
ря

-
ми

 о
п-

ти
мі
за

-
ці
ї б
ю

-
дж

ет
но
ї

си
ст
ем
и

У
кр
аї
ни

В
ід
мі
н-

но
ст
і

по
да
т-

ко
во
ї

ст
ру
к-

ту
ри

У
кр
аї
ни

ві
д 
ро
з-

ви
не
ни
х

кр
аї
н

Те
нд
ен

-
ці
ї у

 Д
ер

-
жа
вн
ом
у

бю
дж

ет
і

У
кр
аї
ни

Н
ед
ол
і-

ки
 м
іс

-
це
ви
х

бю
дж

е-
ті
в 
в

У
кр
аї
ні

М
ет
а

ре
гу
лю

-
ва
нн
я

мі
ж

 б
ю

-
дж

ет
ни
х

вз
ає
мо

-
ві
дн
о-

си
н

Ш
ля
хи

фі
на
н-

со
во
го

оз
до
ро

-
вл
ен
ня

де
рж

ав
-

но
го

се
кт
ор
у

С
оц
іа

-
ль
ни
й

за
хи
ст

по
чи
на

-
єт
ьс
я 
із

за
хи
ст
у

ко
го

?

Н
ео
б-

хі
дн
іс
ть

гр
ан
ті
в

К
Н
ЕУ

дл
я 
мо

-
ло
ді

?

Ф
ін
ан
со

-
ва

 м
еж

а
пл
ат
но
ст
і

в 
ме
ди

-
ци
ні

?

Ц
іл
ьо
ві

дж
ер
е-

ла
 д
о-

хо
ді
в б

ю
дж

ет
у

на
 д
у-

хо
вн
ий

і ф
ізи
ч-

ни
й

ро
зв
и-

то
к?

Ф
ін
ан

-
со
ва

ме
ж
а

ви
да
тк
ів

на
 у
пр
ав

-
лі
нн
я?

Те
нд
ен

-
ці
ї б
ор

-
го
ви
х 
зо

-
бо
в’
яз
ан
ь

де
рж

ав
и

2

ке
йс

-м
ет
од

Бю
дж

ет
ни
й 
ус
тр
ій

Ф
ін
ан
су
ва
нн
я

со
ці
ал
ьн
ог
о 
за

-
хи
ст
у 
на
се
ле
нн
я

Ви
да
тк
и 
на

 о
св
іту

Ви
да
тк
и 
на

 о
хо
ро
ну

 зд
ор
ов

’я
Ви

да
тк
и 
на

 к
ул
ь-

ту
ру

2

ро
ль
ов
а 

(д
іл
о-

ва
) г
ра

К
ош

то
ри
с 
се
ре
дн
ьо
ї з
аг
ал
ьн
оо
св
іт
нь
ої

 ш
ко
ли

К
ош

то
ри
с 
ме
ди
чн
ої

 у
ст
ан
ов
и

4

ди
да
кт
ич
ні

іг
ри

П
ро
бл
ем
и 

еф
ек
ти
вн
ог
о 

фо
рм

ув
ан
ня

до
хо
ді
в 
бю

дж
ет
ів

П
ро
бл
ем
и 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 б
ю
дж

ет
ни
х 
ко
ш
ті
в 
ро
зп
ор
яд
ни
ка
ми

2

пр
ез
ен
та
ці
я

ре
фе
ра
ту

, б
іб
лі
ог
ра
ф
ії,

 е
кс
пе
рт
но
ї о
ці
нк
и

ре
фе
ра
ту

, б
іб
лі
ог
ра
ф
ії,

 е
кс
пе
рт
но
ї о
ці
нк
и

4

АУДИТОРНА

ко
нф

ер
ен
ці
я

(«
кр
уг
ли
й

ст
іл

»)

Бю
дж

ет
на

 м
од
ел
ь 
гр
ом

а-
дя
нс
ьк
ог
о 
су
сп
іл
ьс
тв
а

Бю
дж

ет
на

 си
ст
ем
а т
а ї
ї в
до
ск
он
ал
ен
ня

Ф
ін
ан
су
ва
нн
я

ос
ві
ти

Ф
ін
ан

-
су
ва
н-

ня
 о
хо

-
ро
ни

зд
о-

ро
в’
я

Ф
ін
ан

-
су
ва
нн
я

ку
ль
ту

-
ри

 і 
ми

-
ст
ец
тв
а

Ф
ін
ан
су
ва
нн
я

ор
га
ні
в 
вл
ад
и

де
рж

ав
и 
і м

іс
це

-
во
го

 с
ам
ов
ря
ду

-
ва
нн
я

4
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П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
л.

 1

Те
ма
ти
ка

 і 
фо

рм
и 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 ін
но
ва
ці
йн
их

 н
ав
ча
ль
ни
х 
те
хн
ол
ог
ій

Тип роботи

В
ид

 
ін
но
ва
ці
й-

ни
х 

на
вч
ал
ьн
их

те
хн
ол
ог
ій

тема 1

тема 2

тема 3

тема 4

тема 5

тема 6

тема 7

тема 8

тема 9

тема 10

тема 11

тема 12

тема 13

Всього годин

ба
нк

 
ві
зу
ал
ь-

но
го

 с
уп
ро
во

-
дж

ен
ня

За
са
ди

бю
дж

е-
тн
ог
о

ус
тр
ою

С
кл
ад

 і
ст
ру
к-

ту
ра

 б
ю

-
дж

ет
но
ї

си
ст
ем
и

У
кр
аї
ни

С
ис
те
ми

до
хо
ді
в,

ви
тр
ат

 і
фі
на
н-

су
ва
нн
я

бю
дж

е-
ту

 У
кр
аї-

ни

Д
ер
ж
а-

вн
ий

бю
дж

ет
У
кр
аї
ни

М
іс
це
ві

бю
дж

ет
и

М
іж
бю

-
дж

ет
ні

вз
ає
мо

-
ві
дн
о-

си
ни

Ви
тр
ат
и

бю
дж

е-
ту

 н
а

ек
он
о-

мі
чн
у

ді
ял
ь-

ні
ст
ь

де
рж

ав
и

та
 н
ау
к у

Ви
да
тк
и

бю
дж

е-
ті
в 
на

со
ці
ал
ь-

ни
й 
за

-
хи
ст

 н
а-

се
ле
нн
я

та
 с
оц
і-

ал
ьн
е

за
бе
зп
е-

че
нн
я

Ви
да
тк
и

бю
дж

е-
ті
в 
на

ос
ві
ту

Ви
да
тк
и

бю
дж

е-
ті
в 
на

ох
ор
он
у

зд
о р
ов

’я

Ви
да
тк
и

бю
дж

е-
ті
в 
на

ду
хо
в-

ни
й 
та

фі
зи
ч-

ни
й 
ро
з-

ви
то
к

Ви
да
тк
и

бю
дж

е-
ті
в 
на

об
ор
он
у

та
 у
пр
ав

-
лі
нн
я

Ви
тр
ат
и

бю
дж

е-
ті
в 
на

об
сл
уг
о-

ву
ва
нн
я

і п
ог
а-

ш
ен
ня

бо
рг
ов
их

зо
бо
в’
я-

за
нь

2

АУДИТОРНА

ко
нс
ул
ьт
ац
ії

Зг
ід
но

 із
 г
ра
ф
ік
ом

 р
об
от
и

Зг
ід
но

 із
 г
ра
ф
ік
ом

 р
об
от
и

Зг
ід
но

 із
 г
ра
ф
ік
ом

 р
об
от
и

23

са
мо

пе
ре
ві
рк
а

з т
ес
то
во
го

ко
нт
ро
лю

Бю
дж

е-
тн
ий

ус
тр
ій

та
 п
об
у-

до
ва

 б
ю

-
дж
ет
но
ї

си
ст
ем
и

С
ис
те
ма

 д
ох
о-

ді
в 
та

 в
ид
ат
кі
в

бю
дж

ет
у

Де
рж

ав
ни
й 
і м
ісц

ев
і б
ю

-
дж

ет
и 
та

 м
іж
бю

дж
ет
ні

вз
ає
мо

ві
дн
ос
ин
и

Ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
со
ці

-
ал
ьн
ог
о 
за
хи
ст
у 
на

-
се
ле
нн
я 
та

 с
оц
іа
ль
но

-
го

 за
бе
зп
еч
ен
ня

Ф
ін
ан

-
су
ва
нн
я

за
кл
ад
ів

ос
ві
ти

Ф
ін
ан

-
су
ва
нн
я

за
кл
ад
ів

ох
ор
он
и

зд
о р
ов

’я

Ф
ін
ан

-
су
ва
нн
я

ку
ль
ту

-
рн
о-
пр
о-

св
іт
ни

-
ць
ки
х

за
кл
ад
ів

Ви
да
тк
и

бю
дж

е-
ті
в 
на

об
ор
он
у

та
 у
пр
ав

-
лі
нн
я

Ви
да
тк
и

бю
дж

ет
у

на
 о
б-

сл
уг
ов
у-

ва
нн
я

де
рж
ав

-
но
го

бо
рг
у

10

са
мо

пі
дг
от
ов

-
ка

 в
 с
ис
те
мі

W
eb

C
T

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

10

ПОЗА АУДИТОРНА

пр
ов
ед
ен
ня

ро
зр
ах
ун
кі
в

Бю
дж

ет
ни
й 
ус
тр
ій

, 3
 за
да
чі

Ф
ін
ан
су
ва
нн
я 

со
ці
ал
ьн
ог
о

за
хи
ст
у 
на
се
ле
нн
я, 

6 
за
да
ч

Ви
да
тк
и

на
 о
св
іт
у,

22
 за
да
чі

Ви
да
тк
и

на
 о
хо

-
ро
ну

 зд
о-

ро
в’
я,

12
 з
ад
ач

Ви
да
тк
и 
на

 к
ул
ьт
ур
у,

 2
 за
да
чі

15
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За
кі
нч
ен
ня

 т
аб
л.

 1

Те
ма
ти
ка

 і 
фо

рм
и 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 ін
но
ва
ці
йн
их

 н
ав
ча
ль
ни
х 
те
хн
ол
ог
ій

Тип роботи

В
ид

 
ін
но
ва
ці
й-

ни
х 

на
вч
ал
ьн
их

те
хн
ол
ог
ій

тема 1

тема 2

тема 3

тема 4

тема 5

тема 6

тема 7

тема 8

тема 9

тема 10

тема 11

тема 12

тема 13

Всього годин

са
мо

пі
дг
от
ов

-
ка

 з 
ви
ко
ри
ст
ан

-
ня
м 
ко
мп

’ю
те
р-

ни
х 
ме
ре
ж

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

In
te

rn
et

In
tra

ne
t

15

са
мо

пі
дг
от
ов

-
ка

 з 
ви
ко
ри
с-

та
нн
ям

 б
іб
лі
о-

те
чн
их

 р
ес
ур

-
сі
в

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо
нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

Бі
бл
іо

-
те
чн
і

за
ли

 і
фо

нд
и

30

ПОЗА АУДИТОРНА

ви
ко
на
нн
я 
ін

-
ди
ві
ду
ал
ьн
их

та
 к
ом

пл
ек
с-

ни
х 
си
ту
ац
ій

-
ни
х 
за
вд
ан
ь

П
ра
кт
ич
не

 за
вд
ан
ня

 №
 1

 —
пр
оа
на
лі
зу
ва
ти

 с
тр
ук
ту
ру

бю
дж

ет
но
ї с
ис
те
ми

 У
кр
аї
ни

за
 о
ст
ан
ні

 д
ва

 р
ок
и.

 П
ід
го
то
в-

ка
 р
еф
ер
ат
у,

 б
іб
лі
ог
ра
ф
ії,

ек
сп
ер
тн
ої

 о
ці
нк
и

П
ра
кт
ич
не

 за
вд
ан
ня

 №
 2

 —
 п
ро
ан
ал
ізу

-
ва
ти

 Д
ер
ж
ав
ни
й 
бю

дж
ет

 У
кр
аї
ни

 за
ос
та
нн
і д
ва

 р
ок
и.

 П
ід
го
то
вк
а р
еф
ер
ат
у,

бі
бл
іо
гр
аф
ії,

 е
кс
пе
рт
но
ї о
ці
нк
и

К
ош

то
ри
с 
се
ре
д-

нь
ої

 за
га
ль
но
ос
ві
т-

нь
ої

 ш
ко
ли

. П
ід
го

-
то
вк
а 
ре
фе
ра
ту

, б
іб

-
лі
ог
ра
фі
ї, 
ек
сп
ер
т-

но
ї о
ці
нк
и

Ко
ш
то
ри
с 
ме
ди
ч-

но
ї у
ст
ан
ов
и.

 П
ід

-
го
то
вк
а р

еф
ер
ат
у,

бі
бл
іо
гр
аф
ії,

 е
кс

-
пе
рт
но
ї о
ці
нк
и

П
ід
го
то
вк
а 
ре
фе

-
ра
ту

, б
іб
лі
ог
ра
ф
ії,

ек
сп
ер
тн
ої

 о
ці
нк
и

23

К
ер
ів
ни
к 
з д

ис
ци
пл
ін
и

ка
нд

. е
ко
н.

 н
ау
к,

 д
оц

. _
__

__
__

__
__

__
__

_ 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

(п
ід
пи
с)

  
(п
рі
зв
ищ

е 
та

 ін
іц
іа
ли

)

584



585

Отже, оптимізація навчального процесу та структури науково-
педагогічних кадрів кафедри в цілому спрямована на підвищення
участі професорів і доцентів у практичній підготовці студентів
для набуття ними необхідних фахових компетенцій.

Кравченко В. Л., асистент,
кафедра страхування

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МАГІСТРІВ
ІЗ «СТРАХОВОГО МЕНЕДЖЕМЕНТУ»

Страховий ринок виняток у запровадженні новітніх тренінго-
вих технологій, які застосовуються для підвищення кваліфікації
працівників страхових організацій. Відповідно, якщо виникає по-
треба в поглиблені практичних навичок та умінь спеціалістів-
страховиків, то необхідно враховувати це в навчальному плані
студентів магістрів із «Страхового менеджменту». Саме з цією
метою впроваджується комплексний міжпредметний тренінг.

Об’єктом міжпредметного тренінгу є уміння працювати в
команді, створення відчуття спільності, довіри, співробітництва й
індивідуалізму. Здатність майбутніх магістрантів працювати на
загальний результат, діяти творчо, а не стереотипно.

Для розробки тренінгу, структура якого відповідала би постав-
леним цілям фахівці, які були залучені до розробки тренінгу спо-
чатку розробили концепцію створення тренінгу.

Концепція передбечала наступні пункти: мета проведення
тренінгу; цільова аудиторія; періодичність проведення тренінго-
вих занять; тривалість тренінгу; кількість учасників тренінгу; дис-
ципліни, які мають бути охоплені програмою тренінгу; види ак-
тивних методів навчання, які передбачені програмою тренінгу;
матеріальне забезпечення тренінгу.

Саме ця концепція дозволила визначити оптимальну структу-
ру, виховуючи всі фактори, які необхідно було враховувати для
створення тренінгу.

Особливістю структури тренінгу було те, що:
1) Структура тренінгу дозволяє відтворити повний цикл жит-

тєдіяльності страхової послуги (від моменту розробки до виплати
страхового відшкодування).
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2) Структура тренінгу побудована таким чином, що дозволяє
визначити студенту свої позитивні та негативні сторони не тільки
стосовно рівня знань та умінь, але й враховуючи свої психологіч-
ні характеристики.

3) Структура тренінгу дозволяє якісно оцінити роботу кожно-
го студента, як невід’ємної складової колективу (робота в малих
групах).

4) Також структурою тренінгу передбачено проведення діло-
вої гри, щодо технології продажу страхової послуги, яка дозволяє
отримати необхідні практичні навички працівнику страхової
компанії під час спілкування із клієнтом (саме на такі тренінги є
найбільший попит у страховиків).

Зауважимо й те, що розробити міжпредметний тренінг дуже
важко, оскільки, як правило, фахівці під тренінгом розуміють
тренування певних умінь фахівця до «автоматизму». Наприклад,
тренінг співпраці у команді — відпрацьовуються дії кожного як
складової колективу. Між предметний тренінг — це вже не тре-
нування однієї якоїсь навички, а відпрацьовування практичного
застосування сукупності знань, умінь та навичок студента, отри-
маних протягом всього терміну навчання.

Кривошлик Т. Д., канд. екон. наук, доц.,
кафедра страхування

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
МЕТОДИК НАВЧАННЯ

В ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

В умовах реформування системи вищої освіти України та адап-
тації її до кращих світових та європейських стандартів, закріпле-
них у Болонській декларації, особливої актуальності набувають
питання застосування сучасних методик навчання. Серед цих ме-
тодик важливе місце належить тренінговим технологіям, які нині
набувають широкого поширення в системі підготовки майбутніх
фахівців. На відміну від традиційних способів навчання, які ба-
зуються на засвоєнні та відтворенні студентами переважно тео-
ретичних знань, тренінгові технології допомагають набути вмінь
та навичок застосування теоретичних знань при вирішенні прак-
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тичних ситуацій, сприймати та аналізувати інформацію, ранжу-
вати по значимості проблеми та знаходити способи їх вирішення,
отримати досвід спілкування і роботи в команді та сформувати
активну життєву позицію.

На наш погляд, використання тренінгів доволі ефективне на
заключній стадії навчання (магістерський рівень), коли форму-
ється професійна компетентність майбутнього фахівця. Проте,
прикладний характер дисципліни «Страхові послуги» (бакалавр-
ський рівень), також дає можливість на заняттях органічно поєд-
нувати традиційне навчання та інтерактивні методи, які широко
використовуються в тренінгових технологіях.

Сутність інтерактивного навчання міститься у тому, що на-
вчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх
студентів під час заняття в малих групах, де відбувається розпо-
діл ролей та чітке виконання обов’язків учасників. Це взаємона-
вчання, в якому викладач та студент є рівноправними та рівнозна-
чними суб’єктами навчального процесу. За такої організації на-
вчання викладач керує роботою кожного студента опосередкова-
но, через завдання, якими спрямовує діяльність груп.

Як правило, організація інтерактивного навчання передбачає
моделювання реальних ситуацій, використання рольових ігор,
спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин відпо-
відної ситуації,

За дисципліною «Страхові послуги» вважаємо доцільним ви-
користання таких інтерактивних методів навчання як ситуаційні
завдання (case study) та рольові ігри. Так, наприклад, після ви-
вчення тем «Страхування життя», «Страхування від нещасних
випадків», «Медичне страхування» пропонуємо використання
комплексного ситуаційного завдання. Студентам пропонується
опис конкретної ситуації, що може виникнути в діяльності стра-
хової компанії чи суб’єкта господарювання. Обов’язковим її
елементом є ключові запитання, до важливих аспектів ситуацій-
ної моделі.

Академічна студентська група розподіляється на малі групи
(до 5 чоловік), в яких відбувається ознайомлення з матеріалами
ситуації, опрацювання першоджерел та науково-методичної літе-
ратури. До початку занять в аудиторії студенти, у неформально-
му спілкуванні, обговорюють ситуацію, готують свої пропозиції
та висновки щодо її вирішення. На занятті представник кожної
групи презентує доповідь, присвячену аналізу ситуації, з викори-
станням ілюстративних засобів (таблиці, схеми), після чого від-
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бувається її обговорення з членами інших груп у вигляді дискусії.
Насамкінець, викладач здійснює аналіз процесу обговорення си-
туації, підбиває підсумки й оцінює роботу студентів за цим зав-
данням. Таким чином, використання методу конкретних ситуацій
сприяє поглибленню знань за певними темами, формуванню
вмінь студентів аналізувати ситуацію, робити висновки й при-
ймати відповідні рішення.

З метою закріплення набутих знань та формування навичок
прийняття рішень у проблемних ситуаціях корисним є застосу-
вання сюжетно-рольової гри, яку доцільно проводити на остан-
ньому практичному занятті. Студентам, розподіленим на кілька
малих груп, пропонується розіграти проблему (наприклад, за те-
мою «Вибір страхової компанії») в ролях відповідно до певного
сюжету. Тематика гри дозволяє студентам набути практичних
навичок здійснення аналізу нормативно-правового забезпечення
страхової діяльності, організації продажу страхових послуг, про-
ведення андерайтингу, укладення договорів страхування, визна-
чення страхових премій та врегулювання претензій страхуваль-
ника у разі настання страхового випадку. Така гра налаштовує
студентів на розгляд реальних ситуацій та вирішення проблем, з
якими вони будуть стикатися в майбутньому, виконуючи свої
професійні обов’язки.

Використання методу розігрування ролей та ситуаційних за-
вдань потребує від викладача майстерності і трудомісткої рете-
льної підготовки. Він має детально розробити методичне забез-
печення й чітко організувати заняття, всі елементи якого будуть
спрямовані на формування у студентів вмінь самостійної поста-
новки проблем, пошуку та знаходження потрібного для їх вирі-
шення матеріалу, його логічного опрацювання й формулювання
висновків. Тому викладач повинен мати бажання, уміння та мож-
ливості використовувати ці методи навчання.

Студенти, в свою чергу, також повинні мати бажання та мож-
ливість працювати в інтерактивному режимі, а не просто бути
присутніми на заняттях. Наразі не всі студенти готові до введен-
ня нових методів навчання, оскільки мають недостатні знання з
блоку дисциплін фахового спрямування, несхильні до дискусій-
ної і командної роботи, а іноді й пасивні. Тому часто викладач
змушений повертатися до традиційної схеми опитування, вико-
нання індивідуальних завдань та тестової форми контролю.

Отже, необхідно гармонійно застосовувати як традиційні, так
і нові, зокрема, інтерактивні методи навчання. Протягом семест-
ру доцільно ретельно підготувати і провести кілька інтерактив-
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них занять, ніж часто проводити похапцем їх цілий калейдо-
скоп. За таких умов навчання студенти будуть мати можливість
закріпити вже набуті знання, вирішувати практичні завдання,
розвивати аналітичні навички, творчо підходити до вирішення
поставлених завдань, працювати в команді, толерантно ставити-
ся до думки інших та підготуватися до майбутньої професійної
діяльності.

Лещенко Л. П., Захарова І. Є., старш. викл.,
кафедра іноземних мов

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК СТИМУЛ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у євро-
пейський та світовий простори, нові політичні, соціально-еко-
номічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі
навчання іноземних мов, зокрема англійської мови, бо зараз анг-
лійська мова визнана мовою міжнародного спілкування.

Важливим чинником успіху є розуміння того, що мова най-
краще засвоюється тоді, коли студентам пропонується індивіду-
альна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі осо-
бистісних навчальних потреб і відповідальності.

Комунікативна спрямованість у навчанні іноземних мов — це
створення умов для мовленнєвої взаємодії.

Таким чином, у такі умови та потреби сучасного життя зумо-
вили виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови —
застосування таких інноваційних технологій, як комп’ютеризо-
ване навчання.

Комп’ютеризоване навчання на заняттях англійської мови ре-
алізується на таких принципах, як:

— індивідуалізація (можливість персонально працювати з кож-
ним учнем, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та на-
вичок);

— диференціація (можна обирати та пропонувати студентам
необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кіль-
кості та у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним
можливостям, рівню знань та умінь);

— інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального
матеріалу, його структурування з широким залученням інтерак-
тивних видів і форм робіт).
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Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалі-
зовані за допомогою комп’ютерних технологій треба зазначити
такі:

— пізнавальна;
Так, наприклад, використовуючи комп’ютерні технології та

Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію та ви-
користовуючи навчальні програми, на яких відображені текст,
звук, зображення, відео сприяють пізнавальній активності сту-
дентів.

— розвиваюча;
Робота студентів з навчальною програмою крім активації лек-

сики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як
сприйняття, логічне мислення, пам’ять, уява.

— тренувальна;
За допомогою комп’ютерних програм студенти мають можли-

вість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевіри-
ти свій рівень знань та умінь з певної теми, визначити конкретні
прогалини, доопрацювати їх та виконати запропоновані завдання
ще кілька разів з метою покращення своїх результатів.

— діагностична;
Використовуючи комп’ютерні технології, викладач має змогу

швидко здійснити контроль та з’ясувати рівень засвоєння навчаль-
ної теми студентами.

— комунікативна;
Під час роботи студентів з навчальними програмами, ведучи

діалог з комп’ютером студенти долають бар’єр боязливості.
У студентів формується добре відношення до предмету, вони

оволодівають значним базовим рівнем спілкування на англійсь-
кій мові.

Використання комп’ютеру у процесі вивчення англійської мо-
ви сприяє виконанню таких завдань:

— зацікавлення англійською мовою;
Під час роботи з навчальною програмою діє методичний при-

йом «перенесення» студентів в іншомовну ситуацію, наближену
до реального життя. Також у студентів виникає крім цього інте-
рес до роботи з комп’ютером, зокрема до різноманітних комп’ю-
терних програм.

— унаочнення навчального матеріалу;
За допомогою навчальних програм можна поєднати чуттєві,

слухові та зорові компоненти впливу на сприйняття тексту сту-
дентами.

— розширення знань студентів з певної навчальної теми;
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Так, відповідні СD-диски надають безліч цікавої та корисної
ілюстрованої інформації за темами, які у звичайних підручниках, як
правило, недостатньо цікаво подані. Студенти також мають можли-
вість розширити свої знання за допомогою використання комп’ю-
терних технологій не тільки з предмету «англійська мова», а й
отримати певні знання та досвід ситуацій, наближених до реальних.

— перевірка та самоперевірка набутих знань та умінь;
Працюючи з навчальними програмами студенти мають мож-

ливість перевіряти себе, дивлячись на «результати заняття». Та-
кож на заняттях з використанням комп’ютера дуже швидко про-
ходять тестування, виконання контрольних вправ.

Метою використання таких навчальних комп’ютерних про-
грам є навчання студентів англійській мові через наближення їх
до реальних життєвих ситуацій. На таких інтегрованих заняттях
студенти удосконалюють свої знання, вміння та навички набуті
за попередній період навчання, також дуже доцільно використо-
вувати такі навчальні програми, як засіб інтенсифікації та опти-
мізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, активізації їх
можливостей, розвиток їх творчих здібностей.

Впровадження інноваційних технологій, зокрема, використан-
ня комп’ютерних навчальних програм на заняттях проходить
трьома етапами:

1 етап — формування лексичних та граматичних навичок з
виробничої теми. Протягом цього етапу студенти засвоюють бу-
дову англійських речень, удосконалюють мовні навички, прослу-
ховуючи та повторюючи фрази та речення записані на диску,
водночас вони можуть бачити на екрані наскільки ефективно це в
них виходить, бо одразу комп’ютер висвітлює «оцінки».

Під час цього етапу комп’ютер виступає в ролі терплячого ре-
петитора, враховуючи індивідуальні особливості студента, якому
інколи потрібно багато разів повторити одну й ту саму фразу;

2 етап — на цьому етапі проходить удосконалення мовних на-
вичок та використання тих фраз та речень, які закріплювались на
першому етапі, в діалозі з комп’ютером. Студент має вибрати
один з трьох поданих комп’ютером варіантів з вірною відповіддю
та вчасно відповісти на фразу, подану комп’ютером. Крім цього
під час діалогу студента з комп’ютером екран висвітлює фото-
графії що стосуються теми діалогу;

3 етап — це засвоєння матеріалу, розвиток умінь вживати лек-
сичні та граматичні знання набуті під час попередніх двох етапів.
Студентам пропонуються граматичні та лексичні завдання, на-



592

приклад: поставити слова в вірній послідовності, щоб було вірно
побудоване речення; дібрати до запропонованих слів (які зустрі-
чалися протягом двох попередніх етапів) антоніми чи синоніми;
вставити за змістом слова у фрази або речення. Дуже подобається
студентам завдання — «відгадай слово» — це завдання — крос-
ворд англійською мовою.

Таким чином, впровадження та застосування комп’ютерних
навчальних програм на заняттях англійської мови це:

— ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб;
— допоміжний засіб навчально-пізнавальної діяльності студентів;
— засіб підвищення мотивації та бажання студентів вивчати

англійську мову;
— швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю

знань, умінь та навичок студентів;
— засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяль-

ності.
Отже, застосування на заняттях комп’ютерних навчальних

програм — досить ефективний та доцільний засіб у навчанні сту-
дентів англійської мови, спрямований на розвиток комунікатив-
них здібностей студентів. Крім цього, використання комп’ю-
терних технологій у викладанні англійської мови дозволяє віді-
йти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуаліза-
цію навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння мов-
них структур та граматичних правил, а також подолати моно-
тонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної
компетенції студентів при навчанні англійській мові.

Марищук О. Ю., старш. викл.,
Феденко О. О., старш. викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ

ДІЛОВА ГРА ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО
МЕТОДУ НАВЧАННЯ

У світовій педагогіці виділяють кілька понять, які тісно
пов’язані з використанням гри в навчальних цілях: моделювання,
імітація, змагання. Функція ігрового моделювання включає по-
шук самостійного рішення професійної задачі та зміни чи корек-
ції її рішення. Основними способами ігрового моделювання є ін-
дивідуальні постійні вирішення задач, ділові ігри, спеціально-
педагогічний тренінг та ін.
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Особливе місце займає професійно-рольові та ділові ігри:
прийоми та вправи на ігрову поведінку та взаємодію, інтерв’ю,
драматичні, дидактичні спектаклі, педагогічні етюди. Ігрове мо-
делювання включає різні форми творчого пошуку: «мозковий
штурм», дискусії, методи синектики. Педагогічна сутність діло-
вих ігор — активізувати мислення, підвищити самостійність
майбутнього спеціаліста, внести дух творчості в навчання, при-
близити його до професійно-орієнтованого, а головне — підготу-
вати студентів до практичної діяльності.

Зрозуміло, що ділові ігри необхідно готувати, і не лише сам
матеріал, але й студентів. Рекомендують починати з імітаційних
вправ. Вони відрізняються від ділових ігор меншим обсягом та
меншою кількістю завдань, які необхідно вирішити. Імітаційні
вправи більш схожі на навчальні, ніж на ділові ігри. Їхні цілі —
надати студентам можливість у творчому процесі засвоїти ті чи ті
навички, зосередити увагу на будь-якому важливому понятті, ка-
тегорії, закони.

Після імітаційних вправ можна переходити до ділових чи ро-
льових ігор. У навчальному процесі вузу такий вид навчання мож-
на назвати діловою грою лише умовно. Це, скоріше за все, рольова
гра, так як студент ще не володіє в повній мірі своєю спеціаль-
ністю. Ділова гра — це програвання цієї чи іншої ситуації спеці-
алістами. Їх мета — визначити процес чи його результат. Мета
рольових (чи, умовно ділових) ігор — формувати певні навички
та вміння студентів в активному творчому процесі. Соціальна ва-
га ділових (рольових) ігор у тому, що в процесі вирішення пев-
них завдань активізуються не лише знання, але й розвиваються
колективні форми спілкування.

Зазвичай, використовують ігрові елементи двох типів: загаль-
ні ситуативні завдання по психології та етиці управління, які
пов’язані з вирішенням тих чи інших проблем (завдань); вузько-
спеціальні завдання, які пов’язані зі змістом того чи іншого про-
філюючого предмета.

Завдання викладача:
а) відібрати необхідні ситуації-ілюстрації на певному матеріа-

лі або ситуації-проблеми;
б) підготувати дидактичний матеріал;
в) підібрати підгрупи студентів (3—4 чоловіки),
г) поставити завдання (проблему), за якою група повинна ви-

словити свою точку зору по суперечливому питанню;
д) обміркувати передбачувані відповіді та репліки;
е) проявляти зацікавленість до студентів, постійну увагу і т. п.
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Під час виконання завдань можна використовувати всі дидак-
тичні методики: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний виклад, частково-пошуковий та дослідницький.

Студенти, які беруть участь у рольовій ситуації, мають:
а) чітко дотримуватися своєї ролі;
б) намагатися слухати партнерів та вчителя;
в) не коментувати діяльність інших, перебуваючи в ролі;
г) намагатись поставитися до своєї ролі як до реальної життє-

вої ситуації, в яку потрапили;
д) вийти з ролі по закінченні сценки;
е) брати участь в її аналізі.
Мета рольової гри — визначити ставлення до конкретної жит-

тєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчатися
через досвід та почуття. Рольова гра може також використовува-
тися для отримання конкретних навичок. Розігрування конкрет-
ної життєвої ситуації за ролями допоможе студентам виробити
власне ставлення до неї, набути досвіду шляхом гри, сприяє роз-
витку уяви і навичок критичного мислення, вихованню спромож-
ності знаходити і розглядати альтернативні можливості дій.
У процесі ділової гри студенти знайомляться з діалектичними
методами вивчення проблеми (питання), організації праці колек-
тиву. Під час ділової гри формується розуміння належності їх до
колективу; визначається ступінь участі кожного з них у роботі;
відчувається їх взаємозв’язок у процесі вирішення загальних зав-
дань; колективно обговорюються всі питання, що формує повагу
до інших. У процесі ділової гри розвиваються логічне мислення
та здібності до пошуку відповідей на задані питання, мова, мов-
ний етикет, уміння спілкуватися в процесі дискусії.

Машкова І. М., старш. викл.,
Бєлякова О. В., старш. викл.,

Гузік Т. А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри,
кафедра іноземних мов ФЕФ

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У КОНТЕКСТІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Найважливіша перспектива розвитку викладання, як показують
останні досягнення у галузі методики, зокрема іноземних мов, по-
лягає у поєднанні навчання із творчим тренінгом. Починаючи з
ХХ ст. тренінг як засіб адаптації людини до професійної діяльності
отримав широке визнання і впровадження у різні сфери людської
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діяльності. Існує багато визначень поняття «тренінг», терміну,
якай походить від англійського «training» — навчання, виховання,
тренування. Розглянемо тренінг як групу методів, спрямованих на
розвиток здібностей до навчання й оволодіння таким складним ви-
дом діяльності, як наукова робота студентів, зокрема їх участь у
студентських наукових конференціях.

У розробці та використанні технологій, спрямованих на ово-
лодіння студентами навичок пошуку, опрацювання та викорис-
тання нової інформації, актуальним є перехресний метод викла-
дання, який забезпечує таке плідне поєднання вузькоспеціалі-
зованого мислення із системним підходом, що його можна вва-
жати одним із найважливіших засобів, а можливо, й ідеалом май-
бутньої системи освіти.

При підготовці та навіть під час проведення студентської науко-
вої конференції використовуються кілька видів тренінгу: тренінг
партнерського спілкування, тренінг сенситивності та тренінг креа-
тивності, які націлені на формування та розвиток ефективних ко-
мунікативних компетенцій. Тренінгові вправи, направлені на роз-
виток сенситивної здібності, оптимізують можливості студента
встановлювати та підтримувати контакти у спілкуванні. Продукта-
ми тренінгу креативності є швидкість, гнучкість, точність, оригі-
нальність мислення, толерантність, здатність до вирішення проб-
лемних завдань та ситуацій. Тренінг партнерського спілкування
створює такий рівень відкритості, довіри, емоційної свободи, згур-
тованості, такий стан кожного учасника конференції, які дозволя-
ють успішно працювати і просуватися до своєї майбутньої професії.

При підготовці студентів до участі у наукових конференціях
викладачі використовують різні моделі систематичного дослі-
дження. Викладання, яке має імітувати дослідницький процес,
водночас підвищує професійний рівень науково-педагогічних
працівників і спонукає студентів до проведення наукових дослі-
джень із актуальної проблематики.

Використання синектики як моделі групового вирішення проб-
леми з використанням домислів, сміливих гіпотез, «хибних ідей»
та інтуїтивних рішень цілеспрямовано включене у навчальний
процес як методика стимулювання творчої роботи студентів при
підготовці їх до майбутньої наукової діяльності.

Дискусія як навчальний варіант роботи зі студентським колек-
тивом згодом у ході студентської наукової конференції демон-
струє свою ефективність, коли студенти не тільки рідною, а й
іноземними мовами презентують свою точку зору та її аргумен-
тацію, що стає одним із ключових моментів конференції.
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Без створення ігрової проблемної ситуації неможливо ефектив-
но підготувати студентів до участі у конференції, так само як і
без використання першого типу «кейс-методу» (детального похви-
линного опису виступу студента за принципом: коли? де? як?). За-
стосування викладачами кафедри таких методів, як: метод проек-
тів, портфоліо, мозкова атака, метод круглого столу та інші, особ-
ливо доцільне у групах, які поглиблено вивчають іноземну мову.

Один із найдавніших і найпоширеніших методів навчання —
метод інсценування забезпечує максимальне наближення навчаль-
ного процесу до дійсності. Практичні заняття-конференції, на
яких використовуються ділові ігри і обидві форми інсценування
занять (заздалегідь підготовлені і імпровізовані), головним своїм
завданням мають безпосередню підготовку студентів до участі у
конференціях різного рівня, і виступи учасників оцінюються ко-
лективно за певними критеріями.

Згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної осві-
ти, для активізації розвитку часткових компетенцій, тих, що стосу-
ються освітньої галузі, та оволодіння іншими культурами, ефектив-
ними вважаються ситуації занурення у іншомовне середовище. Це
стосується не тільки студентів, а й викладачів іноземних мов, для
яких це є також необхідним для підвищення професійного рівня.
Студентські наукові конференції іноземними мовами сприяють
цьому, імітуючи іншомовне середовище спільними зусиллями сту-
дентів і викладачів, за допомогою численних гостей конференцій,
які або вільно володіють іноземними мовами, або є носіями цих мов.

Тренінг як нова педагогічна технологія охоплює різноманітні ме-
тоди та прийоми і оптимізує перехресний метод викладання. Тренінг
допомагає в організації і проведенні навчального процесу, виявляє
майстерність педагогів, створює комфортні умови для співпраці ви-
кладачів і студентів, адаптує майбутніх фахівців до професії.

Моруга К. О., викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ,

Каменська І. П., викл.,
кафедра іноземних мов НМУ ім. О. О. Богомольця

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
У зв’язку з модернізацією концепції української освіти основ-

ним завданням професійної освіти стає підготовка кваліфіковано-
го працівника, компетентного фахівця конкурентоспроможного на
ринку праці, що спроможний ефективно працювати за спеціаль-
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ністю на рівні світових стандартів. Розвиток умінь і навичок ві-
льного володіння іноземною мовою як засобом повсякденного та
ділового спілкування у рамках професійної діяльності відіграє
виняткову роль у досягненні цієї мети. Таким чином, рішення по-
ставленого завдання неможливо без використання новітніх тех-
нологій навчання, популярними серед яких є використання інтер-
активних методик, дистанційного навчання, методів проектів,
інформаційних технології та тренінгових технології зокрема.
Окрему увагу слід приділити тренінговим технологіям, які най-
більш сприяють реалізації комунікативного підходу у навчанні
іноземній мові.

Тренінг, як нова педагогічна технологія, допомагає в прове-
денні й організації навчального процесу, а також охоплює різно-
манітні методи і прийоми, отже, створює комфортні умови для
співпраці викладачів та студентів, виявляє майстерність педаго-
гів. Тренінгові технології — це форми роботи, які використову-
ються для того, щоб забезпечити студентів активною мовленнє-
вою практикою на заняттях іноземної мови. Вони сприяють фор-
муванню у студентів іншомовної комунікативної компетенції,
яка являється першочерговою метою у навчанні англомовного
говоріння студентів, як мовних так і немовних вузів. У немовних
ВНЗ головною метою навчання іншомовного говоріння є форму-
вання професійно-спрямованої комунікативної компетенції.

Комунікативна компетенція — це здатність функціонально
володіти та користуватись мовою, відповідно до різноманітних
цілей та специфіки ситуації спілкування. Складовими компетен-
ції є знання, уміння та навички. Компетенція є сукупність індиві-
дуальних якостей, які взаємопов’язані між собою.

Вважаючи комунікативну компетенцію метою і результатом,
не слід забувати, що її досягнення можливе лише за умови сфор-
мованості лексичної компетенції, що є її складовою. Адже без віль-
ного розуміння і оперування фаховою лексикою при професійно-
орієнтованій спрямованості навчання, неможливо проводити по-
вноцінну мовленнєву діяльність. Психологи зазначають, що на
запам’ятовування іншомовного матеріалу витрачається тим мен-
ше часу, чим більше студентів залучено в усному мовленні.

Лексична компетенція складається з лексичних знань і мов-
леннєвих лексичних навичок. Застосування тренінгових занять
для розвитку лексичних знань і мовленнєвих лексичних навичок і
вмінь дає змогу в цікавій і доступній формі оволодіти знаннями
необхідними для розвитку професійної компетентності і комуні-
кативної компетентності зокрема.
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Формування лексичної компетенції відбувається поетапно: по-
перше, необхідно семантизувати лексичні одиниці та фонетично
їх опрацювати; по-друге, потрібно автоматизувати лексичні на-
вички на рівні слова, словосполучення та на понад фразовому рі-
вні; і останнім етапом являється активізація вживання лексики на
текстовому рівні.

При формуванні лексичної компетенції більш ефективним та
цікавим є використання рольових та дидактичних ігор, моделю-
вання ситуацій, організація тематичних групових дискусій та мо-
зкових атак.

Тренінгові технології надають змогу залучити кожного студен-
та до групової роботи з подальшою індивідуалізацією формуван-
ня та висловлювання власних думок іноземною мовою.

Моруга К. О., викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ,

Каменська І. П., викл.,
кафедра іноземних мов НМУ ім. О. О. Богомольця

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Вища освіта набуває особливого значення на сучасному етапі
розвитку українського суспільства. Причиною цього є передусім
трансформація сучасної парадигми освіти у змісті, структурі, фор-
мах та методах вищої освіти, що забезпечується інноваціями у
навчальному процесі. Однією з таких інновацій стало викорис-
тання інформаційних технологій у процесі викладання іноземних
мов у ВНЗ.

На думку Г. Райковської, застосування інформаційних техно-
логій при навчанні іноземних мов майбутніх фахівців певної га-
лузі являє собою використання сукупності методів і засобів, інте-
грованих з метою забезпечення та підтримки інформаційних
процесів пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, ти-
ражування інформації та процедури доступу до неї в інтересах її
користувачів. Ці технології можуть застосовуватись у трьох ва-
ріантах: 1 — технологія як «проникнення» (застосування комп’ю-
терного навчання з окремих тем); 2 — як основна (застосування
при вивченні базових тем); 3 — як монотехнологія (весь процес



599

навчання: діагностика, управління, моніторинг — проводяться за
допомогою комп’ютера).

Комплексне використання інформаційних технологій у проце-
сі навчання ділової іноземної мови має певну специфіку і ряд пе-
реваг: викладач виконує роль діагноста, консультанта і поста-
чальника інформації; комп’ютеризація дає змогу поєднувати на-
вчальну, самостійну й викладацьку діяльність; переважає само-
стійна робота студентів, що передбачає досягнення кінцевого ре-
зультату навчання; засоби навчання добираються таким чином,
щоб вони сприяли комплексному досягненню поставленої мети
навчання й контролю за опануванням матеріалу (в електронному
варіанті); завдання видаються в електронному варіанті, що дає
змогу студенту неодноразово їх переглянути та засвоїти матеріал,
можлива рівнева диференціація завдань; при підготовці навчаль-
ного матеріалу готується інтерактивний методичний комплекс,
який включає лекційний курс (електронний підручник); практич-
ні заняття; модулі перевірки знань; індивідуальні завдання; основ-
ні положення стандартів, які повинен засвоїти студент у процесі
вивчення дисципліни; довідниковий матеріал; тести для самокон-
тролю; екзаменаційні (залікові) питання; бібліотечні та Інтернет-
ресурси тощо. Інтерактивний методичний комплекс, згідно із су-
часними вимогами, подається студентові в електронному варіанті
на дискеті або CD; для реалізації завдань навчання використову-
ються різноманітні комп’ютерні технології: опрацювання теоре-
тичного матеріалу за допомогою електронного підручника (конс-
пекту); тестування та самоконтроль; інформаційні технології
забезпечують активну участь студента, який засвоює інформацію
в ході діяльності з інформаційним матеріалом.

Слід зауважити, що процес упровадження інформаційних тех-
нологій є складним і багатоаспектним, адже навчальна програма
має включати: завдання та методичні вказівки до кожної роботи,
передбаченої програмою, низку контрольних запитань, доступ до
довідкового матеріалу, загальний перелік контрольних запитань,
що виносяться на іспит (залік). Безумовно, широке використання
інформаційних технологій у навчальному процесі пов’язано з чи-
сельними труднощами як суб’єктивного, так і об’єктивного харак-
теру. Це пов’язано з низкою факторів, основні з них: відсутність
належного матеріального забезпечення, значну проблему стано-
вить підготовка матеріалів для введення в електронні засоби та
подальшу їх передачу у переробленому вигляді користувачеві,
відсутність навчально-програмного забезпечення, яке покликане
реалізувати ту чи іншу навчальну функцію.
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Омельянюк О. В., викл.,
Алейнікова М. Г., викл.,

кафедра іноземних мов ФЕФ

ГРУПОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ — СКЛАДОВА
КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ

При навчанні говоріння основним завданням є розвиток мов-
ного вміння, яке тісно пов’язане з комунікативною функцією мис-
лення. Спілкування з психологічної точки зору завжди є процес
розв’язання комунікативного завдання. Саме при наявності ко-
мунікативного завдання у мовника з’являється внутрішня, мовно-
розумова активність. Сказане дозволяє сформувати таке правило,
що витікає з принципу мовленнєвої спрямованості: при навчанні
говоріння необхідно постійно викликати мовно-розумову актив-
ність студентів за допомогою комунікативних завдань, які спря-
мовані на спілкування. Щоб зробити мовний матеріал цінним з
комунікативного боку, слід відібрати ті дійсні проблеми (питан-
ня, предмети обговорення), які становлять змістовний бік спілку-
вання, організувавши матеріал навколо них. Всі види діяльності в
класі організовані, базуючись на реальних життєвих ситуаціях.
Комунікативний підхід використовує різні технології навчання.
Студенти вживають мову при таких видах діяльності, як ігри, ро-
льові ігри та завдання з вирішуванням проблем.

Провідну роль у навчальному процесі відіграє групова робота
студентів. Групова робота передбачає малу кількість студентів,
працюючих разом над кінцевим результатом. Є дві основні риси,
завдяки яким групова робота є цінним знаряддям навчання.

Перша головна риса групової роботи — це передача повнова-
жень.

Передача повноважень у навчальному завданні змушує сту-
дентів відповідати за певні частини їхньої роботи; студенти віль-
ні у виконанні свого завдання тим шляхом, яким хочуть, але вони
відповідальні за кінцевий результат перед викладачем. Передача
повноважень не робить процес навчання безконтрольним, викла-
дач контролює його шляхом оцінювання кінцевого продукту.

Друга риса групової роботи — це впевненість перед іншими
членами групи. Члени групи потребують один одного для завер-
шення завдання — вони пропонують послухати один одного, ви-
рішити проблеми, виступаючи у ролі інструктора. Роблять це
шляхом питань, пояснень, складають твердження, критикують,
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слухають, погоджуються, не погоджуються, приймають загальні
рішення.

Переваги використання групової роботи полягають у тому,
що: 1) техніка концептуального навчання дає творче вирішення
проблеми та покращення усних мовленнєвих навичок студентів,
2) покращуються відносини в групі через довіру та дружелюб-
ність, 3) створює доброзичливу атмосферу, що може спонукати
пасивних студентів до співпраці.

Існують різні шляхи організації робочих груп. Пропонується
формувати нові групи на початку кожного семестру, тому що во-
ни вчаться працювати в групах протягом тривалішого часу. Існує
довіра один до одного в групі, а також вони вивчають сили інших
студентів та їх спроможність допомогти.

В кожній групі має бути студент з високим рівнем знань, 2—3
студенти середнього рівня та один з низьким рівнем знань. Сильні
студенти можуть допомагати слабким. Виграють від цього обидва.
Шляхом пояснення правил, граматики, ідей іншим сильний сту-
дент поглиблює власні знання англійської мови. Інші, ставлячи ве-
лику кількість запитань, також таким чином навчаються. Переві-
рити здібності сильних студентів можна в такий спосіб. Давайте їм
різні ролі, змінюйте їх кожного дня чи тижня. Можливі ролі:

Помічник: ця людина підтримує бесіду чи групове завдання.
Він не повинен говорити чи робити більш за інших.

Фасилітатор: людина, яка дає позитивне рішення різних ідей.
Він не дає учасникам групи надто довго сперечатися між собою.

Секретар: людина, яка робить нотатки, записує необхідну і ці-
каву інформацію на дошці.

Репортер: людина, яка повідомляє класу, що зробила група.
Існують і проблеми, які виникають під час групової роботи

студентів: 1) робота в групі може бути монополізована найбільш
активними її членами; 2) записування думок та ідей під час уроку
може затримувати вихід спонтанних ідей. Використовуючи гру-
пову роботу на заняттях англійської мови, треба звертати увагу
не тільки на позитивні її якості, але й на проблеми, які постають
у процесі роботи студентів у групах.

Метод групової роботи студентів передбачає іншу роль викла-
дача у навчальному процесі. Викладач полегшує навчання студе-
нта, залучаючи його до ситуації типу «студент — студент» більш
ніж до ситуації «викладач — студент». Для полегшення роботи
студентам викладач має виконувати багато ролей. Наприклад, він
є менеджером діяльностей у класі. Ця роль передбачає побудову
ситуацій, зручних для спілкування. Під час роботи викладач пра-
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цює як радник, відповідаючи на питання студентів та направляю-
чи їх виступити. З іншого боку, викладач може бути співрозмов-
ником та учасником процесу навчання разом зі студентами.
В цілому роль викладача менш домінуюча, що дає йому можли-
вість не бути в центрі уваги під час роботи.

Осадець С. С., д-р екон. наук, професор,
кафедра страхування

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ЗІ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ

Розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки зумовив
перехід суб’єктів господарювання на комерційний розрахунок,
необхідність перебудови системи захисту від ризиків техноген-
ного і природного характеру на основі страхування майна, ци-
вільної відповідальності, а для фізичних осіб крім того страху-
вання життя, здоров’я і пенсій.

В Україні швидкими темпами формується страхова індустрія.
На початок поточного року в Державному реєстрі значилося по-
над 440 страхових компаній. Йде активний процес залучення іно-
земних інвестицій у страховий бізнес. Контрольний пакет акцій
більшості великих страховиків належить нерезидентам. Це вима-
гає прискорення впровадження західних стандартів правового за-
безпечення страхової діяльності, переходу на міжнародні стан-
дарти обліку і звітності, розширення асортименту і запроваджен-
ня нових технології надання страхових послуг.

Вирішальною складовою потенціалу страхової індустрії є тру-
дові ресурси. Зараз тут зайнято майже 60 тис. працівників. Врахо-
вуючи те, що страховим покриттям охоплено менше 20 % потен-
ційних об’єктів страхування, потреба в кадрах буде зростати.
Дефіцит професіоналів привів до залучення в галузь великої
кількості людей без належної фахової підготовки. Вони здебіль-
шого неспроможні під час комунікацій з підприємцями надати їм
кваліфіковані консультації і запропонувати переконливий варіант
страхового захисту. Як наслідок, продуктивність праці в страхових
формуваннях України в кілька разів нижче ніж у країнах з розви-
нутим страховим ринком. Разом з тим багато випускників еконо-
мічних вузів, володіючи великим обсягом знань, сподобляються
особі, яка знає майже ввесь мовний словник, але не може вільно
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розмовляти. Потрібно значний час на адаптацію, що спричиняє ве-
ликі втрати для роботодавців і молодих фахівців. Тому дуже своє-
часним є акцентування уваги на усунення цього протиріччя.

Уже кілька років кафедра страхування потри всі заходи, що
вживаються на рівні університету, практикує проведення засідань
страхового клубу, де студенти мають можливість контактувати з
керівниками і провідними працівниками страхових компаній,
здебільшого нашими випускниками.

Нещодавно ухвалою Вченої Ради КНЕУ на фінансово-еконо-
мічному факультеті створено Навчально-практичний центр стра-
хового бізнесу.

Велику допомогу в його матеріально-технічному оснащені нада-
ла одна з старіших страхових компаній АСК «Скайд». В НПЦСБ
будуть умови для проведення тренінгів з використанням норматив-
но-правової бази, документації страховиків. Наявність у базі даних
правил страхування та іншої інформації багатьох страховиків доз-
волить виконувати завдання на пошуки найсприятливіших умов
страхування реальних об’єктів. Студенти, які матимуть знання і на-
вички роботи, зможуть у вільний від занять час працювати на під-
ставі угоди зі страховою компанією консультантом по продажу
страхових послуг, отримуючи за це відповідну комісійну винагоро-
ду. Наявність НПЦСБ дасть можливість підвищити якість виконан-
ня студентами модульних завдань, курсових і дипломних робіт.

Ми також сподіваємося на те, що на базі НПЦСБ у майбут-
ньому стане можливим реалізація між факультетських програм.
Наприклад, формування груп для дискусій і виконання відповід-
них ролей з актуальних питань страхування з числа студентів, які
навчаються за напрямками маркетингу, менеджменту, обліку і
аудиту, статистики, права тощо.

Остапенко Е. О., викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖЛИВОСТІ
САМОРОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Важко переоцінити значення та внесок гуманістичної психо-
логії у розвиток педагогічної науки. Фундаторами цього підходу
була проголошена віра в можливості та здатність людини розви-
вати, створювати себе і своє майбутнє.
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Так, Карл Роджерс одним із завдань педагога називає форму-
вання адекватної самооцінки особистості і доводить її вплив на
пізнавальну діяльність людини. Подальший розвиток ідей психо-
логів-гуманістів знаходить своє відображення в роботах багатьох
науковців.

Вільям Штерн доходить висновку, що педагогіка не може пре-
тендувати на формування людини за певним взірцем, а має допо-
могти особистості обрати свій шлях розвитку залежно від її інте-
ресів і спрямованості.

О. М. Леонтьєв пов’язує розвиток особистості із перебудовою
її свідомості. Цю думку поділяє і російський науковець Р. Н. Фай-
зуллін, розглядаючи саморозвиток як розширення свідомості лю-
дини. Збільшуючи сферу пізнання, людина розширює свідомість,
тобто саморозвивається. За Файзулліним, людина може розвива-
тися у трьох напрямках: інтелект, моральна свідомість, емоції.

Саморозвиток будь-яких якостей та здібностей залежить від
засвоєння і закріплення знань, умінь та навичок на практиці. Та-
ким чином, першим кроком має стати з’ясування рівня розвитку
бажаних якостей та пізнання людиною себе. Самопізнання — це
шлях особистості до розуміння свого «Я», досягнення конгруент-
ності, гармонії з собою та оточуючим світом. Самопізнання від-
криває приховані можливості, виявляє глибинні бажання та по-
треби, дозволяє максимально ефективно використати резерви ор-
ганізму, розкрити потенціал людини, досягти успіху на
професійній ниві.

Доречно наголосити, що Альберт Бандура визначає успіш-
ність людини самоефективністю, яку розглядає як віру в ефек-
тивність своїх дій та очікування успіху від їх реалізації. Науко-
вець не тільки проголосив «Владу людині» (владу над своїми
страхами та побоюваннями), але й розробив методику самоконт-
ролю. Самоефективність впливає на пошук або уникання ситуа-
цій певного типу, вибір поведінкових альтернатив, рівень дома-
гань та наполегливість, атрибуцію успіху і невдачі. Отже, висока
самоефективність передбачає наявність адекватної самооцінки,
позитивного досвіду і позитивного ставлення до певного виду ді-
яльності. Серед важливих чинників майбутньої успішності лю-
дини можна також назвати легкість адаптації та рефлексію.
Об’єднуючи всі ці поняття, виходимо на соціальний інтелект —
«глибину розуміння і далекоглядність у міжособистісних стосун-
ках» (Т. Карпович).

Мозковий штурм та аналіз конкретних ситуацій допомагає
студентам скласти перелік професійно значущих якостей спеціа-
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лістів фінансово-економічного профілю, визначити найважливі-
ші. Проведене опитування визначило пріоритетність наступних
якостей: гнучкість мислення, уважність, гарна пам’ять, комуніка-
бельність, рефлексія, винахідливість, креативність, стресостій-
кість, уміння працювати під тиском, працездатність.

Гарним прикладом може бути загальновідомий перелік якос-
тей Бенджаміна Франкліна, над якими працював і виховував у
собі, та постійна акцентуація на можливості та необхідності са-
мовдосконалення і саморозвитку.

Важливо визначити, зрозуміти, які професійно значущі якості
притаманні особі і в якій мірі, над чим варто працювати далі, що
потрібно розвивати, а що опановувати. Пізнання власних можли-
востей стає першим кроком на шляху до постійного саморозвит-
ку та безперервної освіти.

Остапенко Е. О., викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ

ТРЕНІНОГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Технологічне суспільство стрімко розвивається і потребує ви-
сокопрофесійних спеціалістів для всіх сфер своєї життєдіяльнос-
ті. Факт постійно зростаючих вимог до працівників вже перестав
бути новиною. Модернізація виробництва, застосування новітніх
технологій, пошук та апробація нових шляхів і методів роботи
стали нормою сьогодення. Ідея безперервної освіти, тобто освіти
впродовж всього життя, небезпідставно завоювала широке коло
прихильників та послідовників. Опрацюванню даної проблеми
присвячені роботи С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень,
Н. Г. Ничкало.

В контексті неперервної освіти актуальності набуває потреба
підготувати студента до самостійного набуття знань та озброїти
його навичками самостійної пізнавальної діяльності.

Самостійну пізнавальну діяльність студентів розуміють як здат-
ність вирішувати пізнавальні завдання (І. Я. Лернер, П. І. Під-
касистий, М. М. Скаткін), як сукупність пізнавальних процесів
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(І. Я. Розен), як інтегральну якість особистості (Т. І. Шамова,
Г. І. Щукіна), як умову зв’язку освіти та самоосвіти (А. К. Гром-
цева, О. М. Пєхота) і т. д. Особливий інтерес, у ракурсі нашого дос-
лідження, представляють собою підходи, запропоновані В. А. Ко-
заковим, який розглядає самостійну пізнавальну діяльність як са-
мостійну роботу в широкому розумінні, та М.М. Солдатенко, хто
розуміє цей феномен як пізнавальну діяльність у більш широко-
му розумінні.

П. І. Підкасистий визначає самостійну пізнавальну діяльність
як систему взаємопов’язаних компонентів, яка містить у собі:

а) змістовий компонент (знання, що виражені в поняттях або
образах сприйняття і уявлень);

б) оперативний компонент (різноманітні дії, оперування умін-
нями, прийомами як у зовнішньому, так і внутрішньому плані дій);

в) результативний компонент (нові знання, способи рішень,
новий соціальний досвід, ідеї, погляди, здібності і якості особис-
тості).

Отже, змістовний компонент системи передбачає вміння здо-
бувати знання на базі отриманої інформації, оперативний компо-
нент — уміння вільно використовувати отриманні знання за ме-
жами шаблонних ситуацій. Результативний компонент реалі-
зується в переході отриманих знань в особистісний досвід, що є
першим кроком на шляху до творчості — виходом за межі вже
існуючих знань.

Ми розуміємо самостійну пізнавальну діяльність як систему
самостійних пізнавальних дій, спрямованих на досягнення певної
педагогічної мети, як засіб саморозвитку.

Абсолютно очевидно, що особливого значення набувають
уміння вчитися, що передбачає розуміння студентом внутрішніх
умов власної діяльності, усвідомлення своїх сильних та слабких
сторін, знання індивідуально-типологічних властивостей (особ-
ливостей темпераменту, характеру, здібностей, типу мислення,
видів пам’яті (домінуючих каналів сприйняття інформації)),
вміння самостійно планувати свою діяльність, стимулювати та
мотивувати себе, визначати пріоритети, організовувати свій час,
складати план досягнення цілей, контролювати етапи виконання
плану, оцінювати якість виконання дій, вірити в свої сили та реаль-
ність досягнення бажаної мети і т.д.

У навчально-виховному процесі вищої школи тренінг або його
елементи широко застосовуються як на лекціях, так і на практич-
них заняттях. Навчальний тренінг розглядається як важлива
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складова професійного навчання, що має своїм завданням фор-
мування відповідних навичок та умінь (С. У. Гончаренко).

Інтерактивні методи навчання, які використовуються в ході
навчального тренінгу, створюють атмосферу невимушеності, ви-
кликають живий інтерес, формують потребу в пізнанні, поро-
джують зацікавленість у подальшому дослідженні проблеми. Ви-
користання методів гри дає можливість з’ясувати можливі зони
росту, визначити напрямок спрямування подальших зусиль з само-
вдосконалення.

Завдяки використаним інтерактивним методам, тренінг відбу-
вається цікаво і легко. Для того, щоб діяльність стала ефектив-
ною, за словами О. М. Леонтьєва, має відбутися зсув мотива на
мету. Вдало проведений тренінг залишає відчуття задоволення
від проведеної роботи, відчуття радості надбання нових знань,
отримання досвіду, тож, діяльність набуває особистісного зна-
чення. В цьому криється ключ до бажання подальшого розвитку.
Успіх надихає на нові звершення, стає стимулом майбутніх досяг-
нень.

Залучаючи студентів до самостійної пізнавальної діяльності, в
ході тренінгу маємо на меті формувати готовність вчитися впро-
довж життя, удосконалювати особистісно важливі та професійно
значущі якості, шукати і відкривати в собі таланти, розвивати
здібності, набувати нові вміння та навички, розширювати сферу
пізнання, тобто — саморозвиватися.

Поддєрьогін А. М., зав. кафедри, професор,
Угляренко О. М., доцент,

Невмержицька Н. Ю., старш. викл.,
кафедра фінансів підприємств

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ
ЗА УЧАСТЮ СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ

КОРПОРАТИВНИХ ТРЕНЕРІВ

Сучасні підприємства реалізують політику щодо постійного
росту знань і професійної підготовки працівників в основному
без відриву від виробництва, з використанням традиційного, со-
ціально-рольового та поведінкового підходів. При цьому все шир-
ше використовують тренінги. З цією метою крупні компанії за-
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прошують на постійну або тимчасову роботу викладачів-тре-
нерів. Вони вивчають особливості організації фінансово-еконо-
мічної діяльності підприємства, визначають реальний та необхід-
ний рівні кваліфікації працівників і проводять роботу щодо удо-
сконалення ділової компетенції працівників за допомогою інтен-
сивних технологій навчання.

Вище зазначене обумовлює необхідність удосконалення під-
готовки випускників вищих навчальних закладів і особливо магі-
стерського рівня. Як відомо, випускники багатьох навчальних за-
кладів, у тому числі і КНЕУ, отримують кваліфікацію викладача
з економіки. Отже, вони можуть працювати на посадах корпора-
тивних тренерів. Проте відповідних практичних навичок мають
недостатньо.

З метою напрацювання нашими студентами навиків, необхід-
них для роботи у системі корпоративного навчання, необхідно
здійснювати розробку і апробацію тренінгів з дисциплін магіс-
терської підготовки за активної участі самих студентів. Тобто,
необхідно залучати студентів до підготовки тренінгових завдань.
Проте, потреба в корпоративних тренерах на ринку праці обме-
жена, отже не потрібно всіх студентів готувати до ролі корпора-
тивних тренерів, достатньо набрати групу з бажаючих.

Цей тренінг дає змогу студентам спробувати себе в ролі від-
повідальних осіб по прийняттю рішень, які стосуються певних
напрямків діяльності організації. В ході тренінгу студенти повин-
ні не тільки продемонструвати та закріпити свої знання та навич-
ки, а також показати своє вміння працювати однією командою
для досягнення поставленої мети, приймати реальні, обмірковані,
зважені рішення.

Організація та відбір студентів щодо проведення тренінгу.
На початку другого семестру під час лекційних занять студен-

там магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері біз-
несу» оголошується тематика проведення тренінгу.

Тематична спрямованість тренінгу по дисципліні «Оподаткуван-
ня суб’єктів господарювання» в 2008—2009 навчальному році —
«Оптимізація податкового навантаження на діяльність вітчизняних
суб’єктів підприємництва в умовах економічної і фінансової кризи».

Тематика тренінгу розбивається на блоки. Орієнтовні назви
блоків: «Податкове планування податку на прибуток як напрямок
оптимізації податкового навантаження в умовах економічної і
фінансової кризи»; «Напрямки зменшення податкового наванта-
ження по ПДВ»; «Проблемні питання нарахування і сплати внес-
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ків до державного пенсійного фонду і фондів соціального стра-
хування» тощо.

Кількість блоків залежить від кількості та бажання студентів
приймати участь у розробці та проведенні тренінгу в заданих на-
прямках.

Відбір студентів для тренінгових занять здійснюється за таки-
ми умовами:

1. бажання студента;
2. високий рівень базової підготовки студента (середня оцінка

по диплому бакалавра не нижче «4»);
3. відповідність календарного плану проходження переддип-

ломної практики тематиці тренінгового заняття чи наявність у
студента практичного досвіду роботи по спеціальності;

4. позитивна оцінка викладачами, які керують підготовкою
тренінгу, здібностей студентів, які залучаються до розробки і
проведення тренінгу.

Для розробки та підготовки одного блоку тренінгу викладачем
відбирається 5 студентів (за потребою кількість може бути зміне-
но), які складатимуть міні-групу по розробці та апробації одного
блоку тренінгу. Вони повинні за темою обраного блоку:

 вивчити теоретичні питання і разом з викладачем підготу-
вати теоретико-методичне обґрунтування;

 підготувати комп’ютерну презентацію і скласти схему про-
ведення тренінгу;

 підготувати практичні завдання, задачі, тести і скласти роз-
датковий матеріал.

Кожна міні-група приймає участь в апробації розробленого
тренінгу іншої міні-групи. Таким чином, кожна міні-група є тре-
нером свого блоку завдань і учасниками навчання за іншими
блоками тренінгу.

Тренінг повинен бути організаційно підготовлений. Інформа-
ційною базою є матеріали баз практики та дипломних робіт.

Організація проведення тренінгу здійснюється в кілька
етапів:

1. відбір бажаючих студентів приймати участь у розробці та
апробації тренінгу. Здійснюється у період проведення оглядових
лекцій: орієнтовно з 15 по 30 січня;

2. затверджується тематика блоків у рамках запропонова-
ною кафедрою теми тренінгу і формуються міні-групи по розроб-
ці блоків тренінгу. Строк виконання — 1—15 лютого;
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3. проведення організаційних зборів учасників проведення
тренінгу, уточнення програми проведення тренінгу за кожним
блоком. Вибір кожною групою студентів зі свого складу керівни-
ка, який буде нести відповідальність за її діяльність та рівень ви-
конання поставлених завдань. Строк виконання — 15 лютого —
10 березня.

Програма навчального тренінгу для студентів V курсу магіс-
терської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
 ___ __________________ 200_ року.

Час Тема Відповідальні за підготовку

__-__ __-__

………….. …………………. …………………………

4. 12.03 — консультація по питанням:
1) Складання детальної програми проведення тренінгу:
— уточнений перелік питань, що пропонуються учасникам

тренінгу до вивчення та обговорення;
— час, відведений на опрацювання питань та теми в цілому;
— форма презентації учасникам тренінгу навчальних матеріалів;
— форми використання активних методів навчання з метою

залучення учасників тренінгу до опрацювання методичних, про-
блемних питань оподаткування;

— форма та наповнення підсумкового контролю рівня та якос-
ті засвоєння учасниками програмних питань тренінгу (наприклад,
написання підсумкового комплексного тесту за програмою тре-
нінгу);

2) Уточнення учасників підготовки і проведення тренінгу;
5. 05.04 — консультація по питанням:
1) уточнення кінцевого варіанту програм проведення кожного

блоку тренінгу. Заповнення форми «Структурно-логічна схема
проведення тренінгу». Орієнтовний вигляд такої форми подано
нижче:
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Назва блоку № 1 тренінгу: «______________________________________»

Назва 1 етапу блоку:
«__________________________
__________________________»

Суть питань, передбачених до
опрацювання на даному етапі:
1.__________________________
2. _________________________
3…
___________________________,

Назва блоку № N* тренінгу: «____________________________________»

Назва 1 етапу блоку:
«__________________________
__________________________»

Суть питань, передбачених до
опрацювання на даному етапі:
1.__________________________
2. _________________________
3…
___________________________,

1. цілі і завдання тренінгу;
2. принципи організації роботи
учасників тренінгу:
3. програма роботи міні-груп.

Структурно-логічна схема проведення тренінгу «_______________
___________________________________________________________»

Вступ до тренінгу

2) визначення ступеня готовності презентаційного матеріалу
та роздаткового навчального матеріалу по кожній з тем тренінгу.
Заповнення таблиці «Модель та методична структура проведення
тренінгу за окремими блоками». Орієнтовний вигляд такої таб-
лиці подано нижче:

Таблиця

МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИЧНА СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ
ЗА ОКРЕМИМИ БЛОКАМИ

№
п/п

Назва блоку
чи його
етапів

Зміст роботи
тренера

в аудиторії

Використані
активні
методи
навчання

Очікувані
результати
роботи
слухачів

Норма часу,
хвилин

А 1 2 3 4 5
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При необхідності матеріали направляються на доопрацю-
вання;

6. 25.04 — остаточне затвердження програми та матеріалів
проведення тренінгу з кожного блоку;

7. 10.05 — проведення тренінгу
Критерії оцінювання знань студента за результатами

проведення тренінгу.
Оцінка кожного студента за результатами проведення тренін-

гу буде складатись з двох блоків:
1. оцінка викладача, який керує підготовкою тренінгу: від 0 до

80 балів;
2. оцінка студентів — слухачів (учасників) тренінгу: від 0 до

20 балів.
Оцінка викладача здійснюється за такими критеріями:
якість підготовки методичних матеріалів за блоком тренінго-

вого заняття, у якому задіяний студент (викладач оцінює від 0 до
10 балів. Якість найвища — 10 балів, середня — 5 балів, низька —
0 балів);

якість підготовки презентаційних матеріалів за блоком тренін-
гового заняття, у якому задіяний студент (викладач оцінює від 0
до 10 балів. Якість найвища — 10 балів, середня — 5 балів, низь-
ка — 0 балів);

якість підготовки роздаткових матеріалів за блоком тренінго-
вого заняття, у якому задіяний студент (викладач оцінює від 0 до
10 балів. Якість найвища — 10 балів, середня — 5 балів, низька —
0 балів);

практична цінність отриманих знань для студентів під час
тренінгового заняття (викладач оцінює від 0 до 10 балів. Прак-
тичні цінність найвища — 10 балів, середня — 5 балів, низька —
0 балів);

доступність викладення навчального матеріалу слухачам тре-
нінгу (викладач оцінює від 0 до 10 балів. Доступність викладення
найкраща — 10 балів, середня — 5 балів, низька — 0 балів);

забезпечення організації роботи навчальних міні груп згідно з
розподіленими ролями та вміле коригування дій інших учасників
тренінгу (викладач оцінює від 0 до 10 балів. Знаходиться на най-
вищому рівні — 10 балів, середній рівень — 5 балів, низький рі-
вень — 0 балів);

правильність прийнятих рішень (викладач оцінює від 0 до
10 балів. 80,0 %—100,0 % рішень правильні — 10 балів, 50,0 %—
79,9 % рішень правильні — 5 балів, менше 50 % правильних рі-
шень — 0 балів);
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систематичність та активність роботи студента під час прове-
дення блоків тренінгу, за якими студент проходить навчання (ви-
кладач оцінює від 0 до 10 балів. Активність найвища — 10 балів,
середня — 5 балів, низька — 0 балів).

Оцінка студентів — слухача (учасника) тренінгу здійсню-
ється за такими критеріями:

1) доступність викладення навчального матеріалу слухачам
тренінгу (кожен учасник тренінгу оцінює від 0 до 10 балів. До-
ступність викладення найкраща — 10 балів, середня — 5 балів,
низька — 0 балів. Потім виводиться середня арифметична);

2) практична цінність отриманих знань для студентів під час
тренінгового заняття (кожен учасник тренінгу оцінює від 0 до 10
балів. Практичні цінність найвища — 10 балів, середня — 5 ба-
лів, низька — 0 балів. Потім виводиться середня арифметична).

Слезенко А. О., старш. викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ

СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО
СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ

У дисертаційному дослідженні І. І. Комарової культура педа-
гогічного спілкування відповідно до диференціювання у соціаль-
ної психології перцептивного, комунікативного, інтерактивного
аспектів спілкування розглядається як єдність цих аспектів, Від-
повідно, дослідниця виділяє: перцептивну, інтерактивну, комуні-
кативну складову у структурі досліджуваної виду культури.

Перцептивна складова, як вказує І. І. Комарова, характеризу-
ється здатністю викладача адекватно, неупереджено і точно
сприймати особистісні властивості і конкретні вчинки студентів,
тонко відчувати їхні мотиви і переживання, розуміти індивіду-
альні й вікові особливості.

Інтерактивна складова комунікативної культури викладача
виявляється у способах і прийомах виховного впливу на учнів,
тактиках і стратегіях організації педагогічної взаємодії.

Комунікативна складова досліджуваного виду культури харак-
теризує інформаційно-смислову сторону педагогічної взаємодії;
здатність, викладача чітко, зрозуміло і грамотно висловлювати
свої думки і почуття; володіння лексичним багатством мови, вер-
бальними і невербальними засобами інформаційного впливу на
студентів.
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Цікавим є підхід до визначення структурних компонентів куль-
тури педагогічного спілкування, який запропонувала Ф. М. Фа-
тихова, — цю структуру вона розглядає як систему, у якій виді-
ляються структурні та функціональні компоненти. До структур-
них дослідниця відносить комунікативні, інтерактивні, персептив-
ні. Ф. М. Фатихова сприймає комунікативну компоненту — як
вміння «виступати джерелом інформації», перцептивну компоне-
нту — як «сприйняття іншої людини та розуміння її», інтеракти-
вна компонента виступає як «організація колективної діяльності,
взаємовідношень».

До функціональних компонентів дослідниця відносить: когні-
тивний, афективний, регулятивний.

Когнітивний компонент слід розглядати, як пізнання іншого
та самого себе. Афективний компонент включає формування і
розвиток емоційних станів людини у ситуаціях педагогічного
спілкування.

Регулятивний функціональний компонент полягає в організа-
ції викладачем спільної діяльності учнів, формування і розвиток
міжособистісних стосунків між ними.

Заслуговує на особливу увагу науковий підхід І. П. Анненко-
вої до розуміння структури ємоційної культури. У процесі дослі-
дження дослідницею виділено такі компоненти культури профе-
сійного спілкування: мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-
поведінковий, саморегулюючий, емоційно-почуттевий.

До когнітивного компоненту дослідниця відносить систему
гуманітарних знань. Найбільшу значущість, на її думку, для фор-
мування емоційної культури такі: знання основних ідей і понять
гуманізму; знання норм загальнолюдської моралі і професійної
етики, психолого-педагогічні знання; знання, що розкривають
сутність емоційної культури; знання про шляхи і засоби, які за-
безпечують формування цієї якості, знання особливостей власної
емоційної сфери.

До мотиваційного компонента емоційної культури особистос-
ті І. П. Ананенкової віднесено мотиви і цілі, що лежать в основі
здійснюваних особистістю дій і поведінки. Дослідниця з огляду
на наукові положення вирізняє такі групи мотивів: 1) пізнавальні
мотиви — інтерес до власної емоційної сфери й емоційної сфери
студентів; прагнення зрозуміти власні почуття та почуття і на-
строї своїх вихованців, оволодіти професійними і гуманітарними
знаннями, науково обгрунтованими методами регуляції власних
емоційних станів; 2) соціальні мотиви — відповідальність за свої
почуття, вчинки перед оточуючими, потреба підтримувати в собі
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й учнях позитивні емоційні стани; прагнення створювати сприят-
ливий емоційний клімат у навчально-виховному процесі; 3) про-
фесійно-значущі мотиви-прагнення до успіху в професійній діяль-
ності; прагнення своєю діяльністю принести користь студентам;
прагнення встановлювати творчі, емоційно сприятливі стосунки з
колегами.

Діяльнісно-поведінковий компонент культури професійного
спілкування, на думку І. П. Анненкової має два аспекти 1) вмін-
ня, якими повинен володіти вчитель для організації ефективної
педагогічної взаємодії в системах «учитель-учень», «учень-
учень»; 2) адекватний зовнішній прояв емоцій. У зв’язку з вказа-
ними аспектами І.П Анненкова. виділяє такі групи умінь: 1) умін-
ня емоційно ідентифікувати себе з аудиторією, відчувати емоцій-
ну обстановку, 2) уміння за зовнішніми ознаками визначати емо-
ційний стан студентів; 3) уміння за допомогою невербальних за-
собів спілкування адекватно виражати і передавати студентам
необхідні емоції, настрій; 4) уміння створювати психологічний
клімат довіри у процесі навчання; 5) уміння керувати емоційним
станами студентів під час заняття; 6) уміння виділяти емоціоген-
ні фактори в дидактичному матеріалі.

Саморегулюючий компонент емоційної культури педагога ви-
значає готовність особистості до самовдосконалення, саморегу-
ляції поведінки відповідно до норм гуманістичної моралі і про-
фесійної етики; здатність адекватно оцінювати себе; упевненість
у собі як у вчителі.

Емоційно-почуттевий компонент на думку І. П. Анненкової
включає альтруїстичні емоції, гуманні почуття, а також емпатію
як здатність особистості емоційно відгукуватись на переживання
іншої людини. Формування емоційної культури відбувається під
впливом соціальних цінностей і насамперед у пізнавальнії діяль-
ності.

Заслуговує на особливу увагу думка І. В. Могилей, про бага-
токомпонентність структурної моделі емоційної культури вчите-
ля. Відповідно до ії наукової позиції необхідними і достатніми є
елементи вказаної культури:

— мотиваційний — інтерес до емоційної сфери учнів, ба-
жання зрозуміти почуття і настрої своїх вихованців, навчити їх
керувати своїми емоціями, потреба підтримувати в собі і в учнів
емоційний стан;

— інтелектуально-операційний — знання, що розкривають
сутність емоційної культури, основні емоційні стани людини,
знання про шляхи й засоби, які забезпечують формування цього
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складного особистісного утворення й уміння правильно розуміти
емоційний стан учнів; переборювати негативні емоції, бачити
причини й шляхи їх усунення; уміння використовувати запас
знань про емоційну сферу для встановлення емоційного контакту
з учнями;

— комунікативний — уміння знайти правильний стиль і тон
взаємовідносин; за зовнішніми ознаками орієнтуватися в емоцій-
ній обстановці; адекватно виражати й передавати учням необхід-
ні емоції, настрій, думки, відчуття; уміння емоційно ідентифіку-
вати себе з класом, здатність відчувати емоційну викликати
обстановку уроку і впливати на неї; уміння зрозуміти вихованця,
розділити його радощі та прикрощі;

— емоційно-вольовий — здатність до співпереживання,
співчуття, уміння викликати в собі емоційний настрій для прове-
дення конкретного уроку, спроможність захоплюватись спільною
діяльністю, здатність емоційного переходу, уміння керувати емо-
ціями, уміння переборювати внутрішнє роздратування, уміння
навчити керувати своїми емоціями;

— оцінювальний — здатність контролювати власні емоції,
емоційний стан, здатність правильно оцінити свої можливості в
регулюванні власного і учнівського настрою; здатність правиль-
но оцінювати емоційну ситуацію.

Татаріна Т. В., канд. екон. наук, доц.,
кафедра страхування

РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ФОРМУВАННІ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
І КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

При прийомі на роботу сьогодні великого значення набувають
ділові і власні якості претендента, досвід за спеціальністю, вмін-
ня взаємодіяти з іншими людьми.

Фахівці такого рівня повинні швидко реагувати на зміни, ви-
рішувати складні виробничі проблеми, знаходити оптимальні
управлінські рішення.

Сформувати такі навички і компетенції майбутніх спеціаліс-
тів, поряд з іншими технологіями, можна шляхом впровадження
у навчальний процес активних методів навчання. Чільне місце
серед сучасних методів і технологій навчання займають тренінги.



617

Основною відмінністю тренінгів від інших методів навчання є
їхня чітка підпорядкованість головній меті — тренуванню нави-
чок. Характерною рисою тренінгів є те, що викладач не дає від-
разу готових відповідей на питання, а в процесі проведення тре-
нінгу спонукає студентів до самостійного пошуку рішення по-
ставленої проблеми.

Основними вимогами до організації тренінгу є такі:
— тренінг повинен орієнтуватися на розв’язання певної проб-

леми;
— тренінг повинен базуватись на отриманих раніше знаннях;
— тренінг повинен дати можливість студентам відпрацьову-

вати практичні вміння і навички;
— при проведенні тренінгу повинні бути отримані конкретні

результати.
Тренінги доцільно проводити на останніх курсах навчання, в

кінці семестру при отриманні студентами базових знань з певної
дисципліни або кількох дисциплін, якщо мова йде про міжпред-
метний тренінг. На нашу думку, важливим є проведення міжпред-
метного тренінгу при підготовці магістрів.

Колектив кафедри страхування КНЕУ вже має певний досвід
проведення міжпредметних тренінгів на магістерському рівні за
програмою «Страховий менеджмент». При його організації вра-
ховувались попередньо викладені вимоги до тренінгів. Так, при
розробці ділових ситуацій, кейсів, інсценізації викладачі прийма-
ли до уваги отримані протягом семестру базові знання по спеціаль-
ності, а саме по дисциплінах: «Страховий менеджмент», «Основи
актуарних розрахунків», «Управління перестрахувальними опе-
раціями», «Облік і звітність у страхових організаціях» тощо.

Тренінг поділяється на кілька етапів. На першому етапі, ви-
кладачем, котрим проводиться тренінг, формується мета та зав-
дання тренінгу. Студентам, які поділені на малі групи по 5—6
осіб та представляють фахівців страхової компанії за різними на-
прямками діяльності, роз’яснюються завдання. Кожне завдання
за карткою (картка видається на малу групу) побудоване за окре-
мим сегментом діяльності страховика (управління персоналом
компанії; перестрахувальна діяльність страховика, актуарні роз-
рахунки, фінансово-господарська діяльність компанії). Кожен
студент обирає напрямок роботи самостійно, зазначаючи в карт-
ці, де він зможе знайти практичний матеріал для його виконання.

На другому етапі відбувається збір та обробка необхідної ін-
формації. Студенти протягом 1—2 днів виконують завдання і го-
туються до презентації.
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На третьому етапі кожна група студентів, представляючи конк-
ретну страхову компанію, презентує свої дослідження, виявляє
позицію страховика на страховому ринку, його конкурентні пе-
реваги і проблеми розвитку.

Кінцевою метою міжпредметного тренінгу є розробка студен-
тами проекту заходів, які дозволять покращити діяльність стра-
ховика за обраними ними напрямками роботи.

Викладачі кафедри поряд з перевагами у процесі проведення
тренінгів виявили й певні складності.

По-перше, це технічне обладнання аудиторій, які не облашто-
вані відповідно для проведення таких форм навчання.

По-друге, виникають складності з проведенням тренінгів на
заочній формі навчання, адже багато хто з студентів не працю-
ють у страхових компаніях і не проходять стажування (як це іс-
нує на денній формі навчання), мають нижчий рівень знань за ба-
зовими дисциплінами. У таких випадках виникає необхідність
у коректуванні завдань до самостійного опрацювання і наданні
певної допомоги у придбанні практичного матеріалу для їх вико-
нання.

По-третє, брак часу протягом сесій (особливо це стосується
знову ж заочної форми навчання).

Але такі проблеми, на наш погляд, з часом знайдуть вирішен-
ня, оскільки використання тренінгових технологій навчання дає
можливість розвивати у студентів необхідні професійні навички,
і робить їх більш конкурентоспроможними у майбутньому.

Тимченко О. М., професор,
кафедра фінансів

ІГРОВІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ
ПРИ ВИКЛАДАННІ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

Одним із напрямів активізації навчального процесу є застосу-
вання ігрових форм контролю. Гра дозволяє зняти напругу і хви-
лювання студента при оцінюванні знань та активізувати опрацю-
вання навчального матеріалу при підготовці до гри, щоб не
підвести команду.

Гра має враховувати особливості навчальної дисципліни та
режим роботи студентів. Так, курс «Податковий менеджмент»
викладається для студентів спеціальності 8104/1 «Державний фі-
нансовий менеджмент» — майбутніх фахівців у сфері державних
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фінансів і податкового контролю та для студентів спеціальності
8104/2 «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» — майбутніх
фахівців у сфері податкового рахівництва та управління фінанса-
ми на підприємстві. Звідси й виникла ідея гри «Контроль подат-
кових органів правильності нарахування податків та обов’язко-
вих платежів до бюджету».

Схема гри така. Студенти обох спеціальностей одночасно
отримують ситуаційне завдання, що імітує операції суб’єкта гос-
подарської діяльності, які призводять до нарахування і сплати
податків, і виконують розрахунки. Студенти спеціальності 8104/2
виступають у ролі платників податків, отож вони мають відобра-
зити операції у податковому обліку та заповнити відповідні декла-
рації та розрахунки. Студенти спеціальності 8104/1 виступають у
ролі податкових інспекторів, відтак вони мають перевірити де-
кларації та розрахунки на предмет правильності їх складання й
достовірності визначених у них сум податків та обов’язкових
платежів та скласти акт перевірки з нарахуванням фінансових санк-
цій. У такий спосіб виявляються помилки, допущені студентами,
які складали декларації, що впливає на кількість балів, які будуть
отримані за результатами гри. У разі незгоди студентами —
«платниками податків» із результатами перевірки, вони мають
право оскаржити акт. У процесі оскарження у студентів-плат-
ників є можливість довести правильність своїх розрахунків, від-
так помилковість дій студентів-податківців, що впливатиме на
оцінювання їхніх знань. У ролі арбітра при оскарженні акту пе-
ревірки виступає викладач, який перевіряє правильність дій обох
сторін і виставляє остаточну оцінку.

Гра імітує хід реального процесу взаємодії платників податків
і працівників податкових органів, отже її проведення дозволяє:

• набути навиків податкового обліку, розрахунків сум подат-
ків та складання звітності;

• апробувати отримані теоретичні знання з податкового конт-
ролю;

• набути вміння відстоювати свою позицію, аргументувати,
доводити свою правоту у спірних ситуаціях;

• розвинути почуття обов’язку і колективізму, зрозуміти, що
якість дій кожного окремого студента впливає на загальний ре-
зультат.

Враховуючи лекційно-консультативний режим навчання сту-
дентів на магістерський програмі, така гра дозволяє виконувати
більшу частину завдання у позааудиторний час. Студенти мо-
жуть об’єднуватися у групи за місцем проходження практики, що
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дає змогу безпосередньо консультуватися з працівниками під-
приємств і податкових органів при виконання ігрового завдання.

Слід звернути увагу, що проведення такої гри потребує знач-
ного ресурсу часу на розробку варіантів ситуаційних завдань, на
перевірку як складених декларації та розрахунків, так і актів пе-
ревірок, тому нею може бути охоплена обмежена кількість сту-
дентів.

Тинний В. І., старш. викл.,
Шамхалова Н. А., старш. викл.,

Голуб Н. М., старш. викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

Інноваційні зміни, що відбуваються у всіх сферах діяльності
суспільства прямо визначили нові тенденції розвитку сфери нау-
ки, у тому числі і педагогіки — науки соціальної, яка у значній
мірі є гарантом розвитку суспільства на перспективу, тому що те,
що закладається як соціально-економічні задачі розвитку держа-
ви сьогодні, буде завтра виконуватися випускниками вищих на-
вчальних закладів. За умови їх достатньої інтелектуальної та мо-
ральної підготовки до реалізації цих задач, задумані програми
можуть виявитися виконаними.

Мета системи освіти в сучасних суспільствах полягає в інте-
лектуальному і моральному розвитку людини, а саме, людини
самостійної, із критичним мисленням, яка здатна бачити і твор-
чо вирішувати нові проблеми, які постають протягом реалізації її
діяльності. Наголос на необхідності вирішення питання забезпе-
чення системою освіти більш повного, особистісно- та соціально-
інтегрованого результату сприяє досягненню цієї мети. У якості
загального визначення такого інтегрального соціально-індиві-
дуально-поведінкового феномену як результату освіти в сукуп-
ності мотиваційно-ціннісних, когнітивних складових і виступило
поняття «компетенція/компетентність».
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На нашу думку, слід диференціювати поняття «компетенція» і
«компетентність». Перше з них охоплює деякі внутрішні, потен-
ційні, приховані психологічні структури: знання, уявлення, прог-
рами (алгоритми) дій, систем цінностей і відносин, які потім вияв-
ляються в сукупності компетентностей людини. Останні тракту-
ються нами як інтелектуально- і особистісно-обумовлений досвід
соціально-професійної життєдіяльності людини, який ґрунтуєть-
ся на індивідуальних знаннях.

Великого значення набуває застосування у навчальному про-
цесі активних методів навчання, як одного із ефективних засобів
реалізації вищезазначеної мети. АМН можна розділити на аналіз
конкретних ситуацій та тренінги, які, в свою чергу, розподіля-
ються на рольові, імітаційні, організаційно-діяльні та ділові. За-
стосування тренінгових технологій навчання іноземної мови на-
дає можливість сформувати у студентів творче, аналітичне
мислення і практичні навички майбутньої ефективної професій-
ної діяльності.

Усне спілкування є важливим компонентом формування ком-
петентності студента з іноземної мови. Підготовка та презентація
доповіді іноземною мовою з певної тематики є засобом система-
тизації та актуалізації набутих компетенцій. Крім того, підготов-
ка та оцінювання процесу усного мовлення мають бути неперер-
вними та використовувати широкий спектр форм та методів, які
враховують знання студентів, їх вміння та особисте ставлення до
зазначених аспектів.

До однієї з поширених форм застосування інноваційних тех-
нологій на заняттях з іноземної мови, яка обумовлює формування
практичних навичок реалізації мовних компетенцій, є майстер-
клас. Майстер-клас — це і форма подальшого вдосконалення си-
стеми теоретичних та практичних знань студентів, і особливий
методичний підхід. Унікальність цієї форми навчання полягає в
тому, що прийоми і способи рішення виконавських завдань, час-
то не вербалізовані, демонструються не на окремих, розрізнених
прикладах, а в нерозривному зв’язку з конкретикою завдання.
Високий клас майстерності, а саме так в одному з варіантів мож-
на пояснити ідею майстер-класу, повинний бути відзначений вті-
леними в життя ознаками інноваційності. У процесі застосування
інноваційних технологій на заняттях з іноземної мови відбува-
ється подальше вдосконалення наявної системи відповідних
умінь та навичок студентів за рахунок реалізації індивідуальних
особливостей студентів.



622

Ушеренко С. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра фінансів підприємств

ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
В ЯКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Необхідність і пріоритети подальшого реформування вищої
освіти на сучасному етапі розвитку ринкових процесів в Україні
зумовлені посиленням вимог до практичної компетенції випуск-
ників вузів з боку підприємців-роботодавців, особливо з ураху-
ванням тенденцій до звуження ринку праці. Водночас, зацікавле-
ність студентів в отриманні належної фахової підготовки сти-
мулюється очікуванням гідної оплати праці і ймовірної участі у
розподілі прибутків підприємств.

Закріплення теоретичних знань, стимулювання пізнавальної
активності, розвиток аналітичного мислення, набуття практичних
навичок, формування здатностей швидкого реагування на зміни і
прийняття адекватних рішень — таким є комплекс завдань, вирі-
шенню яких сприятиме впровадження в навчальний процес су-
часних технологій навчання, використання адаптованого до віт-
чизняних умов зарубіжного досвіду активних методів навчання.

Серед актуальних форм сучасних інноваційних технологій
підготовки практично орієнтованих майбутніх фахівців фінансо-
вої сфери можна виділити, зокрема, ситуаційні завдання. Їх впро-
вадження в систему фінансово-економічної освіти не тільки
сприятиме підвищенню якості освіти, зокрема, у галузі фінансо-
вого менеджменту, але й — підвищенню шансів випускника на-
шого університету на отримання гідної роботи і достойної оплати
праці в умовах сучасної світової фінансово-економічної кризи,
яка не обминула й Україну.

Система практичних ситуаційних завдань з проблематики фі-
нансового менеджменту має бути націлена на здійснення аналізу
взаємозв’язків, наприклад: «адміністративні витрати — фінансові
результати», «податкові платежі — фінансові результати», «бю-
джетування — фінансові результати» з метою виявлення можли-
востей підвищення прибутковості діяльності підприємства і роз-
робки відповідних пропозицій для його основних управлінських
підрозділів.

З позицій системного підходу ситуаційно-аналітичний метод
навчання охоплює взаємозв’язки «викладач — студент — ситуа-
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ційна творча група — семінарська група», відтак, впровадження
ситуаційної форми інноваційного навчання трансформує та акти-
візує процеси викладання, сприйняття і використання інформації.

Ефективне поєднання теоретичної і прикладної підготовки за-
кладає основи професійних навичок і вмінь нинішніх студентів
фінансово-економічного факультету нашого університету, які в
ролі майбутніх менеджерів різних рівнів будуть спроможні ви-
рішувати конкретні практичні задачі фінансово-господарської
діяльності підприємств у складних умовах жорсткої ринкової
конкуренції і посилення економічних, політичних та соціальних
ризиків.

На нашу думку, впровадження ситуаційної форми інновацій-
ного навчання відображає часткові зміни ролі сучасного викла-
дача — значного поширення набувають відносини викладання і
навчання на партнерських засадах, про що свідчить двосторонній
характер процесу, ознаками якого є визначення і виконання
обов’язкових умов.

Так, з позицій викладача має бути забезпечено:
— розробку інформаційного забезпечення (джерельна база,

роздавальні матеріали), або чітка орієнтація студентів щодо са-
мостійного підбору матеріалів;

— ознайомлення студентів із метою та структурою завдання;
— розподіл ситуаційних завдань (індивідуально або для окре-

мих груп) із визначеними мотиваціями;
— проведення консультацій (у випадку необхідності) для точ-

нішого орієнтування студентів;
— відбір найякісніших результатів для наступної презентації

(здійснюється викладачем у випадку виконання індивідуальних
ситуаційних завдань, або самими студентами у випадку виконан-
ня ситуаційних завдань окремими спеціально сформованими твор-
чими групами).

Самостійна робота студентів (індивідуальна, колективна) у
процесі виконання ситуаційних завдань спрямовується на:

— попереднє вивчення інформації (отриманої від викладача —
роздавальний матеріал, або самостійно підібраної відповідно до
визначеної викладачем джерельної бази);

— розрахунок аналітичних показників (коефіцієнтів) для ви-
значення структури і виявлення динаміки фінансово-господарської
діяльності підприємства;

— оцінка якості управління підприємством в цілому, або на
рівні його окремих структурних ланок (наприклад, відділ збуту,
фінансовий відділ);
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— розробка прогнозів і рекомендацій щодо заходів для по-
кращення результатів фінансово-господарської діяльності;

— презентація результатів виконання ситуаційного завдання.
Насамкінець зазначимо, що повноцінне впровадження систе-

ми ситуаційних практичних завдань сприятиме, поряд із набут-
тям знань, розвитку творчого мислення з одночасним формуван-
ням умінь та навичок, що в близькій перспективі позитивно
вплине на якість виконання дипломних робіт за програмою «Фі-
нансовий менеджмент», а в подальшому — забезпечить випуск-
никам гідне місце в ієрархії фінансових менеджерів.

Хороших В. В., старш. викл.,
кафедра іноземних мов

ДИСКУСІЯ — ФОРМА НЕПІДГОТОВЛЕНОГО МОВЛЕННЯ

Дискусія — це особлива форма колективного співробітництва,
що сприяє активній розумовій діяльності, форма розвитку непід-
готовленого мовлення, що дозволяє розвивати мовну та розумову
діяльність студента. Мета — навчити студента вибудовувати са-
мостійні логічні вислови, що відображають його власну точку зо-
ру, і навчити вміння відстоювати свою позицію.

Дискусія відноситься до комунікативно-орієнтованих методів,
що направлені на формування вмінь передавати свої думки. В
практичній діяльності провідна роль комунікативної функції є
незаперечною. Тому важливо правильно визначити способи,
прийоми і умови навчання та проведення дискусії.

Відомо, що комунікативність — це зв’язок між індивідуума-
ми, в основі якого лежить взаєморозуміння. Таким чином, для то-
го, щоб стимулювати розумову діяльність, окрім знання мови не-
обхідно навчитися вмінню встановлювати зв’язок зі співрозмов-
ником та знаходити адекватні форми спілкування, навчитися ви-
рішувати задачі на основі набутих знань.

Дискусія — це свого роду соціальний тренінг, що розвиває:
— вміння вільно виражати свої думки, своє власне відношен-

ня до проблеми;
— вміння використовувати знання для передачі своїх ідей;
— допомагає розширити світогляд;
— сприяє самовираженню (присутній момент демонстрації

своїх знань, які свідчать про активну позицію студента).
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Задачами викладача є:
— організація навчального процесу, що сприяє пізнавальній

діяльності студентів;
— формування позитивної мотивації у студентів, психологіч-

но сприятливої готовності до спілкування;
— формування комунікативної компетенції студентів, що

включає як мовну, так і соціокультурну компетенцію.
Мета учасника дискусії (студента) — передати свої думки,

поінформувати, переконати. Недостатньо мати хороші ідеї, треба
бути в змозі передати свої думки в найкращий спосіб.

Звичайно успішна дискусія може мати місце за умовою, коли
студенти мають хороший лексичний запас та достатні знання з
граматики. Лексика є мірилом рівня розвитку знань студента.
Чим більший лексичний запас, тим більше можливості самореа-
лізації.

Важливо також ефективно володіти своїм голосом — це чітка
вимова, сила і гучність голосу. Темп мови — не дуже повільний,
не занадто швидкий. Паузи надають можливість слухачам обмір-
кувати сказане. Природна поза, жести, вираз обличчя, зоровий
контакт з аудиторією додають розуміння.

Умовами успіху є вільна передача своїх думок, високий сту-
пень самостійності, координації своїх дій і послідовної комуні-
кативної взаємодії, активна позиція, наявність навичок дискуту-
вання.
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ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Герасимович І. А., канд. екон. наук, доцент,
кафедра бухгалтерського обліку

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВИХ

ТА ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Кар’єрний ріст молодого спеціаліста з бухгалтерського обліку,
який після закінчення вузу приходить на підприємство, залежить
насамперед від володіння ним практичними знаннями зі свого
фаху уже на початку своєї роботи.

Ці практичні знання повинна і може надати йому система тре-
нінгових задач, які розробляють викладачі.

Практика використання вказаних задач свідчить, що вони да-
ють найбільший ефект тоді, коли охоплюють кілька дисциплін,
які вивчаються, що забезпечує усвідомлення їх взаємозв’язку і
показує розширені можливості бухгалтерського обліку в охоп-
ленні все нових і нових процесів фінансово-господарської діяль-
ності підприємства.

Таким чином, студентові, як майбутньому спеціалісту, приви-
вається розуміння особливої ролі бухгалтерського обліку, як на
кожному окремому підприємстві будь-якої галузі економіки, так і
в суспільстві в цілому. Так, уже на студентській лаві, формується
спеціаліст з практичними навиками та любов’ю до свого профе-
сіонального вибору.

Практика викладання, на підставі розроблених нами тренінго-
вих завдань для комплексного тренінгу, показала, що вони мають
охоплювати різні навчальні дисципліни — фінансовий облік,
аналіз, аудит, міжнародний облік тощо — як завершальний і уза-
гальнюючий підсумок оволодіння спеціальністю. Це повинні бу-
ти так звані наскрізні задачі, які включають весь курс вивчення
кожної з дисциплін та практику створення первинних докумен-
тів, необхідних для оформлення господарських операцій. Їх по-
будова враховує, що студенти не тільки здійснюють при вико-
нанні завдань необхідні розрахунки з поясненнями, а й вислов-
люють самостійне судження при виборі того чи того способу
розв’язання.
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Звичайно, обсяги тренінгових задач не дають можливості ви-
конати їх в аудиторії. Тому їх побудова повинна враховувати
консультації студентів викладачем в аудиторії по вузлових момен-
тах обліку господарських операцій, виходячи з їх економічної
сутності та методичними засадами їх документування і способів
та прийомів відображення їх у системі аналітичних і синтетичних
рахунків та регістрів згідно діючого Плану рахунків Мінфіну
України.

Таким чином, тренінгові технології формують у майбутніх
спеціалістів здатність до мислення та прийняття самостійних рі-
шень на підставі аналізу конкретної ділової ситуації на підпри-
ємстві, та, більше того, спроможність нести відповідальність за їх
прийняття. Комплексний тренінг, як завершальний підсумок ово-
лодіння практичними навичками у студентів, — є одним із най-
важливіших засобів формування знаннєвих та практичних компе-
тенцій при підготовці майбутніх спеціалістів з бухгалтерського
обліку.

Гнилицька Л. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку підприємницької діяльності

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
З КУРСУ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

Однією з форм сучасних технологій навчання спрямованих на
формування поведінки майбутнього фахівця в середовищі профе-
сійної діяльності є тренінг.

Тренінгові форми навчання, які запроваджені на кафедрі облі-
ку підприємницької діяльності, передбачають узагальнення ре-
зультатів самостійної роботи студентів та контролю її виконання
за окремими обліковими дисциплінами. Зокрема, для організації
стимулювання пізнавальної активності студентів та розвитку їх
аналітичного мислення щодо пошуку нестандартних рішень в
умовах вітчизняного бізнес-середовища розроблено та впрова-
джено в навчальний процес тренінг з дисципліни «Управлінський
облік» на тему «Прийняття управлінських рішень на основі реле-
вантної інформації».

Він побудований з урахуванням методичних рекомендацій, які
викладаються у навчальних посібниках, виданих Київським наці-
ональним економічним університетом з питань тренінгових тех-
нологій навчання.
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Тренінг побудовано на основі ділової гри, що передбачає імі-
тацію діяльності комерційної організації на підставі реальних
практичних даних щодо підвищення прибутковості діяльності
підприємства шляхом впливу на окремі види витрат, обсяги діяль-
ності та ціну виробів.

Він розрахований на 4 академічні години, зокрема 2 години
роботи студентів у міні-групах та 2 години — підсумкове заняття.

Метою тренінгу є набуття студентами практичних навичок
прийняття управлінських рішень за допомогою аналізу взаємо-
зв’язку «витрати — обсяг діяльності — прибуток» у процесі пла-
нування, управління та контролю діяльності підприємства. Мета
тренінгу конкретизується наступними завданнями:

— закріплення набутих теоретичних знань з дисципліни
управлінський облік за темами «Аналіз взаємозв’язку «витрати
— обсяг діяльності — прибуток»», «Аналіз релевантності управ-
лінських рішень», «Бюджетування та контроль»;

— вироблення практичних навичок у студентів щодо застосу-
вання інструментарію аналізу взаємозв’язку «витрати — обсяг
діяльності — прибуток» у процесі прийняття управлінських рі-
шень та бюджетуванні;

— поглиблення здібностей аналітичного мислення студентів в
умовах конкретної практичної ситуації;

— набуття студентами навичок прийняття спільного рішення
при виконанні колективного завдання.

В основу тренінгу покладено конкретну практичну ситуацію,
яка передбачає розробку певних стратегій дій щодо підвищення
прибутковості окремого напряму діяльності підприємства та фор-
мування бюджетного звіту про його прибуток. При цьому до ува-
ги взято пропозиції трьох основних управлінських підрозділів:
фінансового відділу, відділу збуту та виробничого відділу щодо
впливу на окремі показники діяльності підприємства для досяг-
нення бажаної мети. Він складається з трьох етапів:

— організаційного;
— основного;
— презентаційного.
На першому етапі (організаційному) відбувається ознайом-

лення студентів зі структурою тренінгу, тобто визначається його
мета та завдання, формується склад груп учасників та видаються
викладачем кожній групі матеріали ситуаційного завдання.

Формування груп дає можливість створити атмосферу міні-колек-
тиву основних економічних служб підприємства і передбачає роз-
межування студентів на три відділи (фінансовий відділ, відділ збу-
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ту, виробничий відділ) та бюджетний комітет підприємства. Для
цього студентів розподіляють по 7—8 осіб залежно від чисельності
академічної групи таким чином, щоб у їх складі було приблизно
порівну студентів з високим рівнем знань, середнім та слабким.
Студенти самостійно обирають у кожній групі керівника (лідера,
який візьме на себе обов’язок презентувати визначену стратегію
дій), а також експерта, що буде входити до бюджетного комітету і
поряд з експертами з інших відділів та викладачем приймати рі-
шення щодо впровадження в дію однієї із стратегій розвитку.

Завдання тренінгу видається кожній групі в одному екземпля-
рі на магнітному чи паперовому носієві. Воно має вигляд табли-
ці, що імітує пробний бюджетний звіт про прибуток і потребує
внесення змін у його показники з метою визначення більш висо-
кого рівня рентабельності певного напряму діяльності підпри-
ємства. Окремо кожній групі видається інформація, що передба-
чає перелік змін у складі витрат, обсягів діяльності та ціни на
продукцію, що призводить до змін у прогнозному бюджеті.

На другому етапі (основному) відбувається проектування дій
на основі наданої інформації в межах кожної групи, виходячи з
аналізу позитивних аспектів та вад у запропонованій стратегії дій.

У процесі обговорення впливу зазначених у завданні змін
окремих показників діяльності на розмір операційного прибутку
та формування власної стратегії розвитку, студенти розрахову-
ють проміжні показники беззбитковості (точка беззбитковості,
запас міцності, коефіцієнт маржинального доходу), порівняння
яких дасть можливість вибрати найперспективнішу альтернативу
розвитку навіть при рівних показниках прибутковості діяльності.

Викладач пропонує, щоб методика розрахунку цих показників
відрізнялася одна від одної (наприклад, фінансовий відділ може
обрати графічний підхід, відділ збуту — формульний підхід, а
виробничий відділ — підхід на основі завантаження виробничих
потужностей), головне, щоб студенти вміло оперували зазначе-
ними категоріями при презентації власної стратегії розвитку під-
приємства.

Оформлення результатів тренінгу здійснюється у вигляді бю-
джетів, наданих кожним відділом, що відображає бачення кожної
групи студентів стосовно впливу внесених змін на очікуваний
прибуток підприємства, які подаються до бюджетного комітету.

На третьому етапі (презентаційному) відбувається презентація
виконаного ситуаційного завдання кожною із груп, при цьому
представники інших груп разом з викладачем оцінюють правиль-
ність, повноту та обґрунтованість наданих рішень.
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Презентація імітує засідання бюджетного комітету підпри-
ємства щодо розгляду наданих пропозицій. При цьому експер-
ти з різних відділів та викладач заслуховують бюджети надані
керівниками кожного із трьох відділів, визначають переваги та
недоліки кожної з альтернатив та обирають ту із них, яка най-
більше відповідає стратегії розвитку підприємства в цілому.
Крім цього, бюджетний комітет, заслухавши думку кожного із
підрозділів, інтегрує показники визначені у різних колективах
з метою вироблення оптимального рішення. Після всебічного
обговорення наданих бюджетів бюджетний комітет складає ос-
таточний бюджетний звіт про прибуток, що й приймається до
виконання.

Отже, така методика проведення тренінгу дає можливість пе-
реорієнтувати студента з облікового працівника, який лише фор-
мує інформацію необхідну для управління, на працівника, що здат-
ний на підставі цієї інформації приймати тактичні та стратегічні
управлінські рішення.

Городянська Л. В., канд. екон. наук, докторант,
кафедра обліку підприємницької діяльності

ТРЕНІНГ З ФОРМУВАННЯ
ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАГІСТРІВ:

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ»

Розроблення і впровадження в економічну освіту комплексних
тренінгів з обліку та аудиту є запорукою успішного розвитку твор-
чого мислення у студентів, набуття ними професійних навичок та
досвіду зі спеціальності. Прикладом комплексного тренінгу ви-
конання та прийняття рішень для магістрів спеціальності 8106/1
денної та/або вечірньої форми навчання є тренінг — «Організація
обліку основних засобів». Проводиться він протягом часу, запла-
нованого тематичним планом дисципліни, та поєднує самостійну
роботу студентів з їх практичною участю на заняттях.
Метою тренінгу є формування у студентів практичних нави-

чок та вмінь щодо організації облікового, контрольного та аналі-
тичного процесів на підприємстві будь-якої форми власності та
виду економічної діяльності.
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Тренінг сприятиме підвищенню якості знань студентів, систе-
матизації та раціональної організації їх навчання, а його резуль-
тати можуть бути використані для підготовки практичного мате-
ріалу за обраними обліковими ділянками відповідно до тем дип-
ломних робіт. Поєднання самостійної роботи та практичної учас-
ті студентів у тренінгу забезпечить засвоєння теоретичного мате-
ріалу з дисципліни «Організація обліку», дозволить розкрити ін-
телектуальний потенціал дослідників, їх творчі здібності, вміння
засвоювати і створювати нові наукові знання, що позитивно
вплине на рівень магістерських дипломних робіт.

Розвиток творчого мислення у студентів, формування вмінь та
навичок під час проведення тренінгових занять реалізується за
моделлю продуктивної компетенції виконання та прийняття рі-
шень з організації обліку, яка містить всю сукупність когнітив-
них, афективних і вольових компонентів мотивованої поведінки.
Сформовані за такою моделлю цілі підвищення якості навчання
здійснюються в процесі проведення тренінгових занять, які мо-
тивують студентів до активізації творчого мислення, самореалі-
зації, набуття ними професійного досвіду та навичок. Формуван-
ня вмінь самостійного пошуку та аналізу економічної інформації
відбувається на практиці шляхом опанування студентами чинної
нормативної бази, яка регулює питання методики й організації
бухгалтерського обліку.

Робота тренінгової групи організується у два етапи: перший —
«Виконання комплексу практичних завдань», другий — «Обґрун-
тування та підготовка проекту наказу «Про облікову політику під-
приємства».

Перший етап складається з комплексу практичних завдань,
опанування якими дозволить студентам засвоїти методику й тех-
ніку розроблення та заповнення первинних документів, обліко-
вих реєстрів, звітних форм, з’ясувати процедури організації облі-
кової роботи на підприємстві. Під час проведення тренінгу сту-
дентам також роз’яснюються завдання для самостійної роботи.

Другий етап дозволяє студентам організувати облік основних
засобів у період заснування підприємства або в процесі його діяль-
ності. Він полягає у підготовці та обґрунтуванні проекту наказу
«Про облікову політику підприємства», тобто студенти на прак-
тичних заняттях досліджують: етапи підготовки проекту наказу,
визначають показники, необхідні для нарахування амортизації
основних засобів, особливості методів нарахування амортизації
та їх вплив на розміри прибутку і грошового потоку під-
приємства. Підготовка до тренінгу включає самостійне засвоєння
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студентами П(С)БО 7 «Основні засоби» та чинної нормативної
літератури за обраними темами і передбачає складання її пере-
ліку.

За кожним етапом тренінгу проводиться оцінювання активно-
сті та практичної участі студентів у вирішенні поставлених зав-
дань. Проходження магістрами тренінгу сприятиме поглибленню
ними знань, розвитку творчих здібностей та формуванню прак-
тичних компетенцій з обліку та аудиту.

Ларікова Т. В., асистент,
кафедра обліку в кредитних

і бюджетних установах та економічного аналізу

ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР
ПРИ ФОРМУВАННІ ЗНАННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК В БАНКАХ»

Формування нової генерації фахівців-обліковців потребує за-
стосування принципово нових засад їх підготовки. Тому дедалі
більшої вагомості набувають розробки навчальних систем, які
включають сучасні методи навчання, тренування в умовних і ре-
альних ситуаціях.

Для активізації навчального процесу студентів-бакалаврів, які
вивчають дисципліну «Облік в банках», пропонується активно
застосовувати рольові ігри, які дають змогу досягнути основної
мети: сформувати у студентів практичні навички щодо методики і
техніки бухгалтерського обліку в банківських установах Україні.

Що ж таке рольова гра? Рольова гра — це форма розігрування
ситуацій або імітація реальної ситуації на ігрову, яка проводиться
для того, щоб набути на практиці навички взаємного спілкування
та сприяти ефективнішому засвоєнню матеріалу всієї групи.

Доцільно зазначити, що рольові ігри мають такі ознаки: існу-
вання моделі керуючої системи; наявність ролей; різні рольові
установки учасників; взаємодія ролей; існування загальної мети у
ігровому колективі; багатоальтернативність рішень; існування
системи групового або індивідуального оцінювання діяльності
учасників; наявність керованого емоційного напруження.

Для ефективного проведення рольових ігор, перш за все, ви-
кладач повинен володіти знаннєвими практичними компетенція-
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ми за дисципліною «Облік в банках», а саме: знати основи бухга-
лтерського обліку; уміти користуватись нормативно-правовими
документами; вміти заповнювати облікові регістри; досконало
знати методику обліку конкретних операцій.

Для проведення рольових ігор за дисципліною «Облік в бан-
ках» викладач повинен організувати сам процес, тобто:

— обрати тему та визначити ціль ігри;
— розподілити ролі між студентами, враховуючи їх поба-

жання;
— ознайомити студентів зі сценарієм;
— допомогти із необхідною документацією;
— у ході гри корегувати та контролювати процес;
— об’єктивно оцінити;
— підвести підсумки;
— провести анкетування між студентами.
При розподілені ролей між студентами, викладачу бажано

враховувати особисті якості кожного студента. Проте, студенти
можуть самостійно обирати собі ролі, керуючись власними інте-
ресами.

Після проведення рольової гри, студенти оформлюють роботу
згідно до вимог, які висуває викладач.

Застосовуючи рольову гру як засіб активізації начального
процесу, викладач наштовхує студента на розгляд ситуацій та
вирішення проблем, з якими вони будуть стикатися в майбутньо-
му, виконуючи свої професійні обов’язки.

Рольова гра сприяє підвищенню у студентів мотивації вивчен-
ня обліку в банківській сфері, дозволяє враховувати психологічні
особливості студентів, їх інтереси й нахили, моделюючи реальні
ситуації в банках.

Після проведення такої гри, студенти зможуть чітко розуміти
зміст облікових процедур за банківськими операціями, вільно во-
лодіти технікою подвійного запису при відображенні змісту опе-
рацій у системі рахунків бухгалтерського обліку, вміти аналізу-
вати і розуміти дані про обороти та залишки, наведені у бан-
ківських рахунках, і, що особливо важливо, розуміти принципи
підготовки банківських фінансових звітів, використовувати між-
народні стандарти бухгалтерського обліку.

Врешті, будь-які зміни в інструктивно-нормативних докумен-
тах з питань обліку та звітності, підготовлений студент, а далі і
фахівець з обліку в банках зможе вільно застосовувати у реальній
практичній діяльності.
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Озеран А. В., доцент,
кафедра обліку підприємницької діяльності

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ
З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК ЗА ВИДАМИ

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Я чую і забуваю.
Я бачу і запам’ятовую.
Я роблю і розумію.

Конфуцій

Законом України «Про освіту» визначено, що «метою освіти є
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібнос-
тей, виховання моральних якостей». Проте у підготовці обліко-
вих фахівців в Україні спостерігається ситуація, коли студент,
провчившись у вищому навчальному закладі п’ять років, не
отримує необхідних знань, а головне — практичних умінь і нави-
чок проблемного мислення для того, щоб працювати головним
бухгалтером на підприємстві. Якщо за радянської системи освіти
студент після чотирьох років навчання міг працювати головним
бухгалтером великого промислового підприємства або колгоспу,
то українські роботодавці часто стикаються з тим, що молодий
спеціаліст є спеціалістом-теоретиком, який не може застосовува-
ти високоякісного рівня академічних знань на практиці, що часто
пояснюється специфікою господарської діяльності підприємства.
Причини втрати цього надбання криються у невдалому поєднанні
в навчальному процесі теорії і практики. На думку Л. В. Чижев-
ської, «вища бухгалтерська освіта в Україні орієнтована на кіль-
кість підготовлених спеціалістів, а не на можливість використан-
ня їх за призначенням».

Сьогодні вимоги до професійної підготовки спеціалістів з бух-
галтерського обліку підвищуються. Теперішнього студента —
майбутнього фахівця-бухгалтера — недостатньо забезпечити пев-
ною сукупністю знань. Назріла необхідність вдосконалити мето-
ди навчання студентів з метою перенесення центру уваги з обся-
гу фактичної інформації на вироблення навиків самостійного фо-
рмування знань. Одним із ефективних засобів підвищення
активізації навчання, розвитку мислення студентів та адаптації їх
до роботи в одній команді може бути організація практичних за-
нять у вигляді тренінгу.
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Як правило, під визначенням «тренінг» розуміють систематич-
не тренування або удосконалення певних навичок і поведінки
учасників тренінгу (від англ. training от train — навчати, вихову-
вати).

Вважається, що тренінг — це особливий метод отримання
знань, який відрізняється від своїх аналогів тим, що всі його учас-
ники вчаться на власному досвіді одного моменту. Це спеціально
створене сприятливе середовище, де кожний може з легкістю по-
бачити та усвідомити свої плюси і мінуси, досягнення та поразки.
Допомога та уважність оточуючих допомагають швидше зрозу-
міти, які особисті якості необхідні та які професійні навички по-
трібно розвинути.

В основу організації тренінгу з дисципліни «Облік за видами
економічної діяльності» покладено ситуацію, яка імітує підпри-
ємницькі процеси підприємства за визначеним профілем діяль-
ності. Тренінг передбачає вирішення наскрізної задачі, починаю-
чи з оформлення первинних документів на кожну операцію та за-
кінчуючи заповненням бухгалтерських регістрів і визначенням
фінансових результатів від основної діяльності.

На початку тренінгу його учасникам (студентам) роздаються
вихідні дані (умови тренінгу), які відображають реальні дані під-
приємства. Вихідні дані можуть включати:

— кроткий опис підприємства та профіль його діяльності;
— перелік посадових та матеріально відповідальних осіб;
— залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на по-

чаток періоду;
— розшифрування залишків на окремих рахунках;
— господарські операції за період.
Надалі перед учасниками тренінгу постають наступні зав-

дання:
— на основі вихідних даних відкрити рахунки у Головній

книзі;
— скласти журнал реєстрації господарських операцій, у якому

відобразити кореспонденцію рахунків та визначити і записати
відповідні суми, зробивши, при цьому, необхідні розрахунки за
окремими операціями.

— на основі журналу реєстрації господарських операцій
зробити записи у Головній книзі за рахунками, у якій визначити
обороти за період та сальдо на кінець періоду;

— скласти оборотні відомості за аналітичними та синтетич-
ними рахунками і бухгалтерський баланс станом на кінець пе-
ріоду.
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При складанні вихідних даних для проведення тренінгу з
даної дисципліни акцент слід робити на ті господарські операції,
що характерні для основного виду діяльності підприємства, що
взято за об’єкт. При цьому дуже важливо зосередити увагу сту-
дентів на вчасність і правильність складання первинних доку-
ментів за кожною господарською операцією як документальної
підстави для здійснення будь-якої операції.

Для вивчення курсу «Облік за видами економічної діяльності»
характерним є вміння складати звітність окремих матеріально
відповідальних осіб, а також численні розрахунки, наприклад,
«Розрахунок торговельної націнки на реалізовані товари» (для
підприємства роздрібної торгівлі), «Розрахунок різниці між облі-
ковою вартістю і фактичною собівартістю готової продукції»
(для промислового підприємства), «Калькуляційні картки» (для
підприємств ресторанного господарства) тощо.

Таким чином, завдяки тренінгу досягається максимальне на-
ближення студента до «життя» реального підприємства з усіма
його особливостями, тобто дотримується принцип органічного
поєднання теорії і практики — «вчись працюючи». Розв’язання
наскрізної задачі дає можливість випускникові без будь-яких
проблем перейти до трудової діяльності як повноцінний спеціа-
ліст і підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку праці.

Петрович В. В., старш. викл.,
кафедра обліку в кредитних і бюджетних

установах та економічного аналізу

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІТИЧНОМУ
ДОСЛІДЖЕННІ ЗАСОБІВ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ

ЯВИЩ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Серед чинників подолання кризових явищ в економічному
розвитку нашої держави важливе місце займає раціональне ціно-
утворення на продукцію, що реалізується певними господарюю-
чими суб’єктами.

В умовах ринкових принципів господарювання незаперечним
є факт збільшення фізичного обсягу реалізації продукції внаслі-
док зменшення її реалізаційної ціни. При цьому можливе, за пев-
них умов, збільшення виручки від реалізації продукції. Більшість
підприємств інтуітивно відчуває такий взаємозв’язок і свідомо
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зменшують реалізаційну ціну продукції на певний період часу.
Прикладом цьому може слугувати факт акційного розпродажу
товарів. Проте, економічне обгрунтування такого явища не завж-
ди супроводжує цей крок з боку підприємця (суб’єкта господа-
рювання). Дати до певної міри наукове обгрунтування управлін-
ському рішенню щодо зменшення ціни, визначити найсприятли-
віший діапазон її зміни можливо в результаті застосування від-
повідної аналітичної інформації. Розробка такої аналітичної ін-
формації стає можливою за умови використання методу маржи-
нального аналізу. Важливим засобом, що забезпечує ефективний
пошук оптимального діапазону ціноутворення, являється засто-
сування тренінгової технології у процесі здійснення маржиналь-
ного аналітичного дослідження. Мова йде про розробку і обгрун-
тування декількох проектних рішень щодо цінової політики на
основі стандартного базового інформаційного забезпечення. За
критерій підвищення ефективності роботи господарюючого суб’єк-
ту в цьому випадку може бути прийнятне відносне зменшення
постійних витрат у сумі маржинального доходу, що адекватне
відповідному збільшенню суми прибутку від реалізації продукції
(маржинальний дохід, як відомо, дорівнює сумі прибутку та по-
стійних витрат).

Так, припустимо, що внаслідок певного зменшення ціни реа-
лізації продукції, її фізтчний обсяг збільшився з К1 до К2 умов-
них одиниць. Тоді, сума відносного зменшення постійних витрат
(∆ ПВ) визначається як різниця між добутком значення К2 та пи-
томих постійних витрат у розрахунку на одиницю фізичного об-
сягу реалізації (ПВ1/К1) у базовому проекті щодо визначення мар-
жинального доходу і сумою ПВ1 : К2 × (ПВ1/К1) – ПВ1. Віднос-
не ж зменшення постійних витрат у визначеній сумі означає від-
повідне абсолютне зростання прибутку.

Одже зменшення реалізаційної ціни, як це не парадоксально
сприймається на перший погляд, слід розглядати в якості одного
з факторів зростання виручки від реалізації продукції і, як наслі-
док цього, підвищення прибутку. Одержання додаткового прибут-
ку «вже сьогодні» у порівнянні з потенційним розрахунковим,
можливо і більше, але не визначеним у часі, має певне переваги.
Насамперед, створюються сприятливі умови щодо прискорення
оборотності оборотних коштів, а в результаті — абсолютного або
відносного їх вивільнення. Окрім цього, виникає слушна нагода
щодо захисту додатково одержаних фінансових ресурсів від ін-
фляційених процесів. Врешті-решт, ці кошти можна розмістити
на депозитному рахунку банківської установи.
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Таким чином, збільшення прибутку, одержаного за період дії
зменшеної реалізаційної ціни на продукцію, повинно перевищити
втрати від її зцінення. Тим самим створюються об’єктивні умови
щодо визначення додаткових резервів підвищення ефективності
роботи суб’єктів господарювання.

Самборський О. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра бухгалтерського обліку

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО
ЗАСТОСУВАННЯ ДІЄВИХ МЕТОДІВ

ПРИ ФОРМУВАННІ МІЖПРЕДМЕТНИХ
ТРЕНІНГОВИХ ЗАВДАНЬ

Бізнес-тренінги є одною з важливих складових сучасних інтен-
сивних технологій розвитку професійного навчання майбутніх ви-
кладачів та керівників сучасних підприємств та організацій, озброє-
них новітніми знаннями теорії та практики управління технологією
виробництва та виробничим процесом, здатними до всебічного ана-
лізу діяльності підприємств, добре орієнтовані у нормативній та за-
конодавчій базі, чітко усвідомлюючи сутність питання, аргументо-
вано і професійно прийняттю зважених управлінських рішень.

Виходячи з мети та завдань міжпредметного тренінгу, осно-
вою якого є формування майбутніх фахівців комплексу навичок
щодо застосування знань, методів та інструментів при їх вико-
нанні та розв’язанні економічних проблем та ситуаційних задач, є
організація взаємодії між групами учасників та всередині них.

З метою підвищення ефективності поєднання теоретичних та
практичних знань при застосуванні дієвих методів у бізнес-тре-
нінгових процесах, а саме обговорення постанов та завдань,
розв’язання ситуаційних задач, дидактичні ігри, рольові ігри, по-
будова предметних завдань має базуватися на здійсненні всебіч-
ного аналізу виявлення причин, розвитку інтуїції, швидкості реа-
гування в економічних ситуаціях, формування навичок управ-
ління, вміння приймати адекватні рішення. Завдання повинно
охоплювати різнобічну сторону фінансово-господарської діяль-
ності підприємств та діяльності звужуючись до вузько спеціалі-
зованої відповідної дисципліни задачі, охоплюючи складові гос-
подарського процесу, залежність між внутрішніми та зовнішніми
його сторонами. Основою організації здійснення самого бізнес-
тренінгу як складової освітнього процесу є створення умов функ-
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ціонування соціального інституту, як структурної форми відно-
син у сфері соціальних зв’язків у ході навчання студентів та ово-
лодіння ними професійних знань та навичок для забезпечення
самореалізації особистості в трудовій діяльності і відповідності
рівня професійності її соціальному статусу.

Метакваліфікація як система знань дозволяє студенту знайти
потрібну інформацію та засвоїти нові знання необхідні для його
культурного та професійного зростання, задоволення матеріаль-
них потреб. Інститутоціоналізація професійних об’єднань забез-
печується навчальним закладом у період його навчання, прохо-
дження виробничої практики, основаній на самореалізації у про-
фесійній сфері, саморозвитку та накопичення практичного досві-
ду. Професійна орієнтація студентів направлена на безперервну
освіту, їх виховання, розкриття творчих здібностей забезпечу-
ються залученням їх до наукової діяльності відповідних навчаль-
них підрозділів (кафедр), що стає основою до організації прове-
дення міжпредметних тренінгів та розширює межі сприйняття та
розгляду поставлених перед студентами завдань.

Самі тренінгові завдання з відповідних дисциплін мають бути
орієнтовані на всебічний розгляд поставленої вузькоспеціалізо-
ваної задачі через призму набутих знань для виявлення цілісних
орієнтацій, розуміння власних позицій і позицій іншого, форму-
вання переконань при висвітленні виконаних проблемних рі-
шень. Реалізація бізнес-тренінгу дозволяє завершить освітній
процес та є етапом професійної адаптації майбутніх викладачів і
фахівців до виробництва, нових економічних процесів і особли-
востям відповідних професій.

Семениченко Ю. К., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку в кредитних

і бюджетних установах та економічного аналізу

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ
ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ІГОР ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

«ОБЛІКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ»

Удосконалення технології навчання за дисципліною «Облікові
технології банківських операцій» для магістерської програми
«Облік і аудит в управлінні банками» Обліково-економічного
факультету базується на впровадженні різних дидактичних ігор
на практично-семінарських заняттях. Специфіка економічних дис-
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циплін вимагає від магістрів особливої ретельності й високого рі-
вня організованості до проведення таких занять. Основною ме-
тою використання дидактичних ігор є формування початкового
досвіду в побудові облікової технології будь-якої банківської
операції, необхідного для кар’єри в установах Національного бан-
ку України та в банках другого рівня.

Реалізація симуляційних ігор при вивченні названої дисциплі-
ни передбачає цілий комплекс навчальних технологій. У процесі
гри застосовуються також ще два види технологій — це перед
початком гри створення малих груп серед студентів та уже в
процесі гри використання мозкової атаки. Симуляція — це по-
дання вибраного фрагменту конкретної ситуації у спрощеному
вигляді та розігрування студентами в ролях функцій (посадових
обов’язків різних банківських працівників) її учасників. Сутність
стимуляційної гри полягає у відтворенні студентами складних
ситуацій у створенні банківської технології. Наприклад, за темою
«Облікові технології операцій банку з платіжними картками»
пропонуються такі види симуляційних ігор: «Вибір банківських
підрозділів для відкриття платіжної картки MasterCard Standard»,
«Вибір режиму функціонування банку-емітенту», «Аліса в країні
транзитних рахунків», «Втрата платіжної картки» тощо.

Симуляційна гра характеризується тим, що:
1) базується на конкретній ситуації, наприклад при грі «Аліса

в країні транзитних рахунків», необхідно вибрати рахунки для
облікової технології відкриття карткового рахунку Алісі, тобто
фізичній особі;

2) гра містить спробу аналізу названої ситуації на основі її мо-
делювання через розігрування ролей у малих групах. Серед усіх
студентів навчальної групи створюються малі групи по 4—5 осіб.
Це групи психологічного комфорту, у яких кожен учасник, на-
приклад Аліса — фізична особа (клієнт банку), відіграє свою
особливу роль (хоче відкрити дебетову або кредитну картку
Visa), і певними своїми якостями, особистісними й професійними
доповнює інших представників. У таких групах повинні бути
«генератори ідей», виконавці, лідери та «каталізатори». Чим по-
вніше представлені ролі в малій групі, тим ефективніше її робота;

3) в грі учасники розглядають у моделі симуляцію ходу подій,
умов, що склалися при виборі картки і, звідси, рахунків обліку.
Також симулюються зв’язки між учасниками гри (між працівни-
ками Департаменту платіжних систем, Департаменту банківської
безпеки, Головного операційного управління, підрозділу банку,
що відповідає за забезпечення технологічного процесу операцій з



641

карткою та Алісою як фізичною особою — клієнтом замовником
картки);

4) якщо виникає конфлікт при прийнятті будь-якого рішення в
середині групи, то його неможливо затвердити без досягнен-
ня компромісу між різними представниками групи (між різними
рольовими цілями).

Структура реалізації гри може бути наступною:
Вступ. Представлення програми гри «Аліса в країні транзит-

них рахунків». Формування малих груп, наприклад група 1 «Об-
лікова технологія відкриття рахунку», група 2 «Облікова техно-
логія зняття коштів із банкомата», група 3 «Облікова технологія
поповнення рахунку», група 4 «Облікова технологія закриття ра-
хунку», група 5 «Облікова технологія втрати картки». Для кожної
групи розробляється своя програма. Потім відбувається визна-
чення завдань для кожної групи. Після цього окреслюються умо-
ви гри і відбувається вибір ролей відповідно до потрібних пред-
ставників департаментів банку.

Етап 1. Відбувається сама симуляція (репрезентування моделі
ситуації — вибір транзитних рахунків, наприклад, для відкриття
картки (для групи 1). Далі здійснюється ігрова діяльність. Це
означає, що студенти розбирають і аналізують зв’язки, які пови-
нні відбуватися між представниками групи. В даному випадку,
між представниками банку та клієнтом. Це представники Депар-
таменту платіжних систем, Департаменту банківської безпеки,
Головного операційного управління та підрозділу банку, що від-
повідає за забезпечення технологічного процесу операцій з карт-
кою. Наприклад, представник Департаменту платіжних систем
повинен бути «генератором ідеї» щодо вибору, відкриття та ве-
дення технічних карткових рахунків клієнтів банку, формування
дебетових та кредитових оборотів по карткових рахунках за звіт-
ний період на основі запропонованого Алісою виду платіжної
картки. Департамент банківської безпеки здійснює друк ПІН-
кодів, розгляд питань, що пов’язані з вилученням карток. Голов-
не операційне управління здійснює проведення розрахунків по
операціях з карткою розрахунковими банками міжнародних пла-
тіжних систем, веде облік виготовлених карток разом з ПІН-
конвертами. Накінець, підрозділ, що відповідає за забезпечення
технологічного процесу операцій з карткою залучає потенційного
клієнта (Алісу) на обслуговування по платіжних картках, з’ясо-
вує процес укладання договорів з клієнтами банку на відкриття
карткових рахунків та їх обслуговування, відкриває карткові ра-
хунки та їх обслуговує, видає картку, подовжує термін дії, замі-
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нює при втраті тощо. Всі учасники повинні з’ясувати наявність
транзитних рахунків при обліковій технології у кожному депар-
таменті або підрозділі та облік операцій із ними. Виясняється
підпорядкованість між департаментами банку.

Етап 2. Порівнюються умови ходу симуляції з затвердженими
Положеннями банку, фактичними ситуаціями по обліку карток,
що підтверджені первинними документами і регістрами банку.
Порівняння відбувається на основі висновків, зроблених студен-
тами самостійно. Останній крок в симуляції — оцінка її резуль-
татів викладачем даної дисципліни.

Таким чином, симуляція, що впритул наближена до умов реаль-
ної діяльності банків, змушує студентів діяти на практичному рі-
вні. У професійній освіті це найефективніший спосіб формування
вмінь майбутніх спеціалістів.

Управлінські ігри виникли як один з методів розвитку вмінь
керівників приймати оптимальні рішення. Особливістю названо-
го методу є те, що ігри використовуються для формування або
вдосконалення вмінь приймати рішення за відносно короткий час
і в умовах конкуренції гравців, які мають різні рольові цілі. Ко-
мандам пропонуються для аналізу ситуації, які потребують склад-
них управлінських рішень, що стосуються всіх сфер діяльності
банку — Департаменту платіжних систем, Головного операційного
управління, Департаменту стратегії та планування діяльності банку
тощо. Наприклад, управлінська гра «Облікова технологія відкриття
дебетової картки». Цей метод вимагає від учасників (представників
банківських департаментів) визначення цілей гри, передбачення
розвитку ситуації (неправильний облік відкриття картки), вибору
стратегії дій, прийняття кількох оперативних рішень.

Семениченко Ю. К., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах

та економічного аналізу

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИГЛЯДІ
ТРЕНІНГУ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «ОБЛІК В БАНКАХ»

Удосконалення технології навчання за дисципліною «Облік в
банках» для бакалаврів спеціальності «Облік і аудит» Обліково-
економічного факультету базується на впровадженні такого ме-
тоду, як тренінг на практично-семінарських заняттях. Тренінг —
це запланований процес модифікації ставлення, знання та поведін-
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кових навичок того, хто навчається (в даному випадку студентів),
щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності
або в певній галузі. В діяльності навчального закладу тренінги
спрямовані на розвиток здібностей індивіда й задоволення поточ-
них і майбутніх потреб університету, зокрема потреб кафедри
обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного ана-
лізу випустити бухгалтерів банків із практичним досвідом.

Тренінг-цілі можуть формулюватися на основі потреб і праг-
нень майбутнього фахівця з обліку і аудиту, кваліфікації магістра
з програми «Облік і аудит в управлінні банками», розвитку його
само довіри, гнучкості, базових навичок. Крім того, що тренінг
має суспільне й організаційне значення, він може задовольняти й
особистісні потреби індивіда.

Системи тренінгу в практиці кафедри чітко скоординовані для
того, щоб навички прикладного характеру, наприклад, обліку
будь-якої операції банку, отримані раз могли бути використані в
усіх відділах Департаменту обліку і звітності банків України.

У моделюванні тренінгу з дисципліни «Облік в банках» під
назвою «Облік викрадених цінних паперів банку» можна виділи-
ти кілька складових:

І. Пояснення. Викладач надає інформацію щодо існуючих порт-
фелів цінних паперів у банках, методики бухгалтерського обліку
різних операцій із цінними паперами, в тому числі придбання,
випуск, продаж, погашення, вибуття, зокрема викрадення.

ІІ. Демонстрація. Показ можливостей використання знань.
Для цього в навчальній групі студенти розбиваються на 5—6 ма-
лих груп кількістю 4—5 членів із визначенням ролей (це групи
психологічного комфорту, у яких кожен учасник відіграє свою
особливу функцію — посаду банку).

Студенти самі розробляють і обґрунтовують доцільність опе-
рацій, що використовуються при даній ситуації. Це наочне відоб-
раження процесу викрадення цінних паперів із банку, інвентари-
зації сховища після крадіжки, звірка наявності цінностей із дани-
ми бухгалтерського обліку, відображення методики обліку вкра-
дених паперів від їх придбання до вибуття із банку. Всі процеси
відбуваються за допомогою різних технічних і відео засобів, та-
ких як ноутбуки, проектори та роздатковий матеріал.

ІІІ. Імітація правильних дій представників банку: Голов-
ного бухгалтера, Завідуючого касою, Контролера, представника
органу, що проводить судово-бухгалтерську експертизу. Основ-
ним у цьому пункті є визначення дій кожного учасника щодо пе-
ревірки бухгалтерського обліку і документообігу за операціями.
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ІV. Закріплення. Презентація тренінгу студентами і підве-
дення підсумків тренінгу комісією із викладачів кафедри.

Тренінг передбачає, що кожен учасник групи має продемонс-
трувати вміння самостійно виконувати практичні дії. Для цього
потрібно виділити додатковий час, окреме заняття. Тренінгові
форми роботи базуються на використанні одного основного ме-
тоду — сюжетної гри, при чому в кожній малій групі сюжет мо-
же бути різним. Окрім «Облік викрадених цінних паперів банку»
теми можуть бути «Облік відкриття позикового рахунку клієнту
банку», «Облік продажу депозитного сертифікату фізичній осо-
бі», «Облік придбання меблів для власних потреб банку» тощо.

Семеняка А. А., асистент,
кафедра обліку підприємницької діяльності

РОЛЬОВІ ТА ДИДАКТИЧНІ ІГРИ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОЇ МЕТОДИКИ

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Найважливішими завданнями реформування освіти в Україні
є підготовка освіченої, творчої особистості та формування її фі-
зичного й морального здоров’я. Вирішення цієї проблеми перед-
бачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту й методів на-
вчально-виховного процесу.

Сьогодні вищі навчальні заклади готові впроваджувати сучас-
ні педагогічні технології, популярними серед яких е комп’ютерне
та дистанційне навчання, навчання із залученням інтерактивних
методик, навчання за технологією тренінгу. Педагоги, психологи,
методисти фахових дисциплін відчувають потребу у впрова-
дженні таких методик, які б допомогли реалізації особистісного
підходу до студента. Саме такий підхід є одним із найважливі-
ших принципів організації навчально-виховної роботи. Впрова-
дження інтерактивних методик у викладання фахових дисциплін
дає змогу докорінно змінити ставлення до об’єкта навчання, пе-
ретворивши його на суб’єкт. Студент стає співавтором лекції, се-
мінарського заняття тощо. Підхід до учня, який знаходиться у
центрі процесу навчання, ґрунтується на повазі до його думки, на
спонуканні до активності, на заохоченні до творчості, добре ві-
домий ще з праць Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Шаталова,
В. Дяченка, С. Шевченка, Ш. Амонашвілі та ін. Він полягає на-
самперед у підвищенні навчально-виховної ефективності занять,
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і, як наслідок, — у значному зростанні рівня реалізації принципів
свідомості, активності та якості знань, умінь і навичок, які набу-
ли учні. У працях зарубіжних педагогів цей новий підхід має на-
зву «навчання за методом участі» [3], «кооперативне навчання»
[8], коли створюється можливість обговорення кожної проблеми,
доведення, аргументування власного погляду. Це сприяє не лише
глибшому розумінню навчального матеріалу, а й розвитку мис-
лення та мовлення. Інтерактивне навчання у вищій школі перед-
бачає докорінну зміну методичних стереотипів, які сформувалися
у викладачів. Рольові ігри або дидактична (навчальна) гра — це
гра за правилами, підпорядкованими досягненню заздалегідь на-
кресленого ігрового результату (за М. В. Кларіним) [5, с. 90—
123]. На відміну від ігрової діяльності цілеспрямована гра перед-
бачає момент змагання. У 60—80 роках XX ст. у США поряд із
грою у навчальний процес було включено імітаційне моделю-
вання: ретельне дослідження реальної або імітованої ситуації з ме-
тою виявлення її конкретних і загальних якостей. Методика ви-
вчення конкретних ситуацій, де головною особою є учень, була
розроблена у Гарварді і застосовувалася у бізнес-школах, а піз-
ніше у системі професійної освіти для навчання менеджменту.
Модель навчального процесу, який ґрунтується на грі, вводить
учнів в ігрове моделювання явищ, що вивчаються, та надає їм
новий життєвий досвід. Структура навчального процесу, який
передбачає дидактичну гру, складається з 4 етапів:

1. Орієнтація. Вчитель характеризує тему, яка вивчається, ос-
новні правила гри та її загальний хід.

2. Підготовка до проведення. Розподіл ролей, вивчення ігро-
вих завдань, процедурні питання.

3. Проведення гри. Вчитель стежить за грою, фіксує наслідки (під-
рахунки балів, прийняття рішень), роз’яснює те, що незрозуміле.

4. Обговорення гри. Вчитель керує дискусійним обговоренням
гри (що сподобалося; коли виникали труднощі; які ідеї з’явилися
протягом гри). Увага приділяється зіставленню імітації з реаль-
ним світом, установленню зв’язку гри зі змістом навчальної теми.
Повноцінне розгортання навчального процесу, побудованого на
дидактичній грі, передбачає від учителя, який у процесі навчання
виконує різні ролі, значного особистісно-професійного потенціа-
лу. Атмосфера гри трансформує позицію вчителя, який балансує
між ролями організатора, помічника і співучасника загальної дії.
Він забезпечує тонку межу між ігровою дією, у яку втягнуті учні,
і спеціальною фіксацією навчально-пізнавальних результатів гри.
Таким чином, використовуючи дидактичну гру у своїй педагогіч-
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ній роботі, вчитель сам може виконувати такі функції: Інструк-
тора: допомагає учасникам гри зрозуміти правила (детальне ін-
структування учасників до самої гри може їх заплутати, тому йо-
го потрібно звести до мінімуму). Судді-рефері: контролює
процес, не втручається в гру. Тренера: може надавати учасникам
допомогу. Ведучого: якщо попередні ролі були пов’язані з підго-
товкою та проведенням імітаційної гри, то ця роль належить до
завершального етапу — обговорення. Аналізуючи різні моделі
навчання на основі гри, можна представити їх загальну схему:

Створення ігрової проблемної ситуації.
Хід гри:
— дії учасників за ігровими правилами,
— розгортання ігрового сюжету,
— підведення підсумків,
— самооцінка гравців,
— аналіз ігрової ситуації,
— навчально-пізнавальні підсумки гри.
Як і кожна форма роботи зі студентами в аудиторії під час на-

вчального заняття, групова форма недосконала, не є самоціллю у
педагогічному процесі. Впровадження нових методик викладання
у вищу школу потребує від викладача змінити і ставлення до своєї
ролі в аудиторії, як до керівника процесом навчання. Це викликає
у нього і певні упередження, на які вказує С. Л. Грабовська:

— страх втратити керівну роль у навчальному процесі; неба-
жання мати клопіт із змінами у навчальних курсах;

— хвилювання втратити контроль за навчанням студентів,
а також побоювання того, що працюючи в групах, не всі студен-
ти активні;

— неможливість постійно підтримувати на занятті «залізну»
дисципліну і тишу [3, с. 173]. Вважаємо, що кожен викладач має
право обирати такі форми роботи, які відповідають меті навчаль-
ної дисципліни. Безумовно, викладання гуманітарних дисциплін
у вищій школі потребує змін. Цей процес довготривалий. Він за-
лежатиме передусім від активності студентів, від їхнього бажан-
ня постійно самовдосконалюватися з фахових предметів.
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Терещенко Л. О., канд. екон. наук, професор,
кафедра аудиту

ТРЕНІНГ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ»

В університетській освіті тренінги можуть слугувати як сис-
тема навчання і професійно-прикладна підготовка кадрів з конк-
ретного виду професійної діяльності. Тренінг, як одна з активних,
максимально наближених до робочих місць форм навчального
процесу, є беззаперечною умовою успішної підготовки фахівців,
необхідної для подальшого успішного застосування в практичній
діяльності.

Тренінг з дисципліни «Інформаційні системи і комп’ютерні
технології в обліку» для спеціальності 6106 «Облік і аудит в під-
приємницькій діяльності» охоплює знання дисциплін, що фор-
мують спеціаліста з бухгалтерського обліку бакалаврського рів-
ня, а саме: «Організація бухгалтерського обліку», «Бухгалтерсь-
кий облік (фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ)», «Звітність
підприємства (фінансова, податкова, статистична)», «Управлін-
ський облік», «Економічний аналіз», «Інформаційні системи і
технології в обліку».
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Мета тренінгу: «Визначити фінансові результати діяльності
базового підприємства за наведеними даними (Звіти: Стандарт-
ні звіти, Спеціалізовані звіти, Регламентовані звіти)».

За методикою побудови, організацією та технологією вико-
нання Тренінг з дисципліни «Інформаційні системи і комп’ю-
терні технології в обліку» базується на даних наскрізної обліко-
во-аналітичної задачі, яка включала в себе виконання наступних
лабораторних робіт:

1. Введення початкових залишків.
2. Бухгалтерські підсумки. Ручне введення проводок.
3. Розв’язування задач за допомогою ручного введення про-

водок.
4. Робота з документами.
5. Забезпечення процесу постачання: облік ОЗ, облік ТМЦ,

придбання МШП, придбання матеріалів підзвітною особою.
6. Виробництво.
7. Реалізація ГП.
8. Придбання товарів у постачальників. Реалізація товарів по-

купцям. Переміщення.
Структура та зміст вирішених завдань, як ми бачимо, охоплює

всю послідовність у розрізі тем дисципліни.
Виконується тренінг з використанням функціонального про-

грамного продукту «1С: Підприємство». 1С: Підприємство —
програмний засіб, призначений для вирішення широкого кола за-
дач по автоматизації підприємств різних видів діяльності. Конфі-
гурація 1С: «Бухгалтерський облік для України» — типовий
представник програм із сімейства 1С. Вона призначена для рі-
шення кола задач по веденню бухгалтерського обліку.

Завдання з проведення тренінгу з дисципліни «Інформаційні
системи в обліку, аналізі та контролі» — подати студентам тео-
рію та практичні аспекти функціонування бухгалтерського обліку
і звітності підприємства на базі використання ПП «1С: Бухгалте-
рія».

Головна мета і призначення комплексного тренінгу — визна-
чення рівня та якості набутих знань і практичних навичок з основ-
них дисциплін, що формують фахівця зі спеціальності «Облік і
аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», як контроль-
ний зріз знань перед вступом до магістратури.

Виходячи з цього, виконання комплексного тренінгу та його
захист, як логічне завершення навчальної програми бакалаврсь-
кого рівня, необхідно здійснювати після складання іспитів з дис-
циплін, які включені до складу тренінгу. Тобто, за графіком і
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розкладом навчального процесу за бакалаврською програмою за-
хист комплексного тренінгу, як заключного етапу навчання, про-
понується здійснювати в кінці другого семестру.

Тренінг проводиться і виконується кожним студентом у
комп’ютерних класах під керівництвом викладача за принципами
максимальної індивідуалізації і самостійності роботи кожного
студента.

Тюхляєва М. Ю., старш. викл.,
кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах

та економічного аналізу

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МІНІ-ТРЕНІНГУ
З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК В БАНКАХ»

Серед видів інноваційних навчальних технологій, що застосо-
вуються при викладанні дисципліни «Облік в банках», для студен-
тів 4 курсу денної форми навчання, важливе значення відводиться
проведенню рольових ігор. Через обмежений час ми неможливо
запровадити у навчальний процес тренінг у цілісній його формі.
Саме тому використовуємо елементи тренінгу із презентацією
конкретних ситуацій з банківської діяльності. Свого роду міні-
тренінг за дисципліною «Облік в банках» проводиться вже протя-
гом чотирьох років. Розвиток творчого потенціалу студентів якраз
і забезпечується в процесі самостійної роботи студентів при підго-
товці та презентації міні-тренінгу. Також актуального значення
набувають мотиви самореалізації, цілеспрямованості, гнучкості до
різних ситуаційних змін, самосвідомості, здатності планували
свою діяльність, професійності та активності студентів.

Мета проведення міні тренінгу полягає у поєднанні студента-
ми теоретичних знань та можливості їх використання в практич-
ної діяльності щодо обліку банківських операцій. Це готує їх до
певного виду діяльності у професійному середовищі і орієнтує на
розв’язання проблем з організації обліку операцій банку. Напри-
клад при вирішенні конкретних проблем з кредитування, студен-
ти набувають навичок оформлення відповідних документів, ви-
рішення та опису бухгалтерських процедур, складання прове-
день, виконання спеціального колективного завдання, розкриття
внутрішнього потенціалу кожного учаснику тренінгу, оволодіння
методами мозкового штурму для вирішення проблемних питань.
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Обговоривши зміст отриманого від викладача завдання сту-
денти академічної групи поділяються на малі групи. Такий поділ
важливий для створення атмосфери змагання, конкурентного се-
редовища. Кожна група формує віртуальний банк, у якому рольо-
ві функції відводяться керівнику, бухгалтерії, кредитному відді-
лу, операційному відділу та клієнтам банку. Можливо запропо-
нувати інші посади та підрозділи. Всі ці питання обговорюються
на консультаціях із викладачем. Моделюючи конкретну ситуа-
цію, студенти вирішують задачу з організації та обліку кредитних
операцій та готують її презентацію з використанням відповідних
первинних документів, бухгалтерських процедур, облікових про-
ведень, звітності та прийняттям управлінських рішень з кредиту-
вання клієнтів банку.

Ефективність проведення міні-тренінгу великою мірою визна-
чається вмінням викладача організувати це заняття. Важливою
функцією спілкування із студентами є забезпечення взаємодії ви-
кладача і студентів та від вміння викладача створити позитивний
морально-психологічний клімат.
Алгоритм роботи викладача при проведенні міні-тренінгу, такий:
1. Зацікавити студентів ідеєю проведення міні-тренінгу. Про-

будити їх активність та інноваційні здатності. Видати завдання та
розробити методичні підходи для реалізації цих завдань.

2. Розподілити студентів-учасників міні-тренінгу на малі групи.
3. Надати студентам допомогу при: підборі необхідних первин-

них документів та звітності банку; розробці віртуальних ситуацій-
них задач та їх вирішенні; вивченні нормативно-правової бази НБУ.

4. Забезпечити проведення презентації тренінгу необхідною
технікою.

5. Організувати презентацію тренінгу так, щоб виявити знан-
ня та вміння з обліку кожного учасника. Створити педагогічні
умови, за яких студенти будуть самостійно формулювати ситуа-
ційні задачі, окреслювати проблеми, аналізувати інформацію, ви-
значати шляхи вирішення, грамотно професійно на основі пер-
винних документів виконувати необхідні облікові процедури.
Важливо спонукати учасників до пошуку групової згоди у вигля-
ді формулювання спільної думки щодо вирішення поставленої
проблеми. Оцінити вміння учасників узагальнювати теоретичний
матеріал та практичний досвід.

6. Якісно оцінити кожного студента-учасника міні-тренінгу
(0—5 балів з можливих 40 за семестр). Критерієм оцінки є міра
самостійності та індивідуальних здібностей студента під час пре-
зентації ситуації.
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На презентації міні-тренінгу кожен учасник виконує свою роль.
По-перше виступають представники адміністрації віртуального
банку. Вони дають характеристику банку, розкривають показни-
ки діяльності, структуру та інші параметри. Представляють учас-
ників тренінгу. Далі клієнти банку по черзі обговорюють з пред-
ставниками кредитного відділу ситуаційну задачу з, наприклад,
надання кредиту. Працівники кредитного відділу заповнюють
необхідні первинні документи та приймають рішення про мож-
ливість надання кредиту. Якщо рішення позитивне то документи
передаються до бухгалтерії банку, на здійснення всіх необхідних
проведень. Для розрахунку кредитних платежів використовують-
ся комп’ютерні програми. Роль викладача полягає у виваженій
оцінці кожного учасника з урахуванням його знань з дисципліни
«Облік в банках».

Проведення міні-тренінгу не тільки зацікавлює, активізує сту-
дентів, дає можливість розкрити набуті ними знання, але й ви-
значити індивідуальність, здатність студента поєднувати знання з
практикою, орієнтуватись у вирішенні сучасних проблем. З іншо-
го боку це ставить і передбачає підвищені вимоги до викладача,
виявляє його вміння оперувати механізмами інтерактивного на-
вчання, технологіями розвитку критичного мислення, потребує
нових умінь та виявляє наскільки сам викладач здатен до іннова-
цій у своїй викладацькій діяльності. Діалогова, дискусійна форма
проведення міні-тренінгу дозволяє спілкуватися викладачу зі
студентами як із колегами, допомагає розкрити внутрішній потен-
ціал та здібності якомога більшої кількості студентів, а також
слугує стимулом до їх подальшої самостійної творчої діяльності.

Ходзицька В. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку підприємницької діяльності

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ»

Найкращим підсумком знань студентів є презентація комплек-
сного тренінгу на базі набутого теоретичного досвіду студентів
під час навчання та змодельованої ситуації на реальному прак-
тичному підприємстві.

Організація і проведення тренінгу передбачає насамперед прог-
нозування раціональних дій тренерів та студентів. Найкращий
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спосіб такого прогнозування — розроблення технологічних про-
цесів тренінгу. Технологічні процеси тренінгу за формою подан-
ня відрізняються від стандартів та інструкцій більш повним і сис-
темним описом послідовності дій учасників тренінгові навчання,
а також наявністю переліку вхідної і вихідної інформації, необ-
хідної для якісного і своєчасного виконання тренінгових завдань.

Будь-який технологічний процес реалізується в межах ком-
плексного тренінгу через виконання студентами операцій та пе-
реходів, які є основними частинами процесу тренінгового на-
вчання. Операція тренінгового процесу — це комплекс дій, які
виконуються для формування масиву інформаційних даних, що
використовує студент для прийняття управлінських рішень у ме-
жах тренінгового завдання.

Технологічні процеси комплексного тренінгу для спеціально-
сті «Облік і аудит» подаються керівниками тренінгу як в інструк-
тивній, так і в табличній формі.

Для оптимальної послідовності виконання операцій техноло-
гічних процесів керівник тренінгу розробляє та застосовує алго-
ритм їх виконання.

У процесі організації і проведення тренінгу керівники плану-
ють підбиття підсумків як у змістовному, так і методичному ас-
пектах.

Комплексний тренінг для студентів спеціальності «Облік і ау-
дит» складається з виконання наступних блоків, що входять до
магістерської програми:

— облік міжнародних операцій;
— міжнародні стандарти аудиту;
— міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансо-

вої  звітності;
— внутрішній аудит;
— облік за видами діяльності;
— державний фінансовий контроль.
Кожний блок має методичні рекомендації щодо виконання

тренінгових завдань та алгоритм їх презентації.
З метою ефективної координації роботи груп з напрямів тре-

нінгу перед його початком проводяться зустрічі-консультації з
керівниками відповідних модулів.

Після завершення комплексу тренінгових заходів керівни-
ки тренінгових модулів підбивають підсумки щодо оцінки сту-
пеня теоретичних та практичних навичок, а також надаються
рекомендації щодо їхнього подальшого професійного самовдос-
коналення.
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Практика проведення комплексного тренінгу показала, що
відсутність достатньої уваги до підготовки і проведення зустрі-
чей-консультацій безпосередньо впливає на здатність логічно
розв’язувати тренінгові завдання та пов’язувати досягнуті базо-
вим підприємством результати зі стратегічними цілями. Особли-
во це стосується процесу визначення основних напрямків розвит-
ку підприємства із застосуванням відповідних методик.

Керівник, який здійснює комплексне керування тренінгом не-
одмінно повинен бути не тільки високої кваліфікації викладачем,
але й відповідати високому рівню практичної компетенції, орієн-
туватися в постійно змінюваній нормативній базі, мати тонку ді-
лову інтуїцію. Кожний модуль, з яким працює керівник і його
команда, містить у собі цілу низку визначальних складових та вуз-
лових елементів, що застосовуються як у змісті тренінгового зав-
дання, так і в методиці його розв’язання та застосування.

Проведення комплексного тренінгу довело його необхідність
для підвищення кваліфікації студентів-магістрів та наближення
їх теоретичних знань до практичних навичок, самовдосконалення
в умовах нестандартного розвитку ринкових відносин.

Хоптинський Ю. А., канд. екон. наук, доцент,
кафедра бухгалтерського обліку

МІНІ-ТРЕНІНГ ЯК СПОСІБ НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Сучасне динамічне бізнес-середовище вимагає від ВНЗ по-
стійного удосконалення процесу підготовки фахівців-економіс-
тів, у тому числі з дисципліни «Бухгалтерський облік». Відомо,
що бухгалтерський облік має як науковий, так і чітко окреслений
прикладний аспект. Практично всі юридичні особи, створені від-
повідно до законодавства України, зобов’язані вести бухгалтер-
ський облік та подавати фінансову звітність.

Конкурентно спроможна господарська діяльність потребує від
студентів — майбутніх управлінців не тільки фундаментальних
теоретичних знань, а й відповідних практичних навичок щодо
вирішення реальних виробничих ситуацій.

Одним із способів трансформації теоретичних знань у прак-
тичні навички є застосування ситуативно-рольових міні-тренінгів.

На нашу думку, визначальним при цьому є виважений вибір
тем, які виносяться на тренінг. Тема, як уявляється, має зацікави-
ти майбутніх економістів, і не тільки бухгалтерів, що важливо
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для впровадження міні-тренінгів з бухгалтерського обліку для
студентів — не обліковців на 2—3 курсах навчання. До проблем-
ної, варіативної тематики можна віднести нарахування амортиза-
ції необоротних активів, оцінку виробничих запасів (товарів) при
вибутті, нарахування резерву сумнівних боргів тощо, тобто тема-
тику, яка максимально наближена до реальних виробничих об-
ставин — ситуацій і зрозуміла студентам.

Наприклад, мета ситуативного міні тренінгу — засвоєння до
автоматизму результатів вибору того чи іншого пріоритету у сфе-
рі амортизаційної політики основних засобів.

Для здійснення діяльності кожному підприємству необхідні
різноманітні види ресурсів, насамперед основні засоби. В процесі
експлуатації основні засоби зношуються, а грошовим виразом
зносу є амортизація. Отже, питання амортизації основних фондів
є актуальним для кожного підприємства, яке має визначати і про-
водити найоптимальнішу для себе амортизаційну політику (в ме-
жах загальної облікової політики і стратегії менеджменту).

Згідно П(С)БО 7 підприємство має право самостійно обрати
один з п’яти «облікових» методів нарахування амортизації основ-
них засобів (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, при-
скореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, вироб-
ничий), або ж метод нарахування амортизації, передбачений по-
датковим законодавством.

Застосування того чи іншого методу призводить до суттєвих
різниць, зокрема щодо:

— абсолютних сум щомісячної амортизації, а отже і прибутку;
— термінів експлуатації основних засобів, а отже і термінів їх

оновлення, витрат на ремонт, рівня продуктивності тощо;
— складності (трудомісткості) розрахунків, обліку і звітності,

у тому числі податкової.
Зважаючи на варіативність можливого рішення, на кожному

підприємстві постає питання вибору пріоритетів.
У межах часу, відведеного для проведення практичних занять,

студентам (або їх групам) пропонується «попрацювати» в ролі
економістів-аналітиків віртуального підприємства «А», та склас-
ти «матрицю рішень», у якій поєднується (на перетині клітинок)
бажана мета (пріоритет) і відповідний метод нарахування амор-
тизації різних груп основних засобів.

Наступне креативне обговорення різних варіантів управлінсь-
ких рішень та оцінювання набутих знань (у Журналі обліку поточ-
ної успішності — по типу модульного контролю) сприяє закріп-
ленню практичних навичок.
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Ямборко Г. А., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах

та економічного аналізу

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ СИТУАЦІЙ
У КУРСІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: СУТНІСТЬ

ТА ЗНАЧЕННЯ КЕЙС- МЕТОДУ

Той, хто несе ліхтар, спотикається
частіше, ніж той, хто йде позаду

За сучасних умов реформування системи вищої освіти і фор-
мування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного
простору європейського регіону, що дістав назву Болонського
процесу, відбувається оновлення та зміни навчальних програм за
змістом, удосконаленням методики викладання. Сьогодні суспіль-
ству потрібна вища школа, яка б допомагала реалізувати інтелек-
туальний потенціал студента та удосконалити процес сучасного
навчання. Це зумовлює застосування таких форм, методів, при-
йомів навчання, у результаті яких навчальний процес стає ціка-
вим, активізує студентів.

Саме до таких методів належить метод практичних ситуацій,
який доцільний при вивченні економічного аналізу, тому що ви-
магає активної участі студентів, потребує прийняття рішення та
наведення переконливих аргументів на користь своєї позиції. За-
стосування методу практичних ситуацій при викладанні еконо-
мічного аналізу дає змогу реалізувати важливі принципи навчан-
ня: проблемність, професійну зорієнтованість, спрямованість на
самонавчання із урахуванням наявного досвіду студентів.

Суть методу практичних ситуацій полягає в обговоренні сту-
дентами ситуацій, побудованих на реальних подіях, що вимагає
від студентів проведення аналізу і прийняття рішень (знаходжен-
ня розв’язку). Практична ситуація або кейс-метод — це опис си-
туації або послідовності подій, що піднімає питання для обгово-
рення або створює проблеми для аналізу та розв’язку. При цьому,
ситуаційна вправа не включає в себе ні аналізу, ні висновків, а
лише факти та події. Як правило, кейс містить факти з практичної
ситуації в організації, а також погляди експертів та спостерігачів
на те, що відбувається. Ситуаційні вправи виконують низку важ-
ливих функцій: глибше зрозуміти тему, одержати основу для пе-
ревірки теорії, дослідження ідей, виявлення закономірностей,
взаємозв’язків, формулювання гіпотез, розвинути і застосувати
аналітичне і стратегічне мислення, вміння вирішувати проблеми і
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робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички,
пробудити інтерес, підігріти цікавість, заохотити мислення та
дискусію

Отже, мета методу практичних ситуацій — змоделювати для
студентів таку ситуацію, за якої їм необхідно буде прийняти рі-
шення. Студенти мають визначити істотні й другорядні факти,
вибрати основні проблеми і виробити стратегії та рекомендації
щодо подальших дій. Акцент робиться на самостійному навчанні
студентів на основі колективних зусиль. При цьому роль викла-
дача зводиться до спостереження і управління дискусією студен-
тів. Цей метод дозволяє вигострити вміння студента ставити
слушні запитання та приймати рішення на підставі відповідей на
них. Звичайно, кейс-метод не принесе користі, якщо його відірва-
ти від решти навчального процесу. Він має застосовуватися на-
рівні з іншими методами викладання, що забезпечить цілісність
навчальних програм та досягнення поставлених учбових цілей з
урахуванням закономірності: чим вищий рівень освітньої про-
грами (в напрямку від бакалаврської до магістерської), тим легше
та ефективніше працювати з кейсами.

Метод практичних ситуацій (кейс-метод) зародився і набув
найбільшого поширення в США. Однак використання кейсів в
Україні є більш обмеженим, освіта все-таки є результатом і важ-
ливим фактором національної культури.

Використання інтерактивного освітнього методу, що вимагає
активної індивідуальної участі студентів і не передбачає єдиної
«правильної» відповіді, є дуже природнім для суспільства з неве-
ликою владною дистанцією, домінуючими цінностями індивідуа-
лізму і слабим прагненням уникнути невизначеності.

Отже, пропагуючи ширше використання методу практичних
ситуацій, необхідно реалістично оцінити швидкість змін освітніх
традиції в Україні. Необхідно передбачити потенційні проблеми з
використанням методу практичних ситуацій у навчальних ауди-
торіях і продумати стратегію їх вирішення з врахуванням педаго-
гічної майстерності викладачів і створенням сприятливих перед-
умов щодо нових освітніх технологій.



657

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Артемчук В. В., аспірантка,
 кафедра педагогіки та психології

ТРЕНІНГ-ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ
НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Стрімкий поступ науково-технічного прогресу, що характери-
зує сучасний цивілізаційний розвиток, з одного боку, зумовлює
постійне оновлення технологій, з іншого, їх швидке моральне ста-
ріння. Конкурентоспроможність організацій залежить від рівня
знань фахівців, їх креативності, здатності узгоджувати свої освітні
потреби з об’єктивною реальністю. Прикладний характер дисцип-
лін психолого-педагогічного циклу, специфіка економічного ВНЗ
та потреби соціальної практики господарювання та управління зу-
мовили вибір провідного методу навчання студентів — тренінгу.

Зворотний зв’язок зі студентською аудиторією показав факт
запиту студентів на оволодіння навичками створення позитивних
установок у процесі взаємодії з оточуючими, вміння слухати і чу-
ти співрозмовника, встановлювати ефективний зворотний зв’язок
зі співрозмовниками, вміння структурувати подану інформацію
для кращої її сприйняття реципієнтом. Саме тренінгова форма
навчання дозволяє студентам знайти відповіді на поставлені пи-
тання в галузі ділового спілкування та оволодіти конкретними
комунікативними знаннями та вміннями.

У відповідь на ці очікування та запити, та як реалізація андра-
гогічних принципів про орієнтацію на освітні потреби того, хто
навчається у процесі навчання, й спільну діяльність того, хто нав-
чається, та того, хто навчає, зі студентами був проведений міні-
тренінг «Драми спілкування та їх подолання».

Як відомо, російська дослідниця Е.В. Сидоренко виокремлює
4 драми спілкування, які найчастіше проявляються в повсякден-
ному житті:

• драма слухання,
• драма розуміння,
• драма зворотнього зв’язку,
• драма самовираження.
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Слід зазначити, що в ході проведення тренінгу студенти до
перелічених драм додали також «драму емоційності», яка дуже
часто заважає у спілкуванні, часто саме вона обумовлює та по-
глиблює інші.

Перелічені «драми» були виявлені у процесі проведення за-
нять з дисциплін психолого-педагогічного циклу. Проблемам їх
подолання був присвячений вказаний міні-тренінг. Тренінг подо-
лання драм спілкування ставить своєю ціллю розвиток умінь
ефективно взаємодіяти в ситуаціях ділового спілкування, адек-
ватно подавати інформацію співрозмовнику, формувати атрак-
цію, оволодівати ініціативою у спілкуванні.

В ході тренінгу студенти опановують низку технік подолання
драм спілкування: вироблення адекватної оцінки ситуації взає-
модії; орієнтації у позиції та мотивах співрозмовника виходячи з
вербальних та невербальних проявів, активного слухання, ре-
зультативної та персоніфікованої аргументації, приєднання до
співрозмовника.

Участь студентів у тренінгових заняттях, як показала практика
їх проведення, дозволяє самостійно зробити висновки про недо-
цільність використання вузькоспеціальних термінів для аудито-
рії, яка не включена в певне професійне коло (може бути виявле-
на драма розуміння), про недоцільність використання мов
субкультур поза їх межами; про необхідність застосування при-
йомів активного, емпатичного слухання задля уникнення драми
зворотнього зв’язку тощо. Задля подолання драми емоційності
серед студентів був проведений обмін досвідом, щодо вмінь ре-
гулювати власну емоційну напругу.

Аналіз проведених вправ показав, що безпосередня участь у
певних ігрових ситуаціях дала змогу підкріпити ті знання, які
студенти мали на теоретичному рівні, але не володіли засобами
їх впровадження у реальну практику спілкування. Участь у за-
няттях із застосуванням інтерактивних методів розкрила перед
тими хто навчається наслідки драм спілкування при подальшому
професійному становленні особистості та побудові стосунків із
колективом.

У процесі проведення тренінгу нами були виявлені конкретні
проблемні ситуації, пов’язані з певним розривом у теоретичних
знаннях студентів та можливістю їх використання на практиці.
Також має місце необізнаність або викривлене сприйняття студен-
тами майбутньої професійної діяльності. Використання андраго-
гічних принципів навчання дало можливість поповнити особис-
тий багаж знань студентів за рахунок ознайомлення з позитивним
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досвідом колег по навчанню у вирішенні певних професійних си-
туацій.

Як бачимо, вихідні положення навчання дорослих (андрагогі-
ки) доцільно застосовувати при підготовці майбутніх спеціалістів
у ВНЗ, зокрема, через широке використання тренінгових форм
навчання.

Актуалізація студентами особистого досвіду з наступним його
обміном сприяє, з одного боку — підвищенню якості вивчення
предмету, з іншого боку — збагачує ідеями щодо вирішення най-
більш проблемних питань у підготовці спеціалістів, що є передумо-
вою підвищення якості навчального процесу.

Балюк І. А., старш. викл.,
 кафедра правового регулювання економіки

ДІЛОВА ГРА ЯК ІНСТРУМЕНТ
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЮРИСТА
ГОСПОДАРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

Ділова́ гра, за визначенням Вікіпедії, — це метод пошуку рі-
шень в умовній проблемній ситуації. Елементи ділової гри: роз-
поділ за ролями, змагання, особливі правила інше. Застосовуєть-
ся як метод активного навчання учасників з метою вироблення в
них навиків прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, а та-
кож як засіб тестування здібностей.

Сучасна правова регламентація господарської діяльності ви-
магає допомоги юриста-фахівця господарського спрямування.
Така допомога є важливою умовою здійснення успішної госпо-
дарської діяльності. Для формування належної компетенції, нав-
чання професійно спрямованого мислення студентів — майбут-
ніх спеціалістів у галузі права, зокрема господарського права,
мають застосовуватися сучасні методології навчання. Метрологія
базується на основі комплексного опанування знань та форму-
вання навичок, коли поряд з традиційними лекціями та семінар-
ськими заняттями від яких не можна відмовлятися, застосову-
ються різні форми активізації навчального процесу.

Однією з таких форм є Ділова гра — форма навчання, яка
сприяє підвищенню рівню викладання та якості знань студентів,
визначеності студентів щодо власних здібностей. Гра — це актив-
ний спосіб навчання, побудований на принципі взаємодії в гру-
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пах, і, насамперед, спрямований на вирішення якоїсь певної проб-
леми з урахуванням думок усіх учасників.

Ділова гра як імітаційний процес систем, явищ і процесів, тоб-
то процес аналізу, оцінки, вироблення і прийняття рішення для
конкретної навчальної ситуації в умовах, максимально наближе-
них до реальних, є дієвим засобом з’ясування нюансів, котрі від-
буваються на практиці при застосуванні абстрактних правових
норм у конкретних господарських відносинах. А також сприяє
визначенню аспектів процедури захисту порушених матеріальних
норм, за допомогою процесуальних норм, виявленню суттєвих
моментів та відмінностей правовідносин за участю державних та
недержавних органів, приватних організацій між собою.

Яскравою ситуацією гри може бути вирішення господарсько-
го спору у процесі господарського судочинства, при цьому засто-
совують норми матеріального й процесуального права. Імітація
процедури укладення господарських договорів, процес перегово-
рів з цього приводу, досягнення взаємної згоди по всіх умовах
договору за наявності правильно визначених акцентів щодо
предмету договору, його учасників також буде цікавою. Ці дві
ситуації ділової грі є найприйнятнішими (хоча не виключають
інші) з огляду на те, що, по-перше, треба залучати досить вели-
кий обсяг правових актів, по-друге, вони можуть відбуватися як
жваві та видовищні ситуації.

Методично вірно організована діяльність викладача на етапі
підготовки грі полягає в тому, щоб правильно визначити ігрову
ситуацію, суть конфлікту, мету, правила, з урахуванням актуаль-
ності об’єкту правовідносин, визначення ролей з урахуванням
зацікавленості самих студентів таким об’єктом.

За умови належно підготовленої гри викладач має діяти в основ-
ному під час підготовки гри та під час її аналізу, але за певних об-
ставин, заздалегідь передбачених ситуацією, він може втручатися і в
процес гри. При цьому втручання не може лишати студентів само-
регулювання під час гри та зменшувати її навчальну цінність.

Аналіз руху та результатів ділової гри є завершальним етапом,
йому відводиться вагома роль. Адже висвітлюються та порівню-
ються всі досягнення та недоліки проведеної гри. Доцільного залу-
чати студентів до аналізу очікуваного та досягнутого результату.

Введення в навчальний процес ділової гри не повинно призве-
сти до перебудови всієї методики навчання, оскільки навчання
студентів юристів потребує отримання суттєвих знань теорії пра-
ва та чинного законодавства, які базуються на класичних мето-
дах, а слугувати додатковим інструментом.
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Богорад М. А., старш. викл.,
 кафедра педагогіки та психології

ЕФЕКТИВНІ ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ — КЕЙС-МЕТОД

Психолого-педагогічна підготовка студентів у КНЕУ імені
Вадима Гетьмана включає в себе вивчення курсу «Методика ви-
кладання економіки» як важливої частини підготовки викладачів
з економіки. Процес викладання даного предмету здійснюється
різними методами, але невід’ємною складовою є використання
проблемного навчання та тренінгових технологій, зокрема, вико-
ристання кейс-методу або методу конкретних ситуацій. Цей ме-
тод передбачає імітацію прийняття рішень з різних проблемних
ситуацій шляхом обговорення учасниками найбільш прийнятних
варіантів. Метод кейсів є інструментом, за допомогою якого знач-
но покращується обмін думками в навчальній групі. Семінари,
що проводяться із застосуванням кейс-методу, дозволяють опа-
нувати правила проведення дискусії, під час якої відбувається
пошук рішення та кожен студент приймає участь у здійсненні
аналізу і співставленні різних точок зору, що призводить до
більш глибокого розуміння проблеми. Ситуаційні вправи часто
містять матеріали та факти, які студенти не завжди сприймають
як суттєві. Однак, треба пам’ятати, що прийняття раціональних
рішень у реальному житті залежить від здатності відокремлювати
важливе від неважливого. Цінність даного метода полягає в тому,
що він дозволяє студентам підвищити свою аналітичну майстер-
ність.

Можна зауважити, що педагогічні можливості кейс-методу
розцінюються як набагато більші, ніж у традиційних методів на-
вчання. Це зумовлює все більшу популярність цього методу і, на-
віть, своєрідну «модність» на його використання, а в спеціальній
літературі з’явився термін «викладач-кейсолог».

Однак, якість використання даного методу залежить від твор-
чого потенціалу викладача і здатності його до самонавчання та
постійного розвитку. Ілюзорна простота використання кейс-
методу виявляється в нерозумінні поетапності в роботі викладача
над кейсом, яка передбачає попередню позааудиторну роботу над
створенням кейсу і розробки питань до його аналізу, що включає
науково-дослідну та методичну діяльність викладача.

Другий етап реалізується в аудиторії при організації роботи в
малих групах, загальної дискусії, підведенні підсумків та оціню-
ванні. Тут необхідно бути готовим до суттєвих емоційних витрат,



662

пов’язаних з потребою тримати під контролем психологічний
стан учасників, не допускати конфліктів, створювати атмосферу
доброзичливої конкуренції, а не агресії, забезпечувати дотриман-
ня особистих прав студентів.

Перед застосуванням кейс-методу викладач повинен сам доб-
ре оволодіти методикою його підготовки і проведення та демон-
струвати перелік умінь та навичок, а саме:

— вміти чітко формулювати цілі навчання, раціонально буду-
вати навчальне заняття і стимулювати розвиток творчого мис-
лення у студентів;

— бути готовому до неповторності кожного навчального за-
няття в різних групах, а це вимагає демонстрації швидкої реакції
та імпровізації;

— володіти комунікативною культурою, що виявляється у
відкритості до спілкування та обговорення, реалізації принципів
педагогіки співробітництва і взаємодії, демонструвати педагогіч-
ний такт і вміння конструктивно критикувати, а також самому
сприймати критику.

Виходячи з цього, ефективне застосування кейс-методу мож-
ливе за умов максимального поєднання навчальної, виховної, ор-
ганізаційної та дослідницької діяльності, в першу чергу, самого
викладача. І тоді буде реалізована не тільки освітня функція на-
вчання, а й розвиваюча.

Бойчук О. С., старш. викл.,
кафедра педагогіки та психології

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З КУРАТОРАМИ

Розвиток системи вищої освіти вимагає від викладачів пере-
осмислення власної світоглядної позиції, зміни цілей та змісту
навчально-виховного процесу. Формування культури фахівця, як
одна з основних педагогічних проблем вищої школи, закономірно
відображає нерозробленість дієвих механізмів реалізації декла-
рованих ідеалів всебічно гармонійно розвиненої особистості в прак-
тиці підготовки спеціаліста.

Організаційно-практичний аспект вирішення надзвичайно
значущих проблем освіти пов’язаний з пошуком нових форм ви-
ховної роботи у вищій школі та викладачів, підготовлених до ор-
ганізації процесу виховання.
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Активізація діяльності інституту кураторства у вищих нав-
чальних закладах є саме тим полем оновлення освіти, в якому
очікуються практичне та результативне застосування нових під-
ходів та методів у силу очевидної неспроможності старих педаго-
гічних виховних механізмів.

Функція куратора виступає органічною складовою професій-
но-педагогічної компетентності викладача. Ця діяльність є пере-
важно особистісним процесом, оскільки відображає мотиви, ідеа-
ли, установки та професійні можливості викладача. Саме тому у
виховній роботі проявляється індивідуальна неповторність, само-
стійність викладача, його творчий пошук, спрямованість на до-
сягнення суспільно оптимальних результатів. Однак діяльність
куратора має ґрунтуватися не лише на емпіричному досвіді.
Практика виховної роботи у вищій школі потребує зосереджено-
сті викладача на сучасних ціннісних орієнтаціях та їх трансфор-
мації у освітньому процесі. Ураховуючи соціальне значення ви-
ховання студентської молоді та недостатню готовність викла-
дачів вищої школи здійснювати виховні впливи на особистість
майбутнього фахівця, система методичної підтримки та допомоги
педагогічним працівникам має бути зорієнтована на формування
готовності викладачів до виховної роботи.

Готовність викладача до виховної роботи зі студентською мо-
лоддю визначаємо як особистісне утворення, що складається із
взаємопов’язаних компонентів, оскільки позитивне ставлення до
педагогічної діяльності (мотиваційний компонент) не може мати
суттєвого значення, якщо не підкріплюється знаннями, вміннями і
навичками щодо здійснення завдань виховної роботи (змістовий
компонент), а вміння дати оцінку своєї діяльності (регулятивний
компонент) надає процесу готовності викладачів до виховної ро-
боти зі студентською молоддю плановості, чіткості, конкретнос-
ті, можливості підключити до колективної роботи усіх учасників
виховного процесу.

Для підвищення рівня готовності викладачів до виховної робо-
ти необхідна організація відповідної методичної роботи вищого
навчального закладу. Однією з форм досягнення такого якісного
утворення, як готовність до ефективної виховної роботи зі студент-
ською молоддю вищих навчальних закладів вважаємо тренінги як
активні діяльнісні форми методичної роботи з дорослими.

На нашу думку, тренінги сприяють усвідомленню викладачем
ситуацій виховної діяльності, що викликають напруження, тривогу,
страх, невпевненість та інші негативні емоції; особливостей своєї
поведінки та емоційного реагування у процесі здійснення виховних
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впливів; оцінки поведінки викладача іншими, наслідків такої пове-
дінки; власного образу «Я» та власних мотивів, потреб, установок,
а також міри їх адекватності, реалістичності й конструктивності;
специфіки міжособистісної взаємодії, міжособистісних конфліктів
та їх причин у навчально-виховному процесі; нових форм поведін-
ки, зорієнтованої на адаптацію, високу емоційну стійкість та функ-
ціонування в реальних ситуаціях виховної діяльності.

Опитування викладачів-кураторів КНЕУ про доцільність прове-
дення тренінгових занять визначило, що для 85 % опитаних форма
роботи вважається доцільною. Щодо актуальності запропонованої
тематики (перелік тем поданий за рейтингом вибору кураторами):

1. Спілкування (партнерське, конструктивне, бар’єри, конфлікти).
2. Адаптація першокурсника.
а) командоутворення (Студентська група, навіщо вона потрібна);
б) методика організації роботи куратора.
3. Як не втомлюватися від групової роботи.
4. Куратор — це обов’язок чи покликання.
5. Розширення рольових уявлень «дорослий»– «підліток» (толе-

рантність, асертивність).
Аналіз вибору тем дає підстави говорити про первинність

проблеми побудови гуманітарної моделі стосунків освітнього прос-
тору університету, актуальність реалізації особистісно-орієнтованої
парадигми діяльності куратора, створення сприятливих психоло-
го-педагогічних умов для соціальної адаптації та інтеграції осо-
бистої залученості студентів в освітній процес ВНЗ; забезпечення
психологічної підтримки членів групи тощо.

Борисенко Л. Л., старш. викл.,
кафедра педагогіки і психології

ТРЕНІНГ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ
СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Теоретичний аналіз проблеми професійної підготовки студен-
тів вищих економічних навчальних закладів засобами навчально-
го тренінгу показав, що навчальний тренінг розглядається як: важ-
лива складова професійного навчання, що має своїм завданням
формування відповідних навичок та умінь (С. У. Гончаренко); ін-
тенсивне навчання з практичною спрямованістю (Б. М. Бім-Бад);
практичний засіб (прийом) виявлення і розкриття потенціалу
особистості й команди тих, хто навчається (О. В. Аксьонова).



665

Особливу увагу привертають психолого-педагогічні дослі-
дження вчених, які розглядають навчальний тренінг як:

1. Метод активного навчання у ВНЗ: спосіб організації прак-
тичного й теоретичного засвоєння дійсності, зумовлений законо-
мірностями об’єкта, що розглядається (Н. Г. Ничкало); спосіб спіль-
ної діяльності викладача та студентів, що передбачає оволодіння
студентами соціальним досвідом людства та керівництво навчаль-
но-пізнавальною діяльністю з боку викладача (A. M. Алексюк);
зaciб і шлях одержання певного результату у навчально-вихов-
ному процесі (О. С. Падалка).

2. Педагогічна технологія: система найбільш раціональних
способів досягнення педагогічної мети, наукова організація на-
вчально-виховного процесу (B. П. Безпалько); системний метод
створення, застосування й визначення всього процесу навчання i
засвоєння знань, з урахуванням технічних i людських pecypcів та
їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти
(С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок).

Отже, спираючись на результати науково-практичних дослі-
джень учених щодо ефективності навчального тренінгу у процесі
навчання, з метою реалізації навчальних цілей у процесі викладання
дисципліп «Педагогіка та психологія», «Психологія діяльності та
навчальний менеджмент», була розроблена програма тренінгу «Оп-
тимізація самоефективності студентів у навчальній діяльності».

Мета вказаного тренінгу: визначити складові та рівні само-
ефективності студентів у навчальній діяльності; виявити чинники
негативного впливу на ефективність навчальної діяльності кож-
ного студента; забезпечити підкріплення позитивних і стриму-
вання негативних мотивів учіння студентів; виявити потенційні
можливості самореалізації особистості студентів у процесі засво-
єння дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Актуальність тренінгу «Оптимізація самоефективності сту-
дентів у навчальній діяльності» зумовлена новими вимогами до
діяльності студентів, які самі стають відповідальними за своє на-
вчання. У зв’язку з впровадженням інноваційних технологій на-
вчання у навчально-виховний процес, ВНЗ повинен мобілізувати
самостійність студентів, формувати високу відповідальність та
вимогливість до себе у навчанні. Сьогодні майбутньому профе-
сіоналу замало володіти тільки сумою відповідних знань. Нагаль-
ною потребою є формування і розвиток внутрішнього потенціа-
лу, вихід на рівень виявлення різноманітних процесів «самос-
ті», серед яких особливе місце належить самоефективності сту-
дента.
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Термін «самоефективність» ввів в обіг психологічної науки
американський учений А. Бандура, один із авторів соціально-
когнітивної теорії особистості, який визначив самоефективність
як інтегральну властивість особистості, як уміння усвідомлювати
власні можливості та спрямовувати свої зусилля на досягнення
цілі. Від самоефективності залежить, чи візьметься людина за ви-
рішення проблеми; наскільки активно вона буде над нею працю-
вати, і як довго буде продовжувати свої зусилля, навіть якщо во-
ни не приводять до позитивних результатів. Дослідження пока-
зують, що люди з високою самоефективністю досягають більш
високих результатів у праці, а люди з низькою самоефективністю
менш успішні, тому що припиняють зусилля до вирішення проб-
леми занадто рано.

Методика проведення тренінгу включає такі етапи: 1. Діагно-
стувальний етап. Передбачає визначити властивості особистості,
які позитивно впливають на досягнення навчальних цілей; визна-
чити рівні самоефективності особистості студента у навчальній
діяльності; рівні задоволеності обраною професією; здатність до
саморозвитку. 2. Мотиваційно-орієнтовний етап передбачає вияв-
лення реально діючих мотивів учіння та формування позитивної
мотивації навчання; розробки програм постановки індивіду-
альних навчальних цілей та шляхів їх досягнення. Реалізація дру-
гого етапу тренінгу передбачає використання комплексу вправ та
методів (демонстрація, сюжетно-рольова гра, робота в «малих
групах», проблемно-орієнтована дискусія, презентація, тестуван-
ня, мозкова атака, розповідь, бесіда).

3. Результативний етап призначений фіксувати результати
всієї сукупності різноманітних дій та операцій, досягнутих на по-
передніх етапах тренінгу, та їх порівняння.

Аналіз результатів педагогічного експерименту, у процесі якого
були реалізовані всі етапи тренінгу вказують на те, що показники са-
моефективності студентів зросли в експериментальній групі, у якій
проводився тренінг, у порівнянні з контрольною групою.

Показники самоефективності студентів за результатами екс-
перименту приведені в таблиці.

Таблиця
До експерименту Після експерименту

Рівні самоефективності: ЕГ-група
(125 осіб)
кількість у %

КГ-група
(117 осіб)
кількість у %

ЕГ-група
(125 осіб)
кількість у %

КГ-група
(117 осіб)
кількість у %

Високий. Середній. Низький 19 30 51 21 27 52 43 33 24 25 29 46
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Отже, тренінг «Оптимізація самоефективності студентів у на-
вчальній діяльності» можна використовувати у процесі психоло-
го-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з метою виявлення
їх потенційних можливостей, формування таких соціально значу-
щих якостей особистості, як творча активність, автономність, мо-
більність, гнучкість, інноваційність, винахідливість, ініціативність.

Журавська Л. М., канд. пед. наук, доц.,
кафедра педагогіки та психології

ПІДВИЩЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗАСОБАМИ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Важливим чинником успішності особистості є емоційний ін-
телект ЕQ. Складові емоційного інтелекту визначають за двома
відомими у цій сфері моделями: 1) модель здібностей (Дж. Мейєр,
П. Селовея, Д. Карузо), що розглядає емоційний інтелект як під-
систему соціального інтелекту. Його складовими є ментальні здіб-
ності, які сприяють усвідомленню та розумінню власних емоцій і
емоцій оточення, а саме: сприймання та вираження емоцій, під-
вищення ефективності мислення за допомогою емоцій, розуміння
власних і чужих емоцій, управління емоціями; 2) змішана модель
(теорія Деніела Гоулмена), згідно з якою основними складовими
ЕQ є самосвідомість, самоконтроль, емпатія, навички взаємо-
відношень, мотивація (самомотивація).

Прибічники цих підходів мають різні думки щодо визначення
ЕQ та можливостей його розвитку. Дж. Мейєр стверджує про не-
можливість розвитку емоційного інтелекту, хоча за допомогою
навчання можна збільшити емоційну компетентність. Д. Гоулман
обґрунтовує, що емоційний інтелект можна розвивати.

Оволодіння емоційною сферою, формування названих різни-
ми теоріями складових емоційного інтелекту в першу чергу ма-
ють здійснювати психолого-педагогічні дисципліни, зокрема дис-
ципліна психологія та педагогіка. Використавши характеристики,
запропоновані Гоулманом для виміру емоційного інтелекту, нами
було визначено самооцінки студентів І курсу фінансово-
економічного факультету Київського національного економічно-
го університету щодо рівня їх прояву (від 1 до 4) і рівня опосе-
редкованого впливу дисципліни психологія та педагогіка (ПП) на
формування цих характеристик (від 0 до 10).
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вплив ПП на їх формування

0

1

2

3

4

5

6

2,55

3,25 3,32
2,73 2,92 2,75 2,54

3,17
2,67

3,35
3,48

4,07

5,07
4,47

4,01
4,48

3,8

4,87

4,22

5,28

    1          2           3           4           5           6          7           8           9         10
1 — зазвичай я незворушний, позитивний і спокійний, навіть у моменти ви-
пробувань
2 — я здатен визнавати свої помилки
3 — я у змозі досягти поставлених перед собою цілей
4 — я систематично шукаю нові ідеї, звертаючись до різних інформаційних
джерел
5 — я успішний у генеруванні нових ідей
6 — я легко справляюся з різноманітними вимогами й мінливими пріоритетами
7 — я переслідую цілі, що виходять за межі вимог керівництва у нинішній ді-
яльності (на нинішній роботі)
8 — перешкоди й невдачі можуть ненадовго затримати мене, але не можуть
зупинити
9 — мої імпульсивні дії та негативні емоції не можуть цілком відволікати ме-
не від роботи
10 — у своїх діях я орієнтований на досягнення успіху, а не на запобігання
невдач

рівень прояву характеристик EQ

Отриманні результати свідчать про те, що у процесі вивчення
дисципліни психологія та педагогіка у студентів відбулися пози-
тивні зміни щодо розвитку окремих складових емоційного інте-
лекту. Цьому сприяв цілеспрямований вибір змісту, форм та ме-
тодів навчання. Особливе значення має використання тренінго-
вих технологій навчання, на яких будується курс, оскільки вони
дають можливість формувати необхідні знаннєві та практичні
компетенції через постійну активність, позитивний настрій, ство-
рення атмосфери довіри, взаємодопомоги, переконання у власних
силах, розуміння і повагу до особливостей різних людей тощо.

Усі зазначені характеристики емоційного інтелекту форму-
ються у процесі вивчення психології та педагогіки на заняттях,
що проводяться у формі тренінгів. Так, виявлення емоцій і вплив
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їх на працездатність (пункти 1, 9), забезпечуються практичним
заняттям з теми «Психічні стани», на якому набуваються знання
та уміння щодо сприймання і виразу емоцій, розуміння власних
та чужих емоцій, управління емоціями і, зокрема, психологічне
розвантаження, створення власної емоційної готовності для спіл-
кування, використання прийомів управління стресом тощо.

 Характеристики, означені у пунктах 3, 7, в яких йдеться про
постановку та реалізацію власних цілей, формуються на заняттях
з теми «Управління та самоуправління навчальною діяльністю»,
де у формі тренінгу за допомогою конкретних методик визнача-
ються довгострокові та короткострокові цілі, конкретні способи
їх досягнення, аналізуються власні організаційні здібності і мож-
ливості.

Здатність визнавати власні помилки (пункт 2) формується че-
рез самопізнання, яке проходить через весь курс у процесі само-
стійного виконання психологічних методик, їх аналізу, форму-
вання висновків щодо власного саморозвитку та створення плану
саморозвитку особистості студента і вивчення теми «Рівні прояву
психіки: свідомий та несвідомий».

У процесі виконання творчих завдань (виконання самостійних
робіт, підготовка презентацій з тем, що викликають особливу заці-
кавленість студентів, наукова робота тощо) відбувається формуван-
ня здатності до пошуку та генеруванню нових ідей (пункти 4, 5).

Проведення практичних занять з тем «Особистість», «Розви-
ток особистості та Я-концепція» дає можливість дослідити Я-
концепцію особистості студента, погодити між собою реального і
бажаного Я-особистості, визначити рівень домагань, підвищити
самооцінку студента, формувати стійку впевненість у власних
можливостях та актуалізувати позитивні очікування щодо будь-
якої діяльності і, тим самим, формувати характеристики, описані
в пунктах 5, 6, 8, 10 структури емоційного інтелекту.

Вивчення особливостей особистості, її якостей, протікання
психічних процесів, емоційних станів та їх прояву у різних ситу-
аціях, ознайомлення з невербальними засобами спілкування до-
помагає студентам оволодіти механізмами сприйняття партнера
зі спілкування, зокрема, емпатією (вмінням читати почуття ін-
ших), також суттєво впливають на розуміння чужих емоцій,
сприяють набуттю навичок ефективного спілкування та взаємо-
дії, запобіганню конфліктів тощо.

Ефективність навчання зростає за умови, коли зовнішній
вплив викладача викликає у студента позитивну реакцію (відно-
шення, емоції), збуджує його власну активність у роботі над со-
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бою, стимулює активність у навчальній діяльності та формує до
неї позитивне відношення. Найбільш результативними засобами
досягнення цих цілей є тренінгові технології. Таким чином, тре-
нінгові технології, що застосовуються в процесі вивчення психо-
лого-педагогічних дисциплін, сприяють підвищенню емоційного
інтелекту студентів, розвитку позитивного мислення, формуван-
ню навичок управління своїми психічними станами та розумінню
емоційних станів інших.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ

Сучасні тенденції економічних і суспільних відносин в Украї-
ні суттєво впливають на вищу школу, обумовлюючи зміну спря-
мованості підготовки молоді з традиційного набуття знань на са-
морозвиток та самовдосконалення. Адекватна самооцінка та
високий рівень відповідних особистісних якостей майбутнього
фахівця зумовлюють актуалізацію мотивації його особистісного і
професійного самозростання. Виникає необхідність у підборі та
застосуванні таких форм роботи, що дозволять вирішити дану
проблему.

Наукові дослідження та досвід провідних міжнародних універ-
ситетів свідчить, що інтерактивна освіта забезпечують ефективний
розвиток навичок практичного застосування теоретичних знань.
Тренінгові технології являються складовою їх впровадження.
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Тренінг розглядається як форма процесу навчання, що дозво-
ляє формувати у студентів умінь та навичок працювати самостій-
но, розвивати свій творчий потенціал.

У зв’язку з цим творчою групою викладачів кафедри педагогі-
ки та психології, під керівництвом автора було розроблено «Со-
ціально-психологічний тренінг розвитку особистісних якостей
менеджерів», призначення якого є формування компонентів про-
фесійної мобільності як здатності до професійного самозростання
здійснення психологічної підготовки менеджерів.

Реалізація розвитку особистісних якостей менеджера у проце-
дурно-організаційному аспекті пропонується у вигляді тренінго-
вих занять. Принципи організації тренінгових груп (Ємелья-
нов Ю. М., Петровська Л. О., Рудестам К., Хрящова Н. Ю., Па-
хомов Ю. В.) забезпечують зниження напруженості захисту їх
учасників, стимулювання здатності особистості до експеримен-
тування (завдяки відсутності будь-якого оцінювання та осуду), роз-
виткові професійної звички «рефлексувати на...» (Пов’якель Н. І.),
створення максимально сприятливих умов для самопізнання та са-
мовдосконалення, які зумовлені внутрішньо-груповою атмосфе-
рою емпатичної підтримки, довіри та співробітництва.

В ході тренінгу запропоновано ігрові методи групові дискусії,
індивідуальна психологічна діагностика, аналіз конкретних ситу-
ацій, моделювання управлінського процесу, використовуються
різноманітні техніки та вправи.

Організація навчального процесу орієнтована на розвиток творчо-
го потенціалу студента та характеризується інноваційним підходом,
що забезпечує його співпрацю з викладачем. Навчання у форматі
«teaching» (викладання) переходить до навчання у форматі «learning»
(вивчення), при якому особу не навчають, а особа навчається.

Слухачі використовують свій власний досвід, з урахуванням
соціально-психологічних властивостей тренінгових групп, що
відповідає загальним принципам андрагогіки як науки про нав-
чання дорослих. Тренінг дає можливість інтенсивного засвоєння
необхідних умінь у ході практичної, творчої діяльності як індиві-
дуальної, так і групової.

Створені умови та форми роботи сприятимуть досягненню за-
гальної мети — високої результативності у міжособистісному
спілкуванні слухачів, забезпеченні вмінь формувати дієздатну
команду на принципах корпоративної культури, реалізувати осо-
бистісні конкурентні переваги лідера для забезпечення довгостро-
кової перспективи кар’єрного зростання, сприятимуть процесу
особистісного самозростання, реалізації творчого потенціалу.
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Ковальчук Г. О., канд. пед. наук, доцент,
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ТРЕНІНГ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
В КУРСІ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Відповідно до положень програми предмета «Методика викла-
дання економіки» (МВЕ), затвердженої певним чином, студенти
вивчають теми «Цілі та зміст економічної освіти», «Організація
навчання економіки», «Сучасні технології навчання в економіч-
ній освіті» та здобувають вміння планувати та організовувати на-
вчально-виховний процес з економіки в загальноосвітніх та ви-
щих навчальних закладах. Реалізація цього завдання передбачає
необхідність враховувати і вимоги зовнішніх нормативних актів
чинного законодавства України, що регулюють вивчення окре-
мих предметів відповідно до національних освітніх програм.

В ідеальній моделі передбачається, що студенти перед почат-
ком вивчення МВЕ уже мають відповідну базу знань з пропедев-
тичних курсів (основи психології, психологія діяльності, навчаль-
ний менеджмент і т. ін.), що створять основу для нової навчаль-
ної інформації та формування ключових професійних компетент-
ностей. Задача ускладнюється тим, що ці знання мають переваж-
но абстрактний характер і зовсім відірвані від економічного
спрямування, як того вимагає кваліфікація майбутнього виклада-
ча економіки. Крім того, студентам часто пропонуються різні
квазінаукові концепції, в т.ч. й нові, ще не обґрунтовані, які ще
не мають практичного значення для майбутньої діяльності ви-
кладача економіки.

Отже, ми маємо такі визначальні передумови вивчення вибір-
кового предмета МВЕ: масштабність та різноплановість завдань,
поставлених навчальною програмою, мізерність аудиторного на-
вантаження та несталий склад груп студентів. Для підвищення
ефективності вивчення змісту предмета було обрано шлях збіль-
шення до аудиторної навчальної роботи через виконання навчаль-
ного проекту.

Від самого початку 5-го навчального семестру студенти ФЕФ
отримують перелік завдань на весь період вивчення предмета
МВЕ і графік їх виконання. Серед цих завдань — першими є ті,
що пропонують студентам виконати порівняльний аналіз досвіду
вивчення економічних предметів у різних навчальних закладах
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(за їх власним вибором) та виконати проект навчального закладу
економічного спрямування. Обов’язковою умовою організації
навчального закладу є врахування освітніх концепцій, які розроб-
лені та рекомендовані МОН України для різних рівнів освіти. Так
для загальноосвітніх закладів — концепція представлена у Дер-
жавному стандарті загальної середньої освіти, для ВНЗ різних
рівні акредитації — у Галузевих стандартах вищої освіти, в освіт-
ньо-кваліфікаційних характеристиках спеціалістів за різними на-
прямками фахової підготовки економістів.

З точки зору практичної реалізації — це завдання ми відноси-
мо до типу тренінгів проектування1. Проект навчального закладу
враховує також усі вимоги до виконання бізнес-плану за відповід-
ною структурою. Студенти виконують роботу в групах. Тип на-
вчального закладу, економічне спрямування, форму власності та
інші параметри обирають самостійно з урахуванням особистого
життєвого досвіду. Зрештою, проект — це свого роду «Case»,
який потім дає конкретну інформацію для вивчення протягом на-
ступних навчальних занять. Проект складається з двох частин:
педагогічної та економічної. В першій — реалізуються та проек-
туються знання про концепцію діяльності НЗ, навчальні плани і
навчальні програми, поділ предметів на базові й вибіркові, вплив
психологічних особливостей групи на процес навчання, організа-
цію педагогічного навантаження викладачів та кредитно-модуль-
ну структуру вивчення предметів. У другій — упорядковуються
та реалізуються знання з економічних предметів (економіки під-
приємства, маркетингу, менеджменту, фінансів підприємств,
економіки праці, діловодства, бюджетної системи, податкової си-
стеми тощо). Це дозволяє зрозуміти студентам, що навчальний
заклад — це такий же суб’єкт господарювання, яким потрібно
управляти відповідно до пануючих у соціумі економічних від-
носин.

Такі проекти студенти виконують з 2002 року. Були розробле-
ні проекти загальноосвітніх шкіл приватної форми власності,
приватні дитячі дошкільні установи, ліцеї з поглибленим вивченням
окремих предметів, приватні спеціалізовані НЗ закритого типу, НЗ
для дорослих з поглибленим вивченням окремих економічних цик-
лів, корпоративні НЗ для працівників, приватні ВНЗ. Цікавою є
динаміка вибору студентів типів навчальних закладів та їх еко-
                  

1 Ковальчук Г. О. Використання тренінгових технологій при вивченні економічних
дисциплін у КНЕУ. — Наукові записки Тернопільського нац.пед.університету. — Серія:
Педагогіка. — № 5. — 2005. — С. 203—209.
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номічного спрямування. Так до 2006 р. домінуючими завдання-
ми змодельованих навчальних закладів студенти вказували —
розвиток особистісних задатків і творчого потенціалу учнів.
З 2007 р. — домінуючі мотиви дещо змінилися в напрямок роз-
витку професійно і життєво важливих умінь учнів. Зростає інте-
рес до організації корпоративного навчання для конкретних фі-
нансово-економічних установ.

Розроблені студентами проекти або їх елементи активно впро-
ваджуються ними ж у конкретних умовах населених пунктів та в
ході педагогічної практики в реальних навчальних накладах різ-
них рівнів акредитації.

Ковальчук Г. О., канд. пед. наук, доцент,
Іващенко Л. О., здобувач,

 кафедра педагогіки та психології

ТРЕНІНГ ІНТЕРАКТИВНОСТІ
ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ

ПРЕДМЕТІВ ЗА ВИБОРОМ

Економічні предмети за вибором набули значного поширення
як у системі загальноосвітнього навчання, так і в системі підго-
товки фахівців-економістів.

Як показують спостереження та спеціальні дослідження, серед
домінуючих мотивів вибору студентами та учнями економічних
предметів для додаткового навчання — домінуючим є особистіс-
ний фактор — вибір викладача та очікування студента щодо роз-
витку його власних безпосередніх продуктивних умінь особистіс-
ного та соціального компонентів професійної компетентності
(за класифікаціями Заутера В., Равена Дж., Ковальчук Г. О.).
Продуктивна спрямованість економічних предметів за вибором
проявляється у тому, що вони мають можливості враховувати ва-
ріативні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища в орга-
нізації змісту і методів навчання. Як зазначають дослідники, до
цих варіативних («гнучких») факторів відносяться: психологічні
та соціальні особливості учасників навчальної групи, тип взаємо-
дії суб’єктів навчального процесу, компонування конкретних ме-
тодів навчання в дидактичному процесі. У своєму поєднанні вони
складають систему «м’яких» (соціально-організаційних) елемен-



675

тів продуктивності1, які забезпечують ефективність реалізації ці-
лей вивчення предмета. Особливим завданням економічних пред-
метів за вибором є їх можливості у сприянні адаптації та профе-
сійній соціалізації учнів (студентів) у конкретному соціально-
економічному середовищі2.

Тренування інтерактивних умінь студентів — передбачає роз-
виток їх здатності використовувати власні комунікативні уміння
в контексті цілеспрямованої та керованої реактивності. Ми від-
носимо ці заняття до типу «тренінгів виконання» (за типологією
Ковальчук Г. О.)3. Тренувальні вправи для розвитку інтерактив-
ності студентів можуть бути вибудувані в системі «наскрізних»
міні-кейсів (за визначенням Л. П. Гордієнко, 2008), які впорядко-
вані за критерієм розгортання професійної діяльності — від роз-
роблення її концепції та презентування, до організації критеріїв
ефективності, показників для обліку та прийняття управлінських
рішень. Для цього необхідні критичне мислення, індивідуальна
та командна активність, відбір реальних прикладів та ситуацій,
які дають основу діяти за аналогією тощо.

Об’єкт, що моделюється у ході навчального заняття: ситуація
безпосередньої взаємодії конкретних учасників подій, епізод із
діяльність підрозділу установи чи фірми. Студенти об’єднуються
в ігрові команди і виконують ролі працівників якогось господа-
рюючого суб’єкта, клієнтів або партнерів фірми чи установи.
В ході виконання навчальних рольових завдань відбувається фор-
мування навичок дій у виробничому процесі, чи умінь виконання
посадових обов’язків, чи навичок реагування та поведінки в екс-
тремальних економічних обставинах. Це забезпечує для них ро-
зуміння реального економічного середовища і випробування різ-
них виконавських та поведінкових ролей для власної активності.
Достатню ефективність на таких заняттях показали такі методи,
як: малі групи, обговорення, пленуми, робота в парах.

Наприклад, студенти бажають обговорити питання підвищен-
ня цін на ліки в Україні на 40 % та введення системи лікування за
рекомендованою схемою із певним переліком препаратів. Зміст
                  

1 Менеджмент продуктивності: Навч. посібник / Укл. А. О. Ласкавий. — К.: КНЕУ,
2004. — 288 с.

2 Ковальчук Г. О. Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій на-
вчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти // Проблеми
освіти: Наук. зб. / Кол.авт. — Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН
України. — 2008. — Вип.. 55. — С. 60—66.

3 Ковальчук Г. О. Використання тренінгових технологій при вивченні економічних
дисциплін у КНЕУ. — Наукові записки Тернопільського нац.пед.університету. — Серія:
Педагогіка. — № 5. — 2005. — С. 203—209.
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цієї теми є дуже обширним, тому студенти отримують випере-
джальні завдання, що стосуються питань державного регулюван-
ня економіки, стратегії та економіки підприємств, соціальної та
грошової політики, медичного страхування, права промислової
власності, місцевого самоврядування тощо. Усі завдання розпо-
діляються за рольовими групами: споживачі, пацієнти приватних
клінік, законодавці, власники патентів, представники фармацев-
тичних виробництв, закладів охорони здоров’я. Зрозуміло, що
питання є важливе і цікаве. Але розглядати його в рамках фор-
мальних навчальних занять — неможливо. Тому пропонується
тренінг інтерактивності у форматі «пленуму». Його конкретні
дидактичні завдання — розвивати вміння формулювати еконо-
мічну проблему стосовно конкретних економічних суб’єктів на
конкретному товарному ринку, вміння обґрунтовувати свої праг-
нення і бізнес-наміри, вміння виявляти вузли зіткнення інтересів
різних суб’єктів, вміння переконувати у своїй правоті, вміння
слухати та оцінювати аргументи інших, систематизувати життє-
вий досвід та вибирати доводи на користь своїх міркувань тощо.

За підсумками тренінгу інтерактивності не приймається ні-
яких рішень — тут студенти тільки говорять на задану тему. Від-
бувається вербалізація когнітивних умінь студентів, формується
панорамна картина проблеми у різних її проявах. За результатами
обговорення — більшість учасників груп по-іншому подивились
на суть питання та змінили своє ставлення до запропонованих
урядом заходів.

Колеснік Л. С.,
кафедра педагогіки та психології

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
ТРЕНІНГУ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Беззаперечно, умовою успішної дідготовки фохівцій є викори-
стання тренінгових технологій, які дозволяють сформувати про-
фесіональні компетенції фахівця в процесі навчання.

Нині людство переживає черговий етап технологічного розвит-
ку — становлення нового інформаційного суспільства, а інноваційне
суспільство вимагає прискореного впровадження і використання су-
часних інформаційних і комунікаційних технологій у сфері освіти.

Дистанційна форма навчання є відповіддю на тенденцію інфор-
матизації світу, і соціально-психологічні тренінги є чи не найваж-
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ливішим аспектом дистанційного навчання фахівців. Застосування
таких тренінгових технологій допомагає студентам впоратись із
почуттям ізольованості та тривоги, які суттєво впливають на ефек-
тивність самостійної роботи. Аналіз показує, що в процесі дистан-
ційного навчання почуття ізольованості не є головним, значно
більш руйнівним для навчального процесу є почуття тривоги, за-
плутаності та паніки. Розробляючи та застосовуючи соціально-
психологічні тренінги і технології слід чітко визначити, чим спри-
чинені труднощі, яку допомогу доцільно надавати студентам і яка
педагогічна цінність розв’язання наведеної задачі. Потрібно пам’я-
тати, що значна кількість складних завдань викликає у багатьох
студентів стресовий стан, тому навчальні завдання слід будувати у
такий спосіб, щоб навіть найменш підготовлені студенти хоча б
деякі з цих завдань могли розв’язати самостійно.

Розглянемо чинники, що гальмують здійснення самостійної
роботи і відіграють роль психологічних бар’єрів під час її вико-
нання та деякі допоміжні тренінгові заходи щодо їх усунення:

причини психологічних барєрів тренінгові заходи для їх усунення

недостатність базової підготовки рекомендації і посилання на базові
знання

формальне сприйняття інформації вправи на формування навички кон-
тролю засвоєння

несформованість окремих видів мис-
лення, несприйняття занадто громізд-
кого або теоретизованого стилю викла-
дання

робота з текстом і сенсовими струк-
турами

почуття «запрограмованості» позицію об’єкта змінити на суб’єкт-
ну участь у контролі та орієнтації

наслідки невизнання результату
визначення будь-яких результатів з
одночасним доброзичливим корегу-
ванням

«вивчена безпомічність» штучні ситуації «неочікуваного ус-
піху, розкриття причин»

звичка діяти по лінії найменшого
опору

формування звички здобувати ре-
зультат самостійно завдяки варіатив-
ним способам діяльності;

відсутність досвіду самостійної діяль-
ності

оволодіння навичками самостійнос-
ті, формування планів

нерозвиненість вольової саморегу-
ляції (лінощі)

введення ігрових моментів, пошук
ціннісних сенсів діяльності та ін.
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Таким чином, організовуючи самостійну роботу студентів у
процесі дистанційного навчання слід звернути особливу увагу на
деякі психологічні чинники, які не мають прямого відношення до
навчально-пізнавальної діяльності студентів, проте впливають на
результати самостійної роботи.

Колесніченко Л. А., доцент,
кафедра педагогіки і психології

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ФОРМ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА НАВЧАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

В умовах радикальних ринкових трансформацій проблема під-
готовки якісних фахівців у вищих навчальних закладах набуває
певної гостроти, оскільки традиційна система навчання забезпе-
чує в основному засвоєння студентами великої бази знань. Нагальні
потреби сьогодення вимагають готувати таких професіоналів, які
не лише володіють необхідними знаннями, але й уміють шукати
та аналізувати потрібну інформацію, розв’язувати як стандартні,
так і нестандартні задачі, діяти в невизначених умовах, що до то-
го ж часто змінюються, бути впевненим у собі, відповідальним за
своє життя, управляти іншими, встановлювати контакти з інши-
ми людьми, бути здатними до саморегуляції, тобто мати широ-
кий набір практичних компетенцій.

Стає дедалі очевиднішим, що система та методи професійної
підготовки, які використовуються в нашій освіті, значною мірою
базуються на застарілих принципах навчання, не розвивають не-
обхідні професійні якості, не формують індивідуальної стратегії
діяльності, не створюють умов для розширення способів та при-
йомів організації професійної діяльності та самоуправління.

Тому дуже важливим інструментом формування та розвитку
практичних компетенцій є використання тренінгових форм на-
вчання. При викладанні дисципліни «Психологія діяльності та
навчальний менеджмент» (ПДНМ) широко використовуються
такі форми. Навчання відбувається за допомогою сукупності
психолого-педагогічних методів, які спрямовані на розвиток осо-
бистісних і професійних якостей студентів.

Студенти другого курсу майже ввесь семестр працюють у ма-
лих групах над вирішеннями конкретних завдань. Застосування
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дискусій, «мозкових штурмів», розв’язання конкретних ситуацій
і задач, використання міні-ігор і наочних матеріалів сприяє ефек-
тивному засвоєнню навчальної інформації і формуванню вмінь,
необхідних для успішного виконання педагогічної діяльності.
Студенти навчаються успішно справлятися з такими функціями
педагогічного процесу, як: цілепокладання, планування, органі-
зація, мотивування та контроль. Результатом їхньої роботи має
бути самостійне проведення заняття малою групою для своїх од-
ногрупників. У якому вони реалізовують всі функції навчального
процесу, використовуючи інтерактивні методи навчання, озна-
йомлюють з особливостями навчання певної освітньо-вікової
групи.

Корват Л. В., старш. викл.,
кафедра педагогіки та психології

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ КНЕУ

Загально відомо, що 10 % інформації людина засвоює з того,
що чує, 50 % — з того бачить, 70 % — з того, що проговорює і
90 % — з того, що робить. Тому тренінги є високоефективною
формою організації навчання, яка дозволяє з максимальною ефекти-
вністю забезпечувати професійну підготовку.

Сьогодні тренінги здобули широку популярність як організа-
ційна форма навчання, яка має особливі можливості для форму-
вання та розвитку професійно важливих якостей майбутніх фа-
хівців.

Тренінги вперше були застосовані в практичній психології для
особистісного саморозвитку в науковій школі Курта Левіна. Ви-
східне положення полягало у припущенні, що зміни установок та
поведінки людини відбуваються набагато ефективніше у процесі
її групового, а не індивідуального функціонування. Згодом тренін-
ги широко почали використовуватися у професійній підготовці
представників соціально-орієнтованих професій.

Існує кілька підходів до розуміння, що таке тренінг як метод:
1) тренінг як активний метод навчання;
2) тренінг як метод впливу;
3) тренінг як метод розвитку;
4) тренінг як навмисні зміни.
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Розуміння тренінгу як активного методу навчання не є вичерп-
ним. Навчання є важливим елементом тренінгу, але цей метод
неповністю розкривається через поняття навчання. Слово «актив-
ний» також підібрано не досить вдало, оскільки воно вказує не на
властивість методу, а на властивість суб’єкта навчальної діяль-
ності. При розумінні тренінгу як методу впливу, тренінг характе-
ризується з процесуальної сторони, яка не розкриває його суті.
У випадку розуміння тренінгу як методу розвитку також виділя-
ється не найсуттєвіша його характеристика, так як тренінгу при-
таманний не тільки розвиток, але й формування бажаних та галь-
мування небажаних властивостей. Інтерпретація тренінгу як
навмисні зміни вказує на цільовий компонент і є найадекватні-
шим щодо його застосування.

Тренінгові технології отримали широке застосування у проце-
сі психолого-педагогічної підготовки студентів КНЕУ. Оскільки
тренінги вперше з’явилися у психологічній практиці, то психоло-
го-педагогічну підготовку студентів можна вважати природною
стихією для їх реалізації. За рахунок особливої подачі інформації
та зворотного зв’язку тренінг має надзвичайний потенціал інтен-
сифікації навчальної діяльності у порівнянні з традиційними фор-
мами і методами навчання та реальним повсякденним спілкуван-
ням. У тренінгу студенти мають можливість отримати знання та
сформувати уміння щодо таких психолого реалій: 1) соціально-
психологічні процеси — підвищення чутливості до групової вза-
ємодії, формування умінь успішної взаємодії з іншими людьми;
2) інші люди — розширення між особистої свідомості та діагнос-
тичних умінь у між особистісній сфері, розвиток здатності засто-
совувати різні теоретичні підходи для інтерпретації й прогнозу-
вання поведінки, почуттів, думок різних людей; 3) я сам —
пізнання себе та удосконалення розуміння себе, розширення сфе-
ри самосвідомості, посилення почуття само ідентичності, удо-
сконалення навичок саморегуляції; 4) теоретичні знання — на-
буття знань про психологію особистості, міжособистісну взає-
модію.

Що стосується безпосередньо професійної підготовки за спе-
ціальністю викладач економіки, то тренінгові технології безпереч-
но дозволяють вирішувати значну частину навчальних завдань.
Наприклад, через тренінги студенти мають можливість сформу-
вати педагогічні уміння, пов’язані з цілетворенням у процесі ви-
кладання, з використання принципів, методів, організаційних
форм навчання та контролю.
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Свій перший досвід викладання студенти отримують завдяки
участі у тренінговій грі «Особливості навчання окремих вікових-
освітніх груп», що протягом майже десятка років реалізується та
вдосконалюється викладачами кафедри і є підготовкою до ви-
вчення наступного курсу «Методика викладання економіки» та
до педагогічної практики.

Котикова О. М., канд. пед. наук, доцент,
докторант, кафедра педагогіки і психології

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Соціально-психологічний тренінг (СПТ) як ефективний засіб
формування комунікативної компетентності зарекомендував себе
вже давно. В умовах входження вищої школи у Болонський про-
цес актуальність застосування активного соціально-психологіч-
ного навчання (АСПО) є вельми значущою з огляду на скорочен-
ня частки аудиторних занять, збільшення представленості у нав-
чальному плані самостійної роботи студентів і відсутності умов
для проведення індивідуально-консультативної роботи, що при-
зводить до утруднення вибору і реалізації індивідуальних траєк-
торій навчання студентами, потреби яких у інтерактивних фор-
мах навчання не можуть бути цілковито задоволені семінарсь-
кими заняттями через перевантаженість останніх контрольно-
оцінним компонентом навчальної діяльності.

 Справді, тренінгові технології навчання в цілому, і СПТ та
АСПО зокрема мають свої переваги порівняно із традиційними
формами навчання, зорієнтованими здебільшого на «знаннєвий»
компонент, натомість надають можливість у дії, поведінці закрі-
пити нові знання, набути нового досвіду. Проте не варто пере-
оцінювати його «міцність», тривалість зберігання у пам’яті, стій-
кість стосовно звичних форм навчання. Подолати цю супереч-
ність можна шляхом здійснення таких кроків: реалізації і розвит-
ку у тренінгових технологіях тих знань, умінь та навичок, особи-
стісних новоутворів, які є у досвіді студента в результаті вивчен-
ня навчальних дисциплін, у даному випадку дисциплін психо-
лого-педагогічного підготовки майбутніх юристів; з набуттям
студентами нового досвіду особистісного самотворення у процесі
АСПО створювати умови для його застосування у процесі по-
дальшого опанування психолого-педагогічних дисциплін. Лише
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за такого підходу з’являється можливість забезпечення практич-
ної зорієнтованості навчальних предметів і стійкості психічних
новоутворень, які виступають результатом досвіду, отриманого
завдяки тренінговим технологіям.

Реалізація такого підходу потребує розроблення: моделі про-
фесійної діяльності та моделі спеціаліста; змісту та критеріїв
сформованості відповідних професійних компетенцій, яких сту-
дент набуває у процесі підготовки; діагностичного інструмента-
рію з метою визначення рівня сформованості даних компетенцій;
програми тренінгу, що поглиблює поведінкові аспекти компетент-
ності; критерії оцінювання ефективності тренінгу; діагностичний
інструментарій з метою визначення ефективності тренінгу; засо-
бів упровадження, «переносу» нового досвіду у навчальний про-
цес, його рефлексії протягом навчання. Головною умовою реалі-
зації цього підходу виступає підготовленість викладача.

Уявляється доцільним проводити АСПН у два етапи. Перший —
для студентів першого курсу з метою розвитку соціально-психо-
логічної, комунікативної компетентності у цілому, другий — для
студентів старших курсів з метою формування професійно зна-
чущих психологічних та педагогічних (організаційно-управлінсь-
ких) умінь.

Лавриненко Д. Г., асистент,
 кафедра педагогіки та психології

ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Аксіоматичним постає факт необхідності холічного та наск-
різного формування професійної спрямованості особистості сту-
дентів в умовах реформування системи вищої освіти України.
Формування професійної спрямованості на макрорівні представ-
ляється можливим розуміти як двовекторний процес:

— формування вмотивованих та особистісно цінних компетен-
цій шляхом поглибленого та систематичного оволодіння фахови-
ми знаннями (спеціальні дисципліни залежно від профілю підго-
товки);

— розвиток професійно спрямованих компетенцій крізь приз-
му психолого-педагогічної підготовки студентів.



683

Зокрема, формування професійної спрямованості в процесі
психолого-педагогічної підготовки студентів під час аудиторних
занять передбачає використання наступних засобів:

— приклади, засновані на практиці діяльності фахівця певного
профілю;

— батарея сучасних методів навчання залежно від індивіду-
альних особливостей викладача та динаміки студентської групи;

— відкриті лекції відомих особистостей;
— загальні та вузькоспеціалізовані практичні ситуації;
— дистанційні форми взаємодії (e-mail-роз’яснення, ICQ-кон-

сультації та конференції, чат-діалоги, тематичні форуми та блоги,
online-відео технології, голосові чати з використанням Skype та
TeamSpeak тощо).

Авторський досвід аудиторної роботи зі студентською молод-
дю засвідчує вийняткове значення використання загальних та
вузькоспеціалізованих практичних ситуацій у процесі психолого-
педагогічної підготовки.

Практичні ситуації загального спрямування придатні для ви-
користання при роботі зі студентами різних спеціальностей. Вони
не посилаються на конкретну вузькопрофільну діяльність. При-
кладами таких ситуацій можуть слугувати наступні:

1. Юнак, прагнучи наслідувати видатного вченого, багато зай-
мається фізикою: читає, міркує тощо.

Юний футболіст намагається наслідувати Пеле, Марадону,
О. Блохіна, А. Шевченка. Це спонукає його до інтенсивного тре-
нування, опрацювання певних технічних прийомів, до яких вда-
валися кумири.
Визначте на основі прикладів, яке значення має наслідування в

контексті мотивації.
2. Дмитро почав вивчати психологію виключно з примусу,

прагнучи уникнути неприємностей (негативна мотивація). Пізні-
ше викладачеві вдалося залучити кілька інших мотивів (само-
ствердження, самореалізація, інтерес до психології), що істотно
підвищило загальний рівень мотивації учіння.
Визначте, чи є це прикладом мотиваційної саморегуляції. Об-

грунтуйте Вашу відповідь.
Натомість, специфікою вузькоспеціалізованих практичних си-

туацій виступає їх опора на досвід конкретної практичної діяль-
ності. Вони використовуються у спряженості зі спеціалізацією
студентської аудиторії. Прикладами подібних ситуацій можуть
виступити наступні:
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1. Приклад реклами моніторів «SAMSUNG»: «Якби Леонардо
написав лише «Джоконду» і нічого більше... Якби Бітлз заспівали
лише «LET IT BE» і нічого більше... Якби SAMSUNG зробив
тільки монітор і нічого більше.... Іноді навіть одного творіння до-
сить, щоб стати класиком. SyncMaster 17» Glsi.
Встановіть, чим пояснюється успіх даної реклами в кон-

тексті психічних властивостей особистості. Відповідь обгрун-
туйте.

2. Бухгалтер отримує задоволення від своєї роботи. Він чекає
наступного робочого дня, щоб:

а) зустрітися з колегами та обсудити нещодавні зміни до оформ-
лення звітніх документів;

б) опрацювати наперед звітність підприємства;
в) набути досвіду та покращити свої аналітичні здібності шля-

хом опрацювання звітності підприємства за минулі роки.
Визначте, якому виду спрямованості відповідає кожна з наве-

дених цілей. Відповідь обгрунтуйте.
Відтак, зауважимо, що формування професійної спрямованос-

ті в процесі психолого-педагогічної підготовки фахівця у вищій
школі є важливою складовою кристалізації вмотивованих та осо-
бистісно цінних компетенцій, одним із ключових засобів якого,
на нашу думку, виступають практичні ситуації.

Ловка О. В., асистент,
кафедра педагогіки і психології

ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМУ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ У ТРЕНІНГУ «УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ»

У практику вітчизняних ВНЗ має більш інтенсивно впрова-
джуватися технологія проектного навчання як одна із найефектив-
ніших інноваційних технологій і спосіб вирішення проблеми по-
єднання теоретичних знань із практичними навичками студентів,
реалізації їхнього творчого потенціалу та навчальних інтересів.

Для ширшого використання методу проектів викладачам не-
обхідно володіти моделлю групової навчальної проектної діяль-
ності, алгоритмом її використання і соціально-психологічними
уміннями, які вимагає організація групової проектної діяльності
студентів. З цією метою у рамках тренінгового курсу кафедри
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педагогіки та психології створений тренінг «Управління проект-
ною діяльністю студентів».

Головною метою тренінгу є оволодіння викладачами алгорит-
мом управління навчальними груповими студентськими проекта-
ми для застосування цієї технології у практиці своєї дисципліни.

Тренінг переслідує наступні цілі:
♦ знайомство учасників з основними поняттями та технологією

здійснення проектної діяльності, оволодіння алгоритмом управ-
ління навчальними проектами;

♦ практичне оволодіння евристичними вправами, спрямова-
ними на створення мотивації до проектної діяльності студентів;

♦ створення учасниками програм конкретних навчальних проек-
тів, спрямованих на вирішення навчальних завдань їхніх дисциплін.

План проведения.
1. Презентація методу у програмі «Power Point», обговорення

можливостей проведення тренінгу у КНЕУ на різних факульте-
тах. Ознайомлення з етапами здійснення навчального проекту,
необхідними вміннями викладача до управління проектною діяль-
ністю.

2. Оволодіння алгоритмом розробки проекту — постановка
цілей і завдань; планування проектної діяльності — визначення
часових рамок, необхідних ресурсів; складання програми проек-
ту, розробка критеріїв оцінювання і контролю.

3. Презентація програм навчальних проектів, підготовлений
командами учасників тренінгу. Процедура оцінювання продуктів.
Рефлексія отриманого досвіду.

Одним із наших завдань як викладачів — є допомогти студен-
там навчитися працювати в групі. Групи навчають себе самі.
В середньому арифметичному група знає більше викладача майже
з будь-якого питання. Наша справа як ведучого — вивільнити цю
колективну силу, яка дасть набагато більше, ніж один викладач,
яким би кваліфікованим він не був. Ми можемо підсилити цю ру-
шійну силу групи, допомагаючи учасникам усвідомити їх унікаль-
ні здібності до вирішення проблем і пропонуючи способи, завдяки
яким вони можуть поставити ці здібності на службу всій групі.

Навички та вміння викладача, необхідні для управління
проектною діяльністю студентів.

1) комунікативні:
— створювати атмосферу відкритості і довіри, керувати актив-

ною творчою співпрацею;
— підтримувати контакт із студентами, незалежно від їхніх

особистісних властивостей та рівня підготовленості;
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— формувати мотиваційні стимули для студентів, забезпечу-
ючи їх зворотнім зв’язком і тренінговими вправами, необхідними
для їхнього особистісного і професійного зростання;

— вміло регулювати дискусії та спрямовувати їх до конструк-
тивних рішень, попереджати та розв’язувати конфліктні ситуації,
можливі під час групової взаємодії та ін.;

2) організаційні:
— вміння швидко організувати групову роботу команд та чіт-

ко керувати груповою взаємодією;
— чітко викласти всі вимоги до здійснення і оформлення про-

ектів та сформулювати критерії оцінювання, об’єктивно оцінити
проекти та ін.

Наведемо деякі критерії оцінювання проектів (окремо вико-
нання та презентації):

1) якісні характеристики: змістовність проекту, чіткість ці-
лей, використані матеріали, дотримання вимог, поставлених ви-
кладачем, оригінальність ідей та продукту і т. ін.;

2) кількісні характеристики: кількість обробленого матеріа-
лу, обсяг робіт, внесок кожного учасника;

3) часові характеристики: скільки часу витрачено на підго-
товку та реалізацію проекту, чи вчасно розроблений, закінчений і
презентований та ін.

Тренінг показав, що студенти і викладачі у більшості своїй
дуже схожі: однаково швидко захоплюються та емоційно пози-
тивно ставляться до творчого процесу, спільної діяльності, коо-
перації та змагання, схожим чином уникають відповідальності за
прийняття рішень та суб’єктивні в оцінюванні. А тому є багато
підстав говорити про можливість їхньої плідної творчої співпраці
у проектній діяльності.

Матвієнко Ю. О., асистент,
 кафедра педагогіки та психології

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ САМОКОНТРОЛЮ
СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ

ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Самоконтроль по мірі формування його вмінь дозволяє студен-
ту поступово взяти частину освітніх і управлінських функцій ви-
кладача на себе. В результаті навчальна діяльність наповнюється
додатковим, особистісним сенсом, підвищується соціальна зна-
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чимість активності студента. Це дозволяє зробити висновок, що
однією з важливих задач навчання студентів технології навчаль-
но-пізнавальної діяльності у вищому навчальному закладі є фор-
мування у них умінь самостійно контролювати і оцінювати хід і
результати свого навчання і на цій основі управляти процесом
оволодіння знаннями, вміннями, навиками.

Самоконтроль — це особливий вид діяльності студентів,
який залежить від цілей самоуправління і самоудосконален-
ня своєї навчальної діяльності; цілеспрямована самоперевірка
ходу і результатів власної діяльності студентів, яка спрямована
на виправлення та попередження помилок. Самоконтроль вклю-
чає оцінювання, регулювання і коригування своєї навчальної
діяльності. В процесі самоконтролю студенти здійснюють розу-
мові і практичні дії, коригування і вдосконалення роботи, яка
ними виконується, оволодівають відповідними вміннями та на-
вичками.

Застосування активних форм навчання — тренінгів, ділових і
рольових ігор, вирішення ситуаційних завдань, організація тема-
тичних дискусій, «мозкового штурму» та ін. — поступово нако-
пичується як у світі загалом, так і в Україні зокрема.

Досліджуючи самоконтроль знань студентів, ми, умовно,
виділяємо чотири рівні його сформованості: низький, середній,
достатній, високий. Показниками рівнів являються: плануван-
ня самоконтролю і регулярність його здійснення (завжди,
майже завжди, у 50 % випадків, рідко, ніколи), вміння аналізу-
вати матеріал, який вивчається, характер відповідей на конт-
рольні питання, характер відтворення, вміння застосовувати
отримані знання, вміння використовувати алгоритм самоконт-
ролю.

Студентам університету було запропоновано надати відпові-
ді на питання, які стосуються навчальної діяльності з викорис-
танням самоконтролю. Аналізуючи відповіді нами було з’ясо-
вано, що переважна більшість студентів (77 %) мають низький
рівень сформованості вмінь самоконтролю. При низькому рівні
самоконтроль здійснюється рідко, присутні відповіді тільки на
надані контрольні запитання (причому відтворювального харак-
теру типу «так—ні»), застосування обмежується відтворенням
вправ, прикладів, які наведені в матеріалі, що вивчається, від-
творення здійснюється лише за «підказкою», відсутні обґрунту-
вання і висновки.
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Використання тренінгових технологій дозволяє ефективно ви-
рішувати задачі, пов’язані з розвитком активізації творчого по-
тенціалу, навиків спілкування, самопізнання і самоконтролю. Зазна-
чені аспекти дуже актуальні саме в студентському віці.

Навички, пов’язані із спілкування і впевненою поведінкою,
а також творчий потенціал, самопізнання і самоконтроль можуть
ефективно розвиватися якраз у такому віці, а використання тре-
нінгових технологій — це ефективний метод стимулювання їх
розвитку.

Тренінг як форма навчання має істотні переваги перед іншими
формами та видами навчання, особливо при підготовці працівни-
ків професій, діяльність яких проходить у складних і напружених
ситуаціях, вимагає від фахівців не просто знань, а й уміння засто-
совувати свої знання в практичній діяльності, яка постійно змі-
нюється.

Очікуваним результатом тренінгу є зростання рівня професій-
ної майстерності, формування професійно важливих якостей осо-
бистості, загальне підвищення рівня особистості та вдосконален-
ня навичок взаємодії з іншими людьми.

Так, після проведення занять із використанням тренінгових
технологій, спостерігається зміна рівня самоконтролю студентів з
низького на високий. При високому рівні самоконтроль здійсню-
ється завжди або майже завжди: проводиться глибокий аналіз ма-
теріалу, що вивчається; виявляється мета і засоби її досягнення,
виділяються головні та основні вузлові моменти, складається
план викладення, мають місце не лише відповіді на надані конт-
рольні питання, але і їхня побудова, причому звертається увага
на такі, котрі потребують аргументації, а не тільки відтворення;
отримані знання застосовуються не лише при виконання будь-
яких вправ, але і на складання прикладів, задач як на окремі пи-
тання, так і на весь матеріал загалом з подальшим їх вирішенням;
відтворення матеріалу супроводжується обґрунтуванням кожного
кроку роздумів і здійснюється після вивчення матеріалу одразу
ж, а також через деякий проміжок часу; самоконтроль здійсню-
ється по алгоритму.

Є всі підстави констатувати, що ті особи, які хоча б раз брали
участь у тренінгу, відзначають високу ефективність та комфорт-
ність означеного методу навчання. Цьому сприяє активна позиція
учасників навчання, тісний зв’язок матеріалу, що вивчається, їх
життєвим досвідом.
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Медвідь Л. А., канд. пед. наук, доц.,
кафедра педагогіки та психології

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИЩОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У третьому тисячолітті розвиток вищої освіти розглядається у
загальному контексті європейської інтеграції. І в зв’язку з цим не
викликає сумніву актуальність проблеми модернізації вищої
освіти України, і зокрема впровадження тренінгових технологій в
економічній освіті.

У другій половині ХХ століття почали активно розроблятися
тренінгові технології у психолого-педагогічній, методичній та
економічній літературі такими науковцями, як О. В. Аксьонова,
М. В. Бадалова, Г. Х. Бакірова, Т. Г. Веретенко, А. М. Гірник,
М. І. Дичківська, Д. У. Джонсон, Ю. Н. Ємельянов, Л. М. Жу-
равська, М. В. Кларін, Г. О. Ковальчук, Н. В. Кошечко, Е. Крис-
тофер, Є. С. Кузьмін, І. С. Манойло, Н. Т. Оганесян, А. П. Пан-
філова, І. М. Періг, Л. А. Петровська, С. Стаут, С. Р. Філонович,
О. С. Штепа, І. А. Юргутіс та ін.

«Тренінгові технології, — за визначенням М. І. Дичківсь-
кої, — це система діяльності по відпрацюванню певних алгорит-
мів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання типових
задач у ході навчання (тести, психологічні тренінги інтелектуа-
льного розвитку, розв’язання управлінських задач)» [2, с. 40].

Як показали результати нашого дослідження, яке проводилось
з 2000 р. по 2008 р. у Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана (далі КНЕУ) на тренінг-
курсах «Cучасні методи навчання», «Формування психолого-
педагогічної компетентності викладачів університету» та у
Центрі післядипломної освіти КНЕУ у економістів користуються
популярністю такі тренінги, які класифікуються А.П. Панфіло-
вою, як тренінги для навчання і організації розвитку: управлін-
ський, корпоративний, бізнес-тренінг, відеотренінг [3, с. 415—
420]. Їм віддають перевагу 31 % слухачів, бо саме вони сприяють
підвищенню професійного рівня, а результатом є набуття конкре-
тних професійних компетенцій.

Друге місце серед тренінгів посів соціально-психологічний, який
зорієнтований на розвиток соціально-психологічних характеристик
особистості і спрямований на корекцію поведінки, що досягається
через аналіз, оцінку, усвідомлення власної поведінки. Потребу у та-
кому виді тренінгу відчуває 27 % слухачів тренінг-курсів.



690

Тренінг лідерства обрали 22 % слухачів, бо він сприяє роз-
криттю лідарських якостей особистості і саме їх вони бажають
удосконалити.
Комунікативний тренінг викликав інтерес у 16 % слухачів, які

відчули потребу в розвитку таких комунікативних умінь, як толе-
рантне проведення дискусії, обрання оптимального стилю взає-
морозуміння зі студентами, попередження конфліктних ситуацій
і обрання ефективного методу розв’язання конфлікту.

Заслуговує на увагу і той факт, що 4 % слухачів не визначи-
лись зі своїми пріоритетами щодо вибору виду тренінгу. Хоча ві-
домо, що, як правило, позитивно слухачі сприймають тренінги з
використанням комп’ютерних технологій.

Крім того, в ході групової дискусії на тему: «Місце тренінго-
вих занять у форматі інтерактивного навчання «одностайно схваль-
ну оцінку отримали міжпредметні тренінги, бо «система міжпре-
дметних тренінгових занять дає можливість переходу від репро-
дуктивного до продуктивного засвоєння знань, забезпечує високу
якість фахової підготовки, дозволяє зробити запам’ятовування
інформації більш стабільним, забезпечує більш ефективну пере-
підготовку з кількох спеціальностей навіть за великого обсягу
інформації, малої кількості годин на кожну тему, знімає пробле-
му списування, тобто значно наближає нашу економічну освіту
до рівня кращих світових стандартів» [1, с. 197].

За результатами досліджень у 83 % слухачів тренінг-курсів
викликає зацікавленість не тільки змістова складова тренінгу, а й
співвідношення методів, які використовує тренер-викладач на за-
няттях. Ми поділяємо точку зору Ю. Н. Ємельянова і Є. С. Кузь-
міна, що активні групові методи доцільно об’єднати у такі блоки:

— дискусійні методи: групова дискусія, обговорення випадків
з практики, аналіз ситуацій морального вибору, моделювання
практичних ситуацій, метод кейсів тощо:

— ігрові методи: дидактичні, імітаційні., ділові або управлінські
та творчі ігри; рольові ігри (інтонаційно-мовленєві, ігрова психоте-
рапія, психодраматична корекція); мозковий штурм, контргра
(трансакційний метод усвідомлення комунікативної поведінки).

Висновки
1. У вищому економічному навчальному закладі тренінгові

технології займають провідні позиції у форматі інтерактивного
навчання.

2. Вони сприяють формуванню професійних і особистісних
компетенцій економістів у контексті інноваційних освітніх ви-
кликів.
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3. Ефективність впровадження тренінгових технологій зале-
жить від відповідності можливостей слухачів меті та завданням
даної технології, наявності у викладача професійного досвіду
участі у груповій взаємодії, уміння тренера створювати комфорт-
ні умови співпраці і раціонально співвідносити активні групові
методи навчання, раціонального використання необхідного облад-
нання, розміру групи, тривалості навчання.
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Мендрух Ю. М., асистент,
 кафедра педагогіки та психології

ТРЕНІНГ З ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

Зогляду на великий потенціал тренінгу як засобу формування
комунікативної компетентності нами було розроблено тренінг з
комунікативної компетентності майбутніх фахівців з економіки.
Його завданнями є розвиток навичок суб’єкт-суб’єктної взаємо-
дії, навичок виявлення та усунення бар’єрів у спілкуванні, фор-
мування мотивації до особистісного та професійного розвитку.
Роботу тренінгової групи було організовано у кілька етапів у рам-
ках курсу «Комунікативні процеси у навчанні». Першим етапом
тренінгу була релаксація. Мета цього етапу — зняття напруги,
що є необхідною умовою продовження роботи групи. Реалізація
цього етапу включала виконання вправ на релаксацію. Після про-
ведення цих вправ було здійснено перехід до розвитку рефлексії
у майбутніх економістів. З цією метою їм було запропоновано
підготувати та презентувати малюнок на тему «Роль професійно-
го спілкування в діяльності економіста». Далі було проведено
аналіз цих малюнків за запропонованою схемою, що необхідно
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для розвитку рефлексії. Потім учасникам групи пропонувалося
сформувати уявлення про себе в якості партнера зі спілкування
шляхом виділення якостей, що сприяють або перешкоджають
професійному спілкуванню, та уявлення про партнера зі спілку-
вання за допомогою вправи «Відрекомендування партнера». Ме-
та другого етапу тренінгу — сформувати вміння зосередитись на
проблемі, предметі спілкування. Для досягнення цієї мети нами
було застосовано модифікований варіант «Тренінгу творчої пси-
хотехніки», запропонований С. В. Гіппіусом, який містить вправи
на розвиток робочого самопочуття та зібраності. Наступним ета-
пом було усвідомлення студентами сутності суб’єкт-суб’єктного
спілкування. З цією метою до уваги студентів пропонувались мі-
ні-лекції з таких тем: «Вербальні та невербальні засоби спілку-
вання», «Бар’єри у спілкуванні», «Активне слухання», «Ефектив-
ні способи зворотного зв’язку», «Використання «пристосувань» у
спілкуванні» та виконувались різні вправи. Невербальні засоби
спілкування розглядались у зв’язку з труднощами усвідомлення
та самоконтролю невербальної поведінки у спілкуванні. Активне
опрацювання елементів невербальної поведінки проводилось за
допомогою психогімнастичних вправ. Практичне опрацювання
матеріалу з теми «Бар’єри у спілкуванні» було спрямовано на
розвиток навичок виявлення та усунення комунікативних бар’є-
рів та проводилось за допомогою таких вправ, як, наприклад,
«Чия проблема є більшою», «Вище за бар’єри». Далі студентам
було запропоновано вирішення практичних завдань з теми «Ак-
тивне слухання», які поглиблюють уявлення про існуючі способи
ефективного слухання співрозмовника та формують у учасників
мотивацію до необхідності оволодіння технологіями активного
слухання. Матеріалом для відпрацювання прийомів та способів
активного слухання слугували завдання, які отримали назву «Ло-
терейний квиток», «Зигзаг», «Струмочок», «Тюрма». Наступним
кроком у роботі тренінгу було виконання вправ з використання
«пристосувань» у спілкуванні та встановленні зворотного
зв’язку. Після опрацювання вищезгаданих тем учасникам пропо-
нувалось розіграти ситуації з їх майбутньої професійної діяльно-
сті, які найчастіше викликають складнощі у спілкуванні або
пов’язані з сильними негативними почуттями та емоціями. Ана-
ліз розіграних ситуацій передбачав аналіз позицій у спілкуван-
ні — спрямованість на себе або на партнера по спілкуванню. На-
ступний етап — рольова гра «Зустріч з партнерами», метою якої
було формування готовності майбутніх економістів до професій-
ного спілкування. У ході рольової гри учасниками програвались
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такі аспекти спілкування, як соціальна перцепція, атракція, само-
презентація, уміння встановлювати та підтримувати контакт,
«пристосування» у спілкуванні, активне слухання, уміння верба-
льної та невербальної комунікації. Комунікативна поведінка уча-
сників на різних етапах рольової гри аналізувалась за певними
критеріями. Заключним етапом тренінгу були групова рефлексія
та підведення підсумків роботи групи. Результати вимірювання
рівнів комунікативної компетентності майбутніх фахівців з еко-
номіки показали, що запропонований тренінг сприяє оволодінню
її компонентами.

Міщенко І. Б., канд. пед. наук, доцент,
кафедра теорії та технології

соціальної роботи НПУ ім. М. П. Драгоманова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИЙ ТРЕНІНГ
ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Своєрідною формою організації навчальної діяльності, яка ін-
тегрує традиційні й активні методи, є тренінг. Тренінгові техно-
логії в освітній практиці майже не мають предметних або функ-
ціональних обмежень. З’ясовуючи способи реалізації інтелек-
туально-творчого тренінгу розвитку особистісно-професійного
потенціалу студентів у процесі професійної підготовки, ми пере-
конались у тому, що його можна відобразити в загальній струк-
турі психолого-педагогічної підготовки в такій організаційній
формі, як індивідуальні заняття.

Останні дослідження вчених [1] доводять наявність загальних
закономірностей досягнення ефективності тренінгу незалежно
від його теоретичної та методологічної спрямованості. Визначен-
ня і обґрунтування етапів виникнення та закріплення ефекту тре-
нінгу можна представити так [1]: виявлення та вилучення до зов-
нішнього плану неконструктивних елементів і моделей поведін-
ки; створення нового еталона ефективної поведінки у зовнішньо-
му плані; модифікація поведінки учасників тренінгу в бік макси-
мального наближення до еталону і закріплення його у внутріш-
ньому плані. Ефективність тренінгу визначається логікою його
побудови та розвитку з метою виявлення неефективних дій і за-
міни ефективними діями.
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Інтелектуально-творчий тренінг спрямований на набуття акту-
ального досвіду й особистого переживання, активізацію механіз-
мів розвитку особистісно-професійного потенціалу особистості
студентів, зокрема критичності, стратегічності, рефлексивності,
оригінальності, гнучкості та відповідальності тощо. Комплекс зав-
дань, які цьому сприятимуть, охоплює тренувальні вправи на ін-
телектуальний і особистісний розвиток та практичні завдання, що
передбачають складання пропозицій і рекомендацій для власного
розвитку.

Під час проведення тренінгу, з метою підвищення розвитку
особистісно-творчого потенціалу студентів, бажано варіювати їх
роботу. Коли виконуються тривалі завдання, потрібно іноді ро-
бити короткі паузи, а якщо необхідно сприймати велику кількість
інформації — робити їх частіше.

Рекомендується використовувати вправи і завдання, на вико-
нання яких витрачається небагато часу, але часові обмеження не
повинні бути жорсткими, певні завдання потребують гнучких ча-
сових меж.

Завдання не повинні бути надто легкими. Проте студенти ма-
ють знати, що вони можуть отримати пораду від викладача-тре-
нера. Завдання різної складності дають змогу спостерігати дина-
міку досягнень студентів. Крім того, необхідно звернути увагу на
той факт, що особистісна значимість кожного студента має бути
досить високою. Тому необхідно враховувати досвід студентів, їх
розуміння ситуацій тощо. Поєднання актуальних проблем профе-
сійної діяльності й ситуацій повсякденного життя передбачає на-
буття комплексного досвіду. При цьому контекст досвіду пови-
нен бути цікавим і стимулюючим, а викладач-тренер готовим
допомагати в одержанні інформації, в розвитку навичок, розу-
мінні завдань. Після закінчення тренінгу потрібно зробити ви-
сновки, які дозволять усвідомити студентам динаміку особистіс-
но-професійних змін.

Таким чином, застосування у програмі інтелектуально-твор-
чого тренінгу комплексу методів, вправ і прийомів, які взаємно
доповнюються, дають змогу цілеспрямовано підвищувати рівень
розвитку особистісно-професійного потенціалу студентів.
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Москальова А. С., канд. психол. наук, доцент,
 кафедра педагогіки та психології

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Психологічна культура особистості — це психологічний фе-
номен, який постійно пропонується для використання при ви-
вченні психолого-педагогічних дисциплін. Актуальність дослі-
дження полягає у необхідності висвітлення проблеми формуван-
ня психологічної культури студентів вищих навчальних закла-
дів — та створенні на цій основі відповідної технології, яка спри-
ятиме адаптації їх до умов сьогодення. Аналіз наукових праць ві-
домих вітчизняних (О. Бондарчук, Л. Журавська, Л. Карамушка,
Т. Сущенко й ін.) та зарубіжних (К. Абульханова-Славська, О.
Мотков, Л. Собчик) психологів та педагогів показав, що науковці
працюють над дослідженням особистісних якостей, властивос-
тей, рис студентів, ведуть пошуки оптимальних шляхів їх удо-
сконалення. Водночас проблема розробки сутності психоло-
гічної культури студентів в умовах вивчення психолого-педаго-
гічних дисциплін не була предметом спеціальних досліджень.
Тому актуальність теми дослідження полягає у необхідності ви-
явлення тенденцій формування психологічної культури студентів
та створенні на їх основі умов оптимізації навчальної діяльності
та особистісного зростання. Об’єктом дослідження у даному ви-
падку буде психологічна культура студентів вищих навчальних
закладів як складова їх особистісного розвитку, предметом —
процес формування психологічної культури студентів при ви-
вченні психолого-педагогічних дисциплін. Мета дослідження:
теоретично обґрунтувати, розробити та апробувати технологію
формування психологічної культури студентів у процесі ви-
вчення психолого-педагогічних дисциплін. У своєму дослі-
дженні ми виходили з припущення, що оптимізувати процес ус-
пішної навчальної діяльності та особистісного зростання сту-
дентів у ситуації психолого-педагогічної взаємодії можна шля-
хом введення у роботу освітньої технології формування психо-
логічної культури.

В основу розробки формування психологічної культури сту-
дентів покладено технологічний підхід запропований і створений
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Л. М. Карамушкою для підготовки персоналу в умовах соціаль-
но-економічних змін. Cутність цього підходу полягає, зокрема, в
тому, що психологічна підготовка студентів до вирішення тих чи
інших завдань може здійснюватися за тиким дизайном: а) інфор-
маційно-смисловий блок (усвідомлення учасниками підготовки
сутності явища та його суттєвих характеристик); б) діагностич-
ний блок (діагностика студентами підготовки рівня розвитку влас-
них особистісних характеристик, необхідних для успішного вико-
нання певних психолого-педагогічних завдань); в) корекційно-
розвивальний блок (оволодіння конкретними прийомами вико-
нання певних психолого-управлінських завдань). Реалізація кож-
ного із названих блоків здійснюється за допомогою спеціальних
інтерактивних технік: мультимедійна презентація (презентація
загального дизайну, основних етапів занять та окремих смисло-
вих питань); метод незавершених речень (із подальшим груповим
обговоренням); метод «мозкового штурму» (робота в групах);
підготовка малюнків; виконання творчих завдань; міжгрупової
дискусії; психологічного практикуму; ділової гри; виконання до-
машніх завдань; використання зворотнього зв’язку (у вигляді фо-
томатеріалів, виготовлених під час тренінгу за допомогою циф-
рового фотоапарата та їх демонстрації на екран; рефлексії занять
та заповнення спеціальної анкети «Аналіз ефективної роботи»)
тощо.

Отже, у результаті проведеної роботи по формуванню психо-
логічної культури студентів у процесі вивчення психолого-
педагогічних дисциплін реалізується технологічний підхід, який
надає можливість: оволодіти психологічними знаннями, метода-
ми діагностики особистості, уміннями та навичками виконання
конкретних завдань, які виникають у процесі навчання.

Музичко Л. В., старш. викл.,
 кафедра педагогіки та психології

ТРЕНІНГ ФОРМУВАННЯ СТИЛЬОВОЇ
ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ

СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ

Сучасний стан розвитку освіти в Україні визначається числен-
ними особливостями, зокрема, усталенням індивідуально-орієнто-
ваного підходу, який дає можливість звернути увагу на саму лю-
дину і її розвиток у процесі навчання. Основним принципом орга-
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нізації останнього стає визнання того, хто навчається, централь-
ним суб’єктом навчальної діяльності, який не лише інтегрується у
навчальний процес, але й здатний до самоорганізації учіння.

Ідея, покладена в основу організації формувального впливу на
стиль учіння, полягає у створенні певних навчальних умов, у
яких студенти, знаючи сильні та слабкі сторони притаманного їм
стилю учіння, могли б опановувати певну стратегію навчання та
сприймати адекватні впливи зовнішніх умов (характер навчаль-
ного процесу) з метою її оптимізації. Тобто, йдеться про збага-
чення «Я-концепції» студента знанням про власний суб’єктний
потенціал в учінні (його суб’єктивна складова) та вироблення
вміння його використання з метою покращення адаптації до умов
навчання (його об’єктивна складова). Суттєвим чинником, який
прискорює формування певного стилю учіння, є відповідні влас-
тивості особистості та певна стильова поведінка. Створивши
умови для їхнього розвитку та вдосконалення, можна вагомо
впливати на процес формування стилю учіння.

Для створення умов, які б забезпечували вплив у процесі фор-
мування певного стилю учіння, було використано вихідні ідеї
тренінг-курсу навчання викладачів «Використання Вашого сти-
лю навчання», який відбувався в рамках Проекту Тасіс «Рефор-
ма та розвиток державного управління в Україні», що стали під-
ґрунтям розробки власної тренінгової програми «Вдоскона-
лення стильової поведінки студентів з різними нерозвиненими
стилями учіння». Метою такого тренінгу є: зрозуміти необхід-
ність використання особистісного потенціалу, що визначає ін-
дивідуальний стиль учіння, для підвищення ефективності на-
вчальної діяльності; навчитися використовувати сильні сторони
домінуючого стилю у власному учінні за допомогою вдоскона-
лення відповідної стильової поведінки. Саме тому добір вправ
та завдань для роботи зі студентами важливо спиратися на певні
рекомендації.

А) Для вдосконалення поведінки осіб — носіїв стилю Акти-
віст потрібно: частіше намагатися робити щось нове (таке, що
особа раніше ніколи не робила) хоч один раз на тиждень; розпо-
чинати розмови (особливо коротенькі) з незнайомими людьми;
ретельно розділяти роботу на окремі фрагменти, намагаючись
змінювати вид діяльності кожні півгодини; намагатися бути в
центрі уваги; вчитися думати вголос та перед слухачами.

Б) Для вдосконалення поведінки осіб — носіїв стилю Рефлек-
тор важливо: присвячувати більше часу спостереженням за пове-
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дінкою інших осіб; вести щоденник для фіксації та аналізу подій
кожного дня з подальшими висновками щодо причин зафіксова-
них подій; критично оцінювати кожну зустріч чи подію з точки
зору їхньої успішності чи неуспішності. а також прогнозуван-
ня того, що могло відбутися ліпше; ставити перед собою дослід-
ницькі завдання, які вимагають ретельного збору інформації з
різних джерел; готувати та опрацьовані письмові роботи, що
потребують аргументації (готову роботу рекомендовано відкла-
сти і через тиждень повернутися до неї, щоб переглянути та
відшліфувати); діяти за правилом зважувати всі «за» і «проти»
якихось дій.

В) Вдосконалення поведінки осіб — носіїв стилю Теоретик
вимагає: читання чогось «важкого», що примушує мислити хоча
б 30 хв. кожен день та підводити самостійно підсумки з прочи-
таного; взяти за правило відзначати слабкі місця та протиріччя у
судженнях інших людей; дослідження складних ситуацій з ме-
тою встановлення того, чому вона розвивалась саме так, а також
того, що могло б бути інакше та на якій стадії; займатися збо-
ром теорій, що належать іншим людям, гіпотез та трактовок по-
дій з метою зрозуміти основні поняття, що лежать в основі кож-
ної теорії, та спроби класифікації цих теорій; практикувати
дослідження ситуацій з метою прогнозування їхнього перебігу;
ставити більше запитань у формі, яка допоможе дійти до суті
речей.

Г) Для вдосконалення поведінки осіб — носіїв стилю Праг-
матик необхідно: відшукувати практичні шляхи вирішення проб-
лем (конкретні прийоми) та знаходити можливості для їхнього
застосування; висувати реальні плани майбутніх дій (взяти собі
за правило встановлення термінів виконання конкретних зав-
дань); вивчати прийоми інших людей та на їхній основі розроб-
ляти власні або наслідувати їх у «готовому вигляді»; запоручи-
тися підтримкою досвідчених осіб — «знавців», які можуть у
разі потреби виправляти помилки; розробляти та реалізовувати
проекти «Зроби сам», особливо якщо у особи не достатньо вмілі
руки.

Результати формувального впливу на прояв стилю учіння по-
казують, що краще вдосконалюються навчальні переваги, які є
підґрунтям розвитку відповідних стилів, у разі, коли учіння сту-
дентів відбувалось в умовах спеціально організованого навчання
та коли в процесі відвідування тренінгових занять у них форму-
ється відповідна стильова поведінка, також розвиваються певні
властивості особистості.
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Приходько В. М., канд. соціол. наук, доцент,
 кафедра педагогіки та психології

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ

У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Система вищої освіти в будь-якій країні покликана сприяти
реалізації соціально-економічного та культурного розвитку су-
спільства. Тому на перший план виходить формування світогля-
ду, вміння адаптуватись та виживати в будь-яких умовах, уміння
швидко та ефективно приймати рішення по вирішенню тієї чи
іншої проблемної ситуації.

Суспільство в цілому та економіка, зокрема, суттєво зміню-
ються, тому для виховання нового покоління економістів, яке бу-
де здатним до впровадження ефективних дій, повинні змінюва-
тись технології навчання:

1. Отримання не тільки знань, але й, у більшій мірі, навичок,
умінь. 2. Перехід до інтегрованого вивчення предметів. 3. Пошук
не єдиної правильної відповіді, а вміння вирішувати проблему.
4. Застосування активних методів навчання, зокрема, тренінгових
методів, де студенти — активні суб’єкти навчання (пошуку рі-
шень, здобуття знань). 5. Більш широкого впровадження само-
контролю. 6. Більш важливим повинен стати не сам зміст нав-
чання, а процес його передачі.

Таким чином, задача викладача зводиться до того, щоб так ор-
ганізувати процес навчання, щоб студенти активно приймали
участь у проведенні занять, отримували знання, моделюючи та
вирішуючи певні задачі, ситуації. Цьому має сприяти і застосу-
вання тренінгових технологій.

Тренінгові технології дозволяють не тільки підвищити профе-
сійну компетентність майбутнього фахівця, але й сформувати у
нього активну життєву позицію, готовність сприймати та аналі-
зувати інформацію, ранжувати по значимості проблеми та знахо-
дити найбільш оптимальні способи їх вирішення, творчо підхо-
дити до прийняття рішень, адаптуватись до нової ситуації тощо.

Тренінгові технології на заняттях підвищують чутливість сту-
дентів до емоційних реакцій інших людей; на іграх і тренінгах
більш чуйно розпізнаються сигнали зворотного зв’язку (оцінки і
реакції інших), актуалізується компетентність у сфері невербаль-
них засобів комунікації, отже, провокують потребу удосконалю-
вати комунікативну і психологічну компетентність, а іноді й осо-
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бисту культуру. Крім того, тренінгові заняття породжують здо-
рове протиборство між учасниками, що сприяє розвитку їхньої
конкурентоздатності, впевненості в собі і підвищенню само-
оцінки.

З іншого боку, надмірне вживання тренінгових технологій по-
слаблює фундаментальну освіту студентів, розхолоджує, бо мож-
на сховатись за спини товаришів, а отже навички не надто ґрун-
товно закріплюються (спрацьовує короткочасна пам’ять).

Тренінгові технології дають можливість кожному учаснику
демонструвати власний як розумовий, так і творчий потенціал.
У майбутніх фахівців розширюється інтерес до обраної профе-
сійної діяльності.

На заняттях із застосуванням тренінгових технологій, в умо-
вах близьких до реальних, одночасно відбувається і розширення
діапазону професійного мислення, і розвиток творчого потенціа-
лу майбутніх фахівців, і освоєння практичних умінь і навичок
роботи з людьми, придбання, як уже відзначалося, соціального
досвіду.

Таким чином, детально підготовлене, правильно організоване,
на науковому підґрунті, навчання з використанням тренінгових
технологій активізує мислення майбутніх економістів, стимулює
самостійне прийняття рішень, підвищується ефективність на-
вчання не за рахунок збільшення обсягу інформації, а завдяки
глибині і швидкості її засвоєння.

Прокопенко О. А., аспірант,
кафедра педагогіки та психології

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ «Я-КОНЦЕПЦІЇ»

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Найвищий рівень інноваційного навчання повинен відобража-
ти специфіку сучасної соціальної ситуації, визначати всю освіт-
ню політику й орієнтувати на суспільну цінність, що повинен бу-
ти властивий фахівцю будь-якого профілю як особистості. Їх
відображено в законі України «Про освіту». Основною метою
освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, розвиток їх талантів, розумових і фізичних
здібностей, виховання високих моральних якостей, формування
громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, забезпечен-
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ня народного господарства кваліфікованими фахівцями. Але ви-
бір головної життєвої мети, професії, призначення свого місця не
завжди є усвідомленим визначенням своїх можливостей, здібнос-
тей і використання внутрішньоособистісних резервів (їхнє узго-
дження, гармонія) у професійній діяльності. Молодій людині, що
тільки почала жити, важко знайти референтну фігуру, на яку вона
могла б рівнятись, яку могла б наслідувати, з якої хотілось би
брати приклад. Тому на сьогодні формування студента-профе-
сіонала є одним із перших актів не тільки для формування лише
професійних знань, умінь та якісних показників випускників уні-
верситету, а й усвідомлення значущості своєї професії, тобто фо-
рмування професійної «Я-концепції».

Під «Я-концепцією» майбутнього фахівця розуміється склад-
на динамічна система уявлень студента про себе як особистість і
суб’єкта навчально-професійної діяльності, яка містить у собі
взаємопов’язані і взаємозумовлені компоненти: 1) «Образ-Я», що
розкриває неповторність самосприйняття через фіксацію студен-
том певної соціально-рольової позиції і настанов щодо себе;
2) «Ставлення-Я», яке визначається самооцінкою професійно-
педагогічних здібностей і особистісних якостей і може викликати
виявлення певних емоційно-ціннісних проявів; 3) «Вчинок-Я»,
спрямований на самовиявлення і самопрезентацію власного «Я»,
або прояв певної захисної дії, коли є «посягання» на цінність і ці-
лісність сформованого уявлення про себе [1, с. 83].

Реалізація формування професійної «Я-концепції» пропону-
ється у вигляді тренінгових занять. Однією з провідних цілей
тренінгу є розвиток особистості студента економічного профілю
через формування інтересу до самопізнання і професійного само-
вдосконалення, озброєння студентів із технікою самопізнання,
самовдосконалення і самореалізації.

Завдяки активності самопізнання студент перестає бути про-
дуктом зовнішніх обставин, набуває здатності до самостворення,
самоактуалізації. Адекватна самооцінка та високий рівень рефле-
ксивних здібностей обумовлюють високий рівень мотивації осо-
бистісного і професійного зростання, постійне розширення жит-
тєвого простору.

Тренінгові форми органічно взаємопов’язані та спрямовані на
реалізацію головної мети: гармонізацію «Я-концепції» студента,
його уявлення про себе і ставлень до себе; активізацію процесів
особистісного саморозвитку; формування навичок емоційної та
поведінкової саморегуляції. Але однією із найважливіших перед-
умов, які забезпечують професійно-зорієнтований особистісний
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розвиток студента, виступає суб’єкт-суб’єктна взаємодія викла-
дачів і студентів. Саме це дає змогу найповніше виявити та задо-
вольнити особистісні потреби та інтереси всіх учасників навчаль-
ного процесу. Педагогічно доцільно організовані (оптимальні,
гармонійні) стосунки між викладачами і студентами є основою
формування особистості, в якій стосункам диктату, конфронтації
протиставлене співробітництво, діалог. Такий сприятливий клі-
мат довіри між учасниками освітнього процесу сприяє пошуку
нових соціальних та особистісних проблем і є важливою перед-
умовою створення ситуацій вільного вибору дій у навчанні та дає
змогу виявляти творчі здібності, активність і самостійність кож-
ного. В результаті цього отримує позитивний розвиток одна із
складових «Я-концепції» особистості, яка забезпечує уявлення
індивіда про самого себе. Студенти усвідомлюють себе як актив-
ні діячі, що здатні до самостійного пошуку.

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і студентів є ядром
кожного із запропонованих нами видів роботи розвитку позитив-
ної «Я-концепції» майбутніх економістів. Успіх гармонійної конст-
руктивної взаємодії у структурі стосунків «викладач-студент» ви-
значається, перш за все, рівнем психолого-педагогічної готовнос-
ті викладача і студента до такої взаємодії. Передусім, це налаго-
дження ефективного контакту зі студентами, пошук оптимальних
засобів педагогічного впливу на них, вироблення доброзичливого
ділового стилю спілкування, дотримання педагогічного такту,
допомога у розв’язанні конфліктів.

Це вплинуло б на розвиток особистості майбутнього спеціалі-
ста та допомогло б максимальному використанню особистісного
потенціалу в житті та професійній діяльності, формуванню нави-
чок поглибленого самоаналізу, самопізнання, самоспостереження
та самооцінки. Адже студенти із сформованою позитивною «Я-
концепцією» відповідально усвідомлюють свої потреби й нама-
гаються їх реалізувати, тому що роблять це за власним бажанням
і відчувають внутрішню свободу. У змісті «Я» наявні професійні
якості й установки, що свідчать про професійну спрямованість
особистості студента, є важливою передумовою професійної ада-
птації молодого спеціаліста

Література

1. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Навчаль-
ний посібник для аспірантів і магістрантів. — К.: ТОВ «Філ-студія»,
2006. — 320 с.
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Радченко М. І., канд. психол. наук, доцент,
кафедра психології та педагогіки

ОБ’ЄКТИВНИЙ ТА СУБ’ЄКТИВНИЙ ЗВОРОТНИЙ
ЗВ’ЯЗОК НА ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТТЯХ

Як відомо, вміння надавати учасникам зворотний зв’язок що-
до результатів їхньої роботи на тренінгу є найважливішою навич-
кою для кожного тренера. Однак ефективність тренінгу може
оцінюватись як через суб’єктивний, так і об’єктивний показники.
В цьому контексті під об’єктивним зворотним зв’язком будемо
розуміти адекватний цілям та завданням тренінгу результат. На-
приклад, процес порівняння рівня виконання завдання учнем з
установленим навчальним стандартом відповідає вимогам об’єк-
тивного зворотного зв’язку. Але існує і суб’єктивний зворотний
зв’язок, який ми можемо розглядати як ступінь задоволеності
учасників тренінгом.

Треба враховувати, що методи отримання як суб’єктивного,
так і об’єктивного зворотного зв’язку відрізняються один від од-
ного і мають свою специфіку. Так, об’єктивний зворотний
зв’язок у формі вербального чи невербального оцінювання (ін-
терпретації результатів порівняння отриманих результатів із
установленими стандартами) буде доцільний там, де знання та
навички можна інтерпретувати (оцінити) як вірні чи невірні. Для
отримання об’єктивного зворотного зв’язку, як правило, розроб-
ляють та використовують певні критерії: обсяг, міцність, глиби-
на, оперативність знань, уміння викласти знання, якість умінь та
навичок, відповідність їх встановленим стандартам тощо. До ме-
тодів отримання об’єктивного зворотного зв’язку на тренінгових
заняттях можна віднести такі, як бальне оцінювання, фіксація ре-
зультатів, аналіз продуктів діяльності, експертна діагностика
тощо.

Отримання суб’єктивного зворотного зв’язку передбачає,
перш за все, обмін думками та судженнями, які не можна оціню-
вати як вірні чи невірні. Інформацію про задоволеність учасників
тренінгом можна отримати як прямо, так і опосередковано, вико-
ристовуючи такі методи практичної психології, як спостережен-
ня, анкетування, співбесіда, тестування тощо. Важливим інстру-
ментом встановлення ефективного зворотного зв’язку в процесі
обміну думками та судженнями є дебрифінг (організована групо-
ва бесіда). Дебрифінг дає можливість учасникам обміркувати й
обговорити переваги, недоліки і можливі реакції на деякі альтер-
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нативні варіанти. Його ціль — змусити учасників тренінгу піді-
йти до рішення проблеми з різних точок зору і тим самим дати їм
більше можливостей для вибору дій.

Для отримання суб’єктивного зворотного зв’язку на тренінго-
вих заняттях можна використовувати такі методики: «Самопо-
чуття — активність — настрій», «Експертна діагностика для
аналізу рольової структури», «Методика оцінювання ефектив-
ності групової роботи», «Методика дослідження умов спілку-
вання», «Експрес-діагностика емоційних станів», «Визначення
стадії психологічного захисту»1 та ін. Інформацію про ефектив-
ність тренінгу можна отримати також за допомогою бланків зво-
ротного зв’язку.

У доповіді представлені результати аналізу бланків зворотно-
го зв’язку (суб’єктивний зворотний зв’язок), заповнених слуха-
чами тренінг-курсу «Психолого-педагогічна компетентність ви-
кладача» в КНЕУ та курсів з підвищення кваліфікації викладачів
Національного транспортного університету.

Рассомахіна О. А., канд. юрид. наук, старш. викл.,
кафедра цивільного та трудового права

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
(КЕЙС-МЕТОДУ) ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Значення методу конкретних ситуацій під час викладання гу-
манітарних дисциплін, юридичних зокрема, надзвичайно важливе
не тільки як одного із різновидів інтерактивних методів навчан-
ня, що у сукупності сприяють формуванню знаннєвих компетен-
цій майбутніх фахівців, але, в першу чергу, як засобу формуван-
ня якостей особистості, ціннісних орієнтирів фахівців, їх право-
свідомості, що визначатимуть якість їх роботи та рівень професіо-
налізму, здатність оптимально поводитися у різноманітних ситу-
аціях, відрізнятися системністю та ефективністю дій.

Ситуації, закладені у даний метод, являють собою певний стан
соціальної дійсності, який можна охарактеризувати такими по-
няттями як потреба, вибір, криза, конфлікт, боротьба, інновація
[4, с. 32]. Структура конкретної ситуації може бути багатоваріант-
                  

1 Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: Навч. посіб. — К.:
КНЕУ, 2006. — С. 296—299.
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на, закладена в основу ситуації проблема, як правило, є прихова-
ною, замаскованою іншими структурами, завданням студентів є
чітко сформулювати і кваліфікувати проблему, і на основі цього
обрати варіант її вирішення [4, с. 37—38]. Правові ситуації харак-
теризуються неоднозначністю, ситуаційністю, наявністю кількох
варіантів вирішення ситуації. Кейси для дисципліни «право інте-
лектуальної власності» зачіпають одразу низку проблем: меха-
нізм реалізації правових норм у сфері охорони інтелектуальної
власності, порядок набуття прав інтелектуальної власності, вико-
ристання об’єктів інтелектуальної власності у якості нематері-
альних активів суб’єкта господарювання, захист прав інтелекту-
альної власності, судовий процес; формування правової культури
та правосвідомості майбутніх юристів. Для їх вирішення студен-
ти мають чітко уявляти порядок регламентації відносин у сфері
охорони інтелектуальної власності.

Технологія методу доволі проста. За визначеними правилами
складається модель конкретної ситуації, що відбулася у реально-
му житті, в якій відображається той комплекс знань та практич-
них умінь, які студентам необхідно отримати. Ця модель являє
собою текст обсягом від однієї до декількох десятків сторінок.
Студенти попередньо вивчають кейс, долучаючи до цього мате-
ріали лекцій та інші джерела інформації, зокрема нормативно-
правові акти. Після чого відбувається детальне обговорення зміс-
ту. При цьому викладач є ведучим, який генерує запитання, фік-
сує відповіді, підтримує дискусію, інформаційно-комунікативну
взаємодію студентів, тобто виступає у ролі диспетчера у процесі
спільної творчості та активним учасником колективного пізнаваль-
ного процесу [5; 4, с. 186].

Джерелами кейсів у широкому розумінні є факти суспільного
життя, освіта, наука, відповідно до цього кейси поділяють на
практичні, навчальні та дослідницькі. Крім того, до джерел конк-
ретних ситуацій відносять художню та публіцистичну літературу,
досвід конкретних компаній, статистичні матеріали, наукову лі-
тературу тощо [2]. Практика викладання дисципліни «Право інте-
лектуальної власності» свідчить, що найбільш ефективно у якості
основи кейсу використовувати практичні ситуації із досвіду гос-
подарської діяльності окремих компаній, судову та адміністра-
тивну практику у сфері охорони інтелектуальної власності, що
дозволяє більш вільно орієнтуватися в обставинах справи як ви-
кладачу, так і студентам, та приймати правильні рішення.

У світовій практиці існує два підходи до конструювання кей-
сів: творчий та технологічний. Творчий підхід сприяє побудові
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унікальних творів методичної аналітики, які можуть тривало ви-
користовуватися у навчальному процесі. В той час як технологіч-
ний підхід пропонує створення кейсів-одноденок, без яких важко
уявити реальний навчальний процес [4, с. 153]. Слід зазначити,
що виправданим є застосування обох способів побудови кейсів,
залежно від мети, яка ставиться викладачем.

Кейс-метод можна уявити у методологічному контексті як
складну систему, до якої інтегровано інші, більш прості методи
пізнання: моделювання, системний аналіз, проблемний метод,
уявний експеримент, метод опису, класифікації, ігрові методи,
метод мозкового штурму, дискусії, що виконують у кейс-методі
кожен своє призначення. Інтеграція до кейс-методу інших мето-
дів суттєво збагачує його навчальний потенціал [4, с. 66]. Кейс-
метод є специфічним практичним методом організації навчально-
го процесу. З точки зору стимулювання та мотивації навчального
процесу — це метод дискусій, з точки зору контролю та самокон-
тролю у навчальному процесі — це метод лабораторно-прак-
тичного контролю, з точки зору бінарних методів він поєднує у
собі багато різновидів наочних методів навчання, але скоріше за
все, його слід віднести до наочно-проблемних, наочно-практич-
них та наочно-евристичних одночасно, оскільки у ньому надаєть-
ся характеристика практичної проблеми та демонстрація пошуку
способів її вирішення. За критерієм практичності він є практич-
но-проблемним методом [4, с. 65—66].

Основу кейс-методу складають сукупність наступних дидак-
тичних принципів: 1) індивідуальний підхід до кожного студента;
2) максимальне надання свободи у навчанні; 3) забезпечення сту-
дентів достатньою кількістю наочних матеріалів; 4) не заванта-
жувати студента значним обсягом теоретичного матеріалу; 5) мож-
ливість активного співробітництва викладача та студента; 6) фор-
мування у студентів навичок самоорганізації; 7) акцентування
уваги на розвитку сильних сторін особистості студента [4, с. 64].

Розглядаючи сутність даного методу, В. Я. Платов виділяє на-
ступні його ознаки, що відрізняють його від методу рольової гри
та проблемних методів навчання: 1) наявність моделі соціально-
економічної системи, стан якої розглядається у певний дискретний
момент часу, у статиці; 2) колективне вироблення рішення; 3) бага-
тоальтернативність рішень (спектр оптимальних рішень); 4) єдина
мета під час вироблення рішення; 5) наявність системи колектив-
ної оцінки діяльності; 6) всебічний аналіз конкретної проблеми,
закладеної у описі конкретної ситуації; 7) наявність керованого
емоційного напруження тих, хто навчається [3, с. 13—16].
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Метод конкретних ситуацій є складним утворенням, що харак-
теризується проблемним, конфліктним, рольовим, подієвим, діє-
вим та часовим аспектами [4, с. 51].

Використання конкретних ситуацій підвищує ефективність
кожного семінарського заняття з представленої дисципліни. Кон-
кретні ситуації, сформульовані у вигляді задач, стосуються пи-
тань правової охорони кожної групи об’єктів інтелектуальної
власності. Звичайно, їх використання не має перевантажувати за-
няття. У якості прикладу доцільно навести ситуацію, що виникла
між двома суб’єктами господарювання ТОВ «А» та ТОВ «Е» з
приводу правомірності використання словесного позначення
«Золотий ус» на упаковці товару.

04 серпня 2005 року Громадянин А. подав до закладу експерти-
зи заяву про державну реєстрацію у якості знака для товарів і по-
слуг словесного позначення «ЗОЛОТОЙ УС», а 14 грудня 2005 ро-
ку Установа видала йому свідоцтво України №+++++++, яким
надано правову охорону знаку для товарів і послуг «ЗОЛОТОЙ
УС» для 3-го (різноманітні косметичні засоби), 5-го (тонізуючі
лікарські препарати) та 30-го класів МКТП (біологічно активні
добавки). У 09 січня 2006 року громадянин А. уклав із ТОВ «А»
ліцензійний договір, яким передбачено надання виключної ліцен-
зії на використання знака за даним свідоцтвом для товарів 3, 5, 30
класів МКТП строком до 2014 року. Державну реєстрацію дого-
вору було здійснено у квітні 2006 року. ТОВ «А» почало виготов-
ляти та реалізувати в Україні крем-бальзам для тіла «Золотой
ус», вказуючи, що основним складником препарату є рослина
«Золотий ус». У червні 2006 року громадянин А. вніс торговель-
ну марку до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної влас-
ності Держмитслужби.

ТОВ «Е» тривалий час експортує із Росії до України серію лі-
кувальних бальзамів для тіла, розроблених на основі рецептів ав-
тора-винахідника рослини «Золотой ус» Огаркова В. М., однією
із складових маркування упаковки яких є позначення «ЗОЛОТОЙ
УС». У липні 2006 року регіональна митниця зупинила митне
оформлення даних товарів ТОВ «Е» за ознакою їх контрафактно-
сті, а ТОВ «А» подало позов до ТОВ «Е» про заборону ввезення
на територію України, реалізації та розповсюдження товарів, що
порушують належні ТОВ «А» права інтелектуальної власності на
торговельну марку «ЗОЛОТОЙ УС» та відшкодування завданих
збитків.

ТОВ «Е» вважає, що воно своїми діями не порушує прав ТОВ
«А» на знак для товарів і послуг, тому подало позовну заяву про
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визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг «ЗОЛОТОЙ УС»
недійсним, оскільки останній не відповідає критеріям охороно-
здатності: 1) дане позначення є загальновживаною назвою росли-
ни; 2) дане позначення є описовим, оскільки вказує на призна-
чення та лікувальні властивості товару, що ним позначається і
для якого застосовується упаковка, тому таке позначення не мо-
же виконувати основну функцію знака для товарів і послуг —
ідентифікувати товар конкретного виробника.

Студенти розподіляються на дві групи, залежно від того, інте-
реси якого суб’єкта господарювання вони бажають представляти.
Кожна із груп має віднайти спосіб вирішення даного конфлікту,
відповідаючи на запитання:

1. Чим визначається обсяг прав власника свідоцтва на знак для
товарів і послуг? Визначте зміст майнових прав інтелектуальної
власності, що належать власнику торговельної марки.

2. Чим визначається обсяг прав, що передаються ліцензіату?
Який документ підтверджує права ліцензіата виступати від імені
власника свідоцтва?

3. Чи буде використання позначення «Золотой ус» ТОВ «Е» на
упаковці лікувального бальзаму для тіла спричиняти змішування
із діяльністю ТОВ «А» на території України? Чи порушує ТОВ
«Е» своїми діями майнові права інтелектуальної власності на тор-
говельну марку за свідоцтвом №+++++++ від 14.12.2005 р.?

4. Хто має право звернутися до суду з приводу порушення
прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг №+++++++
від 14.12.2005 р.?

5. Чи наявні порушення процедури набуття прав на знак для
товарів і послуг «Золотой ус» громадянином А.?

6. Чи є позначення «Золотой ус» достатньо сильним з точки
зору його правової охорони? Чи відповідає дане позначення кри-
теріям охороноздатності торговельних марок?

(Матеріали кейсу складені на основі таких джерел: витяг з
офіційного бюлетня «Промислова власність» про реєстрацію зна-
ка для товарів і послуг; витяг із книги: Огарков В. М. Золотой ус
в лечении болезней века. — СПб., 2005, щодо походження даного
словосполучення назви лікарської рослини; позовні заяви та апе-
ляційні скарги; копії зображення упаковки, на якій використано
позначення, що є предметом конфлікту; копія рішення регіональ-
ної митниці про зупинення митного оформлення товару за озна-
ками контрафактності; копії ухвал господарського суду; експерт-
ний висновок).
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У процесі реалізації кейс-методу студентам доводиться вирі-
шувати різноманітні завдання, використовуючи різні методи ана-
літичної діяльності:

1) здійснювати проблемне конструювання — виділяти ком-
плекс проблем із певної ситуації, визначати їх типи, наслідки,
шляхи вирішення (проблемний аналіз); 2) визначати характери-
стики, структуру ситуацій, їх функції, взаємодію з навколишнім
та внутрішнім середовищем (системний аналіз); 3) визначати
причини виникнення ситуації, наслідки розгортання ситуації
(причинно-наслідковий); 4) проводити діагностику змісту діяль-
ності в рамках ситуації, її моделювання та оптимізацію (праксе-
ологічний аналіз); 5) будувати систему оцінок ситуації, її скла-
дових, умов, наслідків, діючих осіб (аксіологічний аналіз); 6) прог-
нозувати вірогідне, потенційне та бажане майбутнє (прогнос-
тичний аналіз); 7) формулювати рекомендації щодо поведінки
діючих осіб у ситуації (рекомендаційний аналіз); 8) розробля-
ти програми діяльності у даній ситуації (програмно-цільовий
аналіз) [4, с. 113—114].

Використання методу конкретної ситуації (або кейс-методу) є
ефективним засобом здійснення професійної діяльності виклада-
ча, показником його професійної майстерності. Конкретна ситуа-
ція є цікавою, адже відображає реальні ситуації, що виникають у
професійній діяльності, аналіз закладеної у ній проблеми завжди
активізує учасників дискусії, у яких з’являється бажання допомог-
ти сторонам у вирішенні конфлікту, звідси інколи не вдається за-
побігти емоціям, що відволікають від суті проблеми і зосере-
джують увагу на другорядних деталях. Конкретна ситуація є пев-
ною рольовою системою, а наявність ролі є важливою переду-
мовою діяльності. Вміння вибирати модель практичної діяльності
є ефективним засобом формування професійних якостей майбут-
ніх фахівців [4, с. 44, 47].

Слід підкреслити, що кейс-методу притаманні певні недоліки.
Студенти повинні мати достатню підготовку, навички самостій-
ної роботи, розвинену мотивацію. Крім того, Н. Л. Титова виді-
ляє наступні недоліки кейс-методу: 1) кількісне спрощення моде-
лі у порівнянні із дійсною ситуацією, замкнутість кейсу, немож-
ливість залучення додаткової інформації; 2) якісне спрощення
об’єкта дослідження; 3) пошук готової відповіді, а не її розробка;
4) відносно низька зацікавленість тих, хто навчається [4, с. 88—89].
Дійсно, застосування даного методу потребує ініціативності від
студентів, їх мотивації до навчання і пізнання, а не просто орієн-
тації на досягнення формального результату.
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Слід погодитися із думкою Ю. П. Сурміна, що виховна скла-
дова кейс-методу, його влив на формування професійних, розу-
мових, моральних, мотиваційно-вольових якостей особистості
студента ще недостатньо осмислена [4, с. 94]. Застосування кейс-
методу ефективне тільки тоді, коли він зачіпає внутрішній світ
студента, систему його ціннісних орієнтацій, допомагає в усвідом-
ленні життєвих планів [4, с. 207].

Важливу роль під час застосування даного методу відіграє сам
викладач, його поведінка, вміння донести до студентів найкращі
норми поведінки та ділового спілкування, здатність викладача
вчасно виправити небажані ситуації та спрямувати їх вирішення
у правильному напрямку [1]. Саме тому застосування даного ме-
тоду потребує підвищення ефективності діяльності викладача,
основним змістом діяльності якого має бути синкретичне поєд-
нання навчальної, гносеологічної функції, функцій проектування,
конструювання, комунікативної, виховної, організаційної та до-
слідницької функцій [4, с. 79].

Таким чином, в умовах розвитку інформаційного суспільства,
браку часу, необхідністю працювати з величезними масивами ін-
формації даний метод є знахідкою як для викладача, так і для
студента.
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ТРЕНІНГ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ
ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ

ЕКОНОМІКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Інноваційні перетворення в освітньому просторі України, стан
сучасної психолого-педагогічної науки, соціально-економічний
розвиток держави зумовлюють підвищені вимоги до професійної
компетентності сучасного викладача економіки, який має генеру-
вати та впроваджувати новітні освітні ідеї. Сучасні підходи до
навчання вимагають від нього готовності до педагогічної твор-
чості, що включає генерування нестандартних ідей; бачення проб-
лем, протиріч і засобів їх подолання; аналіз, систематизацію і по-
рівняння педагогічних дій та явищ; співпрацю в колективі задля
спільної мети; використання досвіду інших педагогів, форм і ме-
тодів творчого пошуку; планування своєї діяльності; критичний
самоаналіз, рефлексію, самооцінку досягнень. Саме педагогічна
творчість є поштовхом до інноваційних змін, яких так потребує
сучасна освіта. Важливою умовою творчості є сприйняття ново-
го, здатність знаходити і порушувати проблему, незалежність по-
ведінки та суджень, відмова від старих догм, критичність, сміли-
вість та терпимість. Отже, існує проблема психологічної готов-
ності викладачів до педагогічної творчості, що зокрема стосуєть-
ся і викладачів економіки.

Предметом наукової дискусії сьогодення є проблема можли-
вості та шляхів формування здатності до педагогічній творчості.
Спостереження практичної діяльності педагогів доводять, що різ-
ні вчителі проявляють різні рівні творчої педагогічної діяльності,
мають різні творчі успіхи, які зумовлені не тільки їх природними
задатками, умовами розвитку і навчання, але й різними рівнями
підготовки до педагогічної творчості. Підготовку викладача до
педагогічної творчості ми розглядаємо як об’єктивний творчий
процес, що ґрунтується на зумовленості потребами соціально-
економічного і культурного розвитку суспільства, стратегічних
завданнях реформування освіти в Україні; органічному входжен-
ні у систему загальнопедагогічної підготовки викладача; відповід-
ності змісту і форм підготовки сучасному рівню розвитку психо-
лого-педагогічної науки і педагогічної практики; особливостях та
закономірностях творчого процесу і процесу формування творчої
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особистості; залежності від особистісних якостей викладача та
рівня його творчої педагогічної діяльності.

Передумовами творчої діяльність вчителя є усвідомлення себе
як творця в педагогічному процесі, усвідомлення сутності, зна-
чення і завдань власної педагогічної діяльності, її мети, усвідом-
лення власної творчої індивідуальності, що, в свою чергу, перед-
бачає використання специфічної системи форм і методів навчан-
ня студентів, серед яких, окрім рольових педагогічних ігор, гру-
пових дискусій з аналізом та самоаналізом конкретних ситуацій,
розв’язання педагогічних задач, провідну роль відіграють і тре-
нінги самоусвідомлення й особистісного зростання, в яких акце-
нтується увага на розвитку особистісних якостей, вироблення по-
зитивної Я-концепції майбутнього викладача.

Головною метою особистісно-орієнтованого тренінгу є розви-
ток особистісних якостей його учасників. Крім головної мети
можна визначити і супутні цілі особистісно-орієнтованого тренін-
гу, такі як: розвиток активної педагогічної позиції студента; під-
вищення педагогічної культури як істотного аспекту всебічного
розвитку особистості студента, розширення ціннісних орієнтацій
та педагогічних здібностей, формування професійно-педагогічної
спрямованості.

Головні і супутні цілі тренінгу конкретизуються в таких задачах:
♦ розвиток емпатійних здібностей, уваги до свого «Я» і осо-

бистісних якостей інших людей;
♦ оволодіння прийомами декодування психологічних повідом-

лень, що йдуть від інших людей;
♦ усвідомлення своєї причетності до міжособистісних відно-

син, що виникають між людьми;
♦ розвиток самоконтролю і формування здатності оптималь-

ної поведінки в стресовій ситуації;
♦ корекція небажаних особистісних якостей;
♦ зняття психологічних бар’єрів, що заважають продуктив-

ним діям у майбутній практичній діяльності;
♦ навчання індивідуалізованим прийомам міжособистісного

спілкування, створення позитивних відносин з оточуючими.
«Надзавданням» особистісно-орієнтованого тренінгу є не

тільки концентрація уваги студентів на їхніх комунікативних
уміннях, а й пробудження інтересу до іншої людини, формування
позитивного ставлення до оточуючих, розвиток сенситивності.

Психологічною базою тренінгу служить перебудова установок
особистості, що визначає наступну зміну відносин до себе й ін-
ших людей.
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Таким чином, тренінг самоусвідомлення й особистісного зро-
стання є однією з умов розвитку творчої педагогічної діяльності
викладача, оскільки без пізнання себе, свого «Я», своїх прагнень і
можливостей для самовизначення та кращої реалізації своїх сил
не можливе творче самовиявлення, а отже і педагогічна твор-
чість.

Саркісова О. Ю., асист.,
кафедра педагогіки та психології

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ НА ОСНОВІ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

В навчальному процесі вищої школи дедалі частіше викорис-
товуються інтерактивні методи навчання при організації занять у
форматі тренінгу. Залежно від типу і, відповідно, цілей такого за-
няття викладач може застосовувати різноманітні інтерактивні ме-
тоди, серед яких метод кооперативного навчання, метод групової
дискусії, метод взаємонавчання та ін. Нагадаємо, що під інтерак-
тивними методами навчання ми розуміємо методи активної взає-
модії викладача і студентів, коли студенти є суб’єктами навчаль-
ного процесу, а викладач є координатором дій студентів та орга-
нізатором таких умов навчання, які б дозволили максимально
ефективно реалізувати поставлені навчальні цілі заняття. Необ-
хідними умовами при підготовці та проведенні заняття в форматі
тренінгу ми вважаємо створення комфортної атмосфери, просто-
рову організацію в приміщенні, сумісне (викладачем і студента-
ми) вироблення правил роботи групи або мікрогруп, інструктаж
студентів щодо правильного застосування інтерактивних методів
у процесі заняття, обговорення критеріїв оцінювання роботи та
доведення необхідності рефлексії в кінці заняття. Роздивимось
детальніше ці умови.

Просторова організація. При проведенні тренінгу дослідники
не рекомендують розсаджувати учасників у ряди, а пропонують
розсаджувати їх у коло. Вони пояснюють це тим, що, сидячи
один за одним, студенти знаходяться не в рівному положенні
відносно позиції викладача та ті студенти, що знаходяться за



714

спинами інших, мають можливість бути виключеними із процесу
навчання. А «коло» дає можливість, по-перше, створити атмосфе-
ру невимушеності та рівних можливостей для кожного, по-друге,
викладачу так простіше вибудовувати «суб’єкт — суб’єктні» від-
носини зі студентами.

Сумісне вироблення правил роботи групи. Тут треба зазначи-
ти, що ні одна соціальна група не може існувати без правил. Але,
коли вони продиктовані кимсь, їх, як правило, хочеться або ви-
правити або порушити. Тому, психологи рекомендують обов’яз-
ково залучати всіх членів групи до вироблення правил роботи,
для того, щоб кожен відчував «причетність» до спільної справи.
До правил роботи можна віднести такі: «Давати можливість ви-
казувати свою думку кожному». «Не переходити на особистості,
а обговорювати тільки запропоновані ідеї». «Оцінювати тільки
остаточну колективну відповідь». «Помилка — це не крах, а ще
один шаг до цілі» та ін.

Інструктаж студентів щодо організації діяльності за допомо-
гою інтерактивних методів навчання повинен включати в себе
поетапний план дій учасників групи (розподіл ролей, завдань,
сумісне вирішення проблеми, вибір найкращих пропозицій шля-
хом голосування, чітке дотримання часових обмежень виконання
завдань, форма презентації результатів та ін.).

Після виконання та презентації завдання в мікрогрупі рекомен-
дується провести рефлексію емоційного стану студентів. Для
цього можна використовувати приблизно такі питання: «Чи легко
працювалось вам у групі?», «Наскільки ви задоволені результа-
тами?», «Щоб хотіли змінити?» Можна зробити це письмово, але
обов’язково проаналізувати результати.

Обов’язковою умовою підготовчого етапу перед виконанням
завдань оголосити критерії, за якими буде оцінюватись робота
мікрогрупи та внесок кожного учасника окремо, якщо виникне
така необхідність.

Як бачимо, підготовка та проведення тренінгу вимагає неаби-
яких зусиль та часу як з боку викладача, так і з боку студентів.
Необхідна попередня підготовка до проведення таких занять, яку
краще проводити на індивідуально-консультативному занятті з
представниками від різних мікрогруп. Якщо такої можливості
немає — на заняттях краще використовувати лише деякі елемен-
ти тренінгу, які дозволять досягти не тільки навчальних, але й
виховних і розвиваючих цілей навчання. І тим самим нададуть
змогу розвинути комунікативні навички, навички співпраці та
кооперування в навчальній діяльності.
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Сгадова В. В., канд. пед. наук, професор,
кафедра педагогіки та психології

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Підготовка фахівців економічного профілю в умовах модерні-
зації освітньої діяльності в контексті вимог Болонського процесу
потребує подальшого вдосконалення, створення оптимальних
умов для досягнення більш високої якості освітніх послуг, фор-
мування інтелектуального та творчого потенціалу майбутніх фа-
хівців та забезпечення їх високої конкурентоспроможності.

Розв’язання цих завдань значною мірою залежить від запрова-
дження в навчальний процес сучасних технологій навчання.
Практика свідчить, що досягти належного рівня підготовки май-
бутніх фахівців можливо за умови використання технологій на-
вчання, побудованих на інтерактивних методах навчання, які
розвивають творчі дослідницькі навички. До них, зокрема, нале-
жать тренінгові технології навчання.

Результати запровадження тренінгу у навчальний процес свідчать
про його ефективність та доцільність використання як інноваційного
напряму освіти з метою опанування теоретичного матеріалу, роз-
криття у студентів творчих здібностей, зацікавленості до дисциплі-
ни, діагностики їх індивідуально-психологічних можливостей. На-
вчання в тренінгових групах дарує студентам радість, конструктивне
спілкування, навички співпраці, відкриває нові перспективи.

Адже для цього слід навчитися уважно слухати співрозмовни-
ків, сприймати їх доброзичливо, шукати в них позитивні риси,
цінити індивідуальність (власну та партнерів по групі), без чого
неможливе успішне розв’язання завдань тренінгу, використову-
вати фантазію та інтуїцію у взаємодії з людьми, отримувати за-
доволення від роботи в команді.

Особливість тренінгу полягає в тому, що він надає не лише
специфічні знання та навички з дисципліни, а й допомогає зміни-
ти неконструктивне ставлення до інших людей на ефективну мо-
дель співробітництва; передбачає інтенсивну індивідуальну та
колективну роботу, що сприяє усвідомлюванню шляхів розв’я-
зання поставлених проблемних питань, вивчення теоретичного
матеріалу і відпрацювання практичних навичок, обмін досвідом у
комфортному середовищі. Тренінг має враховувати базові знання
з навчальної дисципліни, навички, вміння, індивідуальний досвід,
логічне мислення студентів.
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Особливого значення набувають тренінгові методи навчання у
процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін. За умов
обмеженої кількості навчальних дисциплін і часу, відведених на
надання випускникам додаткової спеціальності «викладач еконо-
міки» в економічному університеті та слабкої мотивації студентів
до її отримання значно зростає потреба у ефективній організації
навчання.

Тренінг можна використовувати на семінарському занятті. Він
може виступати також проміжною формою контролю, так як його
проведення передбачає наявність у студентів теоретичних знань
та розвиток їх практичних навичок.

Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у
тренінговій групі, — правила, яких має дотримуватися кожний учас-
ник. Основні з них: цінування часу, ввічливість, позитивність, розмо-
ва від свого імені, активність, ініціативність, зворотний зв’язок.

Сироватко В. В., ассистент,
 кафедра педагогіки і психології

ІГРОВІ МЕТОДИКИ В ТРЕНІНГУ

— Мама, ти мене гукала?
— Ні, сину!
— Тату, ти мене гукав?
— Ні, сину!
— Діду, ти мене гукав?
— Ні, онуче!
«Дивно, мабуть, питання
не вірно задаю...»
— Ми їсти будемо?

Чи потрібно завжди підбирати все нові та нові методики для
того, щоб досягти поставленої на тренінгу мети? А може важли-
віше вміти задавати вірні питання, використовуючи однакові ме-
тодики? Спробуємо відповісти на це питання.

ТРЕНІНГ — ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ — МЕТОДИ

Спочатку визначимо, що ж таке методи в тренінгу і чим вони
відрізняються від технік? Методи — це те, за допомогою чого ор-
ганізується процес взаємодії учасників у тренінгу.

У тренінгу, як при будь-якій формі інтерактивного навчання,
передбачається різноманітність методів. Одними з найпопуляр-
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ніших є ігрові методики. З існуючих на сьогодні ігрових методик
можна виділити наступні: тренування, активізація та розігрів,
центрування, мотивація та релаксація.

Тренувальні ігри — це ігри, за допомогою яких учасники
можуть тренуватися/відпрацьовувати конкретні навички та умін-
ня, отримані в процесі інформаційного теоретичного блоку.

Активізуючи та розігріваючі ігри — це ігри, за допомогою
яких відбувається активізація розумових процесів або «розігрів»
у плані фізичних рухів. Застосовуються, наприклад, після обіду,
коли ведучий відмічає у групи деяку апатію або бажання «поспа-
ти», або коли групі представляється великий інформаційний
блок, який супроводжується розумовою або фізичною втомленіс-
тю внаслідок знаходження в одному положенні (сидячи). Так,
якщо учасники довго сидять в одному положенні, то це з часом
відбивається на рівні сприймання інформації, оскільки фізіологія
тісно пов’язана з думками, і навпаки, тому важливо дати учасни-
кам можливість порухатися і таким чином активізувати розумо-
вий процес.

Центрувальні ігри — це ігри, сюжет яких дозволяє акценту-
вати увагу учасників на якій-небудь темі, яка буде розкрита в по-
дальшому.

Релаксуючі ігри — це ігрові методики, які дозволяють зняти
поточне напруження учасників. Дані методики можуть застосо-
вуватися в кінці тренінгового дня, а також протягом дня при ви-
никненні конфліктів, які супроводжуються яскравими емоціями.
Можуть бути спрямовані на провокування яскравих емоцій (ак-
тивна вправа) і на їх погашення (наприклад, релаксацію)

Мотивуючи ігри — це ігри, які дозволяють учасникам усві-
домити важливість застосування отриманих знань на навичок,
(наприклад, у кінці тренінгового дня або всього тренінга) у що-
денній практиці на робочих місцях. В якості підвищення моти-
вації може використовуватися повтор основної тренувальної іг-
ри в концентрувальному варіанті: якщо при першому варіанті
учасники робили помилки або в ході гри пройшло багато часу,
то в другому варіанті учасники можуть ще раз відмітити, що
практично не допускають помилок і виповняють завдання наба-
гато швидше.

Якщо оцінювати ефективність ігрових методик, то все зале-
жить від мети, яка була поставлена як тренером, так і самими
учасниками. В процесі ігри учасники заряджаються, надихаються
на те, щоб застосовувати отримані знання та навички. Але коли
на робочих місцях вони намагаються всі отримані знання упро-
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вадити, часто виникають перешкоди та непорозуміння. Слід
пам’ятати, що навчання не дає моментального ефекту. І якщо на
практиці учасник тренінгу застосував 15—30 % інформації,
отриманої на заняттях, усі застосовані методи при проведенні
тренінгу є ефективними.

Федоренко Н. І., старш. викл.,
кафедра психології та педагогіки

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

У сучасному світі нова природа технологічного базису — ін-
форматизація та інтелектуалізація економіки і суспільного життя
потребує високоосвічених та висококваліфікованих працівників.
Докорінні зміни у світовій економіці суттєво впливають на стан
вищої освіти, на можливість працевлаштування випускників, на-
дання їм першого робочого місця. Сучасні роботодавці вимага-
ють від молодого фахівця — випускника ВНЗ певний досвід ро-
боти та певний набір умінь та навичок. Молодь, виходячи на
ринок праці, наївно очікує від майбутньої трудової діяльності
швидкої реалізації своїх мрій — фінансової незалежності та вда-
лої професійної кар’єри. Пізніше, зустрівшись із ринковою ситу-
ацією та вимогами роботодавців, соціальні очікування молоді не
виправдовуються і призводять до розчарування та депресивного
психологічного стану. Проблема професійної адаптації молодих
випускників багатогранна, вона стосується інститутів освіти, ро-
дини, зайнятості, професії. Це процес, який пов’язаний з вхо-
дженням людини в професійне середовище і засвоєнням його
норм і цінностей. Професійна адаптація випускників ВНЗ багато
в чому залежить від того, чи засвоїв студент при одержанні спе-
ціальності необхідний мінімум знань і навичок, чи має він почут-
тя відповідальності, почуття нового. Чи притаманні йому практич-
ність, діловитість, уміння розподіляти дії в часі. Сьогодні задача
викладача вищого навчального закладу полягає не тільки в ефек-
тивній передачі знань студентам, а й в умінні сформувати у сту-
дентів такі вміння та навички, які допоможуть їм швидше адап-
туватися до нових реалій життя після закінчення ВНЗ.

З огляду на це, вищі навчальні заклади проводять кропітку ро-
боту щодо підвищення ефективності навчального процесу. Одним із
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засобів, який сприятиме вирішенню поставленої задачі, є впрова-
дження та активне використання у навчанні тренінгових техноло-
гій. Тренінгові технології — це сучасні форми навчання, які ак-
тивно використовуються не тільки у вищих навчальних закладах,
а й у багатьох компаніях, фірмах та навчальних центрах. Їх вико-
ристанння сприяє інтенсивності навчання, результат якого дося-
гається завдяки власній активній роботі його учасників. Знання
не подаються у готовому вигляді, а стають продуктом активної
діяльності самих учасників. У центрі уваги — самостійне навчан-
ня учасників та інтенсивна взаємодія.

Згідно опитування студентів 3-го курсу кредитно-економіч-
ного факультету КНЕУ застосування тренінгових технологій у на-
вчанні сприймається більшістю респондентів позитивно (90 %).
Серед основних причин такого ставлення студентів до тренінгів
можна виділити те, що використання тренінгових технологій під
час занять є дуже цікавим, дає можливість залучити до процесу
навчання всіх студентів, активізує навчально-пізнавальну діяль-
ність, забезпечує зв’язок теорії та практики тощо. Важливо було
дізнатися також, чи сприяють тренінгові технології формуванню
вмінь та навичок, які необхідні сучасному студенту для кращої
адаптації на ринку праці. Позитивну відповідь дали 37,9 % рес-
пондентів. У той же час, на думку студентів, вагомими є такі ре-
зультати тренінгу, як: ефективне і швидке вирішення поставле-
них задач (21,4 %), самореалізація учасників тренінгу (21,3 %) та
вміння працювати в команді (19,4 %). Значний інтерес студентів
до тренінгових технологій як нової, динамічної та нестандартної
форми навчання певною мірою пояснюється тим, що лише 30 %
студентів знайомилися з тренінговими технологіями поза універ-
ситетом. Тому можна сказати, що на даний момент існує готов-
ність студентів до подальшого впровадження та розширення
сфери використання тренінгових технологій у навчальному про-
цесі. Але процес інтеграції тренінгових технологій в існуючу си-
стему форм організації навчання має бути поступовим та вива-
женим і не повинен передбачати витіснення тренінговими фор-
мами навчання існуючих традиційних, тобто доцільним є їх поєд-
нання. Впроваджуючи тренінгові технології у навчання викладачі
зможуть не тільки підвищити ефективність навчального процесу,
а й ознайомити студентів з новими формами навчання, які допо-
можуть їм швидко і ефективно опановувати нові знання і форму-
вати ті вміння і навички, які необхідні сучасному молодому фахів-
цю. Це сприятиме скорішому вирішенню проблем професійної
адаптації молоді на ринку праці.
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Фукс Н. А., доцент,
кафедра правового регулювання економіки

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ ТА ЙОГО РОЛЬ
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА

Підготовка кваліфікованих юристів-господарників для різних
сфер економіки на сьогодні є неможливою без широкого запро-
вадження інноваційних методів, зорієнтованих на теоретико-
прикладні форми навчання студентів. У сучасних умовах конку-
рентоспроможність випускників навчальних закладів значною
мірою визначається їх умінням діяти в практичних ситуаціях різ-
ного ступеня складності, оскільки відмінними рисами сучасного
фахівця є цілеспрямованість, креативність, активність та адаптив-
ність до швидкоплинних змін. Це, безумовно, загострює актуаль-
ність питання про необхідність застосування таких форм, мето-
дів, прийомів і засобів навчання, які б інтенсифікували навчаль-
ний процес, максимально активізували науково-пізнавальну
діяльність студентів, надали б останнім більше можливостей для
набуття практичних фахових навичок. Насамперед мова йде про
тренінгові технології, які реалізують основні принципи іннова-
ційних методів навчання у підготовці магістрів та зорієнтовані на
актуалізацію отриманих ними теоретичних знань.

Слово «тренінг» походить від англійського «train», що означає
«навчати», «тренувати». Тренінг — це спланований процес адап-
тації теоретичного матеріалу до сфер його практичного викорис-
тання, покликаний розвивати навички i знання, формувати ідеї,
поведінку кожного з учасників з метою їх подальшої зміни та
оновлення. Тренінг використовується для набуття та відпрацю-
вання вмінь i навичок ефективної поведінки через оцінку різних
моделей поведінки, можливих для конкретної ситуації.

Розробка та широке запровадження у навчальний процес тре-
нінгів як у межах певної дисципліни, так і міжпредметних сприяє
наближенню теоретичних знань студентів до реальних умов
практичної діяльності юриста. Особливого значення набувають
міжпредметні тренінги, оскільки вони мають системний харак-
тер, є комплексними, передбачають опрацювання практично спря-
мованих завдань, які мають переважно проблемно-орієнтоване
наповнення. Студенти на таких заняттях отримують можливість
набувати вмінь продукувати вирішення складних практичних за-
дач, максимально наближених до реальних умов, проявляти іні-
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ціативу, лідерські якості, розвивати здатність до управління. Під
час міжпредметного тренінгу студенти відпрацьовують конкретні
практичні ситуації, які можуть виникнути у практичній діяльнос-
ті юриста, а отже, розвивають свої фахові професійні компетен-
ції — аналітичні, регулятивні, організаційно-управлінські, між-
особистісні та ін.

Як показує досвід, проведення тренінгових занять дозволяє
максимально наблизити процес навчання до реальної дійсності, з
якою нинішньому студенту — завтрашньому випускнику дове-
деться стикатися на практиці, підвищує рівень та якість засвоєн-
ня навчального матеріалу.

Отже, міжпредметний тренінг є узагальнюючою, підсумковою
формою роботи зі студентами магістерського рівня підготовки,
яка спрямована на осмислення майбутніми фахівцями отриманих
в університеті теоретичних знань з навчальних дисциплін магіс-
терського циклу та їх безпосередню реалізацію у практичних
уміннях і навичках за обраною професією.

Хатнюк Н. С., доцент,
 кафедра правового регулювання економіки

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЮРИСТА

Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців юрис-
пруденції полягає в єдності процесу навчання і виховання, забез-
печенні тісного взаємозв’язку професійного навчання з практи-
кою. З цих позицій, особливої ролі набуває проблема теоретично-
го обґрунтування та експериментального апробування відповід-
них сучасних технологій щодо організації навчального процесу
студентів та сприяння формуванню професійних компетенції
юриста. Використання сучасних технологій навчання студентів є
засобом підвищення ефективності підготовки майбутніх юристів.

Доведено, що саме використання сучасних технологій у на-
вчальному процесі активізує розвиток професійних якостей осо-
бистості, виступає гарантом формування потреби постійного по-
шуку, накопичення знань, розуміння їх сенсу та значення,
самостійного використання, що необхідно для постійного профе-
сійного зростання особистості з урахуванням вимог сучасності. У
зв’язку з цим, виникла потреба переорієнтації навчально-
виховного процесу таким чином, щоб професійне становлення
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майбутніх юристів було насамперед націлене на розвиток прак-
тичних умінь та навичок.

Водночас, результат досліджень сучасних науковців перекон-
ливо свідчать, що високий рівень професійної майстерності та
творчого підходу досягається лише за умов, використання сучас-
них технологій у начальному процесі, що знаходить свій прояв у
безпосередньому здійсненні заходів щодо удосконалення та по-
кращення організації педагогічної роботи.

Визначення сутності та специфіки сучасних педагогічних тех-
нологій організації й управління навчальним процесом студентів
є сьогодні особливо важливим.

Як показав аналіз науково-педагогічних досліджень, викорис-
тання сучасних технологій у процесі вивчення конкретних дис-
циплін здійснюється дуже рідко, переважно на рівні простих
методик, оскільки аудиторії належним чином не обладнанні тех-
нічними пристроями. Тому є необхідним об’єднати науково-ме-
тодологічні, теоретико-методичні та практико-технічні засади з
метою визначення методологічної, методичної, технологічної
складових аудиторної роботи студентів при вивченні дисциплін.

Застосування сучасних педагогічних технологій на практиці
відбувається за допомогою інформаційних технологій, які розу-
міють як системи збору, накопичення, зберігання, пошуку, оброб-
ки та подання інформації. Нові інформаційні технології (НІТ) —
це інформаційні технології, засновані на використанні ЕОМ та
телекомунікаційних засобів. Вони передбачають одержання нової
інформації, нового знання.

У традиційній системі освіти викладач уважається основним і
найбільш компетентним носієм знань та до того ж і контролюю-
чим суб’єктом пізнання, тоді як за новою парадигмою освіти ви-
кладач більше виступає в ролі організатора самостійної активної
пізнавальної діяльності тих, хто навчається, він стає компетент-
ним консультантом і помічником студентів. Його професійні
вміння спрямовуються не просто на контроль знань і вмінь, а на
діагностику їх діяльності, з метою надання своєчасної допомоги
кваліфікованими діями сприяти уникненню труднощів, які намі-
чаються в пізнанні та застосуванні знань. Ця роль значно склад-
ніша, ніж у традиційному навчанні, і вимагає більш високого
ступеня педагогічної майстерності. Сучасні технології організації
й управління навчальним процесом студентів передбачають ди-
ференційований підхід з урахуванням рівня інтелектуального
розвитку студентів, а також професійної і загальнотеоретичної
підготовки, особистих можливостей і задатків.
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Отже, суспільство інформаційних технологій, або, як його
називають, постіндустріальне суспільство, на відміну від інду-
стріального суспільства кінця XIX — середини XX століть, біль-
шою мірою зацікавлено в тому, щоб його громадяни були здатні
самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адап-
туватися до умов життя, які постійно змінюються. Ще зовсім
недавно вирішити ці завдання було неможливо за відсутності
реальних умов для їх виконання при традиційному підході до
освіти, традиційних засобів навчання, здебільшого зорієнтова-
ного на лекційно-семінарську систему занять. За останні 10—15
років такі умови, якщо не створені повністю, то створюються в
різних країнах з різним ступенем успішності. Перш за все, це
умови, які зможуть забезпечити наступні можливості: залучення
учнів та студентів в активний пізнавальний процес, причому не
пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяль-
ності, застосування набутих знань на практиці і чіткого усвідом-
лення того, де, яким чином і з якою метою ці знання можуть бу-
ти застосовані.

Іншими словами, необхідно створити умови для формування
особистості, яка володіє вищезазначеними якостями. І це завдан-
ня стосується не тільки, і навіть не стільки, змісту освіти, скільки
технологій, які використовуються в навчально виховному проце-
сі. Виконання цих завдань потребує комплексних зусиль всього
суспільства.

На нашу думку, в цьому нам зможуть допомогти, не в остан-
ню чергу, нові педагогічні, і зрозуміло, сучасні інформаційні
технології. Відділити їх одне від одного неможливо, оскільки
тільки широке застосування нових педагогічних технологій доз-
волить змінити саму парадигму освіти і тільки нові інформацій-
ні технології дозволять найбільш ефективно реалізовувати мож-
ливості, закладені в нових педагогічних технологіях. Саме нові
інформаційні технології дозволяють уповні розкривати дидак-
тичні принципи, реалізувати закладені в них потенційні мож-
ливості.

Враховуючи, що передача інформації у вищому закладі освіти
проводиться в основному в процесі читання лекцій, студент по-
винен не тільки активно сприймати інформацію, а й самостійно
мислити та працювати. Всі відомі види лекцій можна поділити на
кілька груп:

— із найменшим ступенем спонукання до самостійної діяль-
ності — лекція-монолог;
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— із середнім ступенем — діалого-дискусійні бесіди, консуль-
тації та ін.;

— із високим ступенем — проблемні лекції, «мозкова атака» з
«навмисними» помилками та ін.;

— лекції, на яких рівень самостійності студентів невисокий,
однак проявляється зацікавленість, що теж позитивно впливає на
рівень і міцність знань — це лекція-вдвох, лекція-шоу, лекція-
інцидент.

Окремо можна виділити лекцію-співпрацю, на якій поєдну-
ються характеристики двох останніх груп.

У результаті проведених досліджень щодо застосування різ-
них видів лекцій можна зробити висновок, що найчастіше у ви-
щих навчальних закладах освіти використовуються лекції моно-
логи, дещо рідше — проблемні та діалого-дискусійні.

Всі види групових (практичних) занять можна поділити:
— традиційне практичне (семінарське, лабораторне) заняття,

коли студенти виконують завдання на дошці, а інші переписують
у зошит; або студенти по черзі відповідають на запитання, а інші
слухають і доповнюють;

— практичне (семінарське, лабораторне) заняття за індивіду-
альним завданням, що вимагає занадто багато часу для контролю
за кожним студентом, якщо відсутні засоби програмованого на-
вчання;

— нетрадиційні заняття у формі конференцій, дискусій, вікто-
рин, колоквіумів із застосуванням ділових ігор.

Важливо підкреслити вагомість діалогічної взаємодії на прак-
тичних заняттях, яка збагачує творчі можливості особистості вза-
ємним обміном ідеями, досвідом і дозволяє виразити та проявити
суспільно-соціальну сутність студента. При цьому студент набу-
ває здатності співвідносити точку зору з іншими, збагачуючи
власну свідомість. Іншими словами, створюються можливості ре-
алізації міжособистісного колективного обговорення варіантів
розв’язку проблемного завдання, отриманих у процесі роботи
окремими студентами, створюються умови для аналізу позицій
студентів групи щодо аргументації правильності чи помилковості
як розробки питання, так і його розуміння. Цим визначається
більш високий рівень результативності навчання.

Застосування сучасних технологій є одним з основних резер-
вів підвищення ефективності навчання. Головною метою викори-
стання сучасних технологій є формування професійно необхід-
них якостей майбутнього юриста.
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Хорєв І. О., канд. пед. наук, доц.,
кафедра педагогіки та психології

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ
СКЛАДОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА

Взаємовплив внутрішнього світу людини та її професії — важ-
ливий аспект загального та професійного розвитку особистості.
Емоційно-ціннісна складова особистості науково-педагогічного
працівника, яка є основою професійно-педагогічної спрямованос-
ті, має визначати його потребу в оволодінні педагогічною майс-
терністю, створенні власної ефективної технології інноваційної
життєтворчої діяльності.

В ціннісних орієнтаціях викладача відображається його від-
ношення до педагогічної праці, особистості студента і, нарешті,
відношення до самого себе як до педагога (сформованість профе-
сійного ідеалу і позитивної професійної «Я-концепцїі», прагнен-
ня до саморозвитку та самоудосконалення). Ціннісні орієнтації
викладача визначають також його професійну етику, яка являє
собою цілісну систему з такими важливими складовими, як
принципи, норми та категорії, що відображають структуру мора-
лі, сферу морально-професійних відносин, моральну поведінку
педагога, його професійно-моральні якості.

Професійне зростання викладача спирається на професійні
плани й визначається набутим досвідом та особистісним зрос-
танням. Як показують проведені нами дослідження, більшість
педагогів вибрали свою професію, керуючись високими мораль-
ними почуттями: любов’ю до педагогічної праці, розумінням її
соціальної значущості, прагненням передати свої знання й досвід
студентам. У їхній основі лежить покликання до педагогічної
діяльності — яскраво визначене прагнення займатися навчанням
та вихованням студентів. У покликанні виражається стійка спря-
мованість людини на такий вид діяльності, у сфері якої вона мо-
же принести найбільшу користь суспільству та реалізувати себе.

Проте, все частіше приходиться констатувати відсутність у
педагогів суспільно і професійно значущих ціннісних позитивних
орієнтацій, які дозволяють їм збудувати модель своєї діяльності
як орієнтир саморозвитку і самоудосконалення. Наслідком цього
можуть стати так звані «професійні деформації», які характери-
зуються тим, що поступово змінюється у негативний бік сформо-
вана структура професійної діяльності та особистості, втрачаєть-
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ся вже досягнутий рівень педагогічної майстерності, професійної
мобільності, все частіше мають місце руйнівні конфлікти на різ-
номанітному грунті.

З іншого боку, дати нам відповідь на питання про причини іс-
нування подібних негативних явищ дозволяє закон оптимуму мо-
тивації Йєркса-Додсона: у ситуаціях, коли наші бажання вище,
або нижче допустимого рівня спрацьовує психологічний меха-
нізм: ми відмовляємося від необхідної боротьби. Тому для кож-
ної людини необхідно сформувати свій оптимальний (середній)
рівень мотивації. Саме в таких моментах професійної діяльності і
необхідно шукати власні «точки зростання». Для саморозвитку
особистості викладача йому важливо уміти долати те, що сприй-
мається ним як трудність, але диктується професійно-педаго-
гічною діяльністю як необхідність. Викладач має навчитись зна-
ходити ресурси усередені себе в ситуаціях, коли здається, що ні-
чого зробити неможливо.

 Допомогти викладачу зробити це і покликаний соціально-
психологічний тренінг. На нашу думку, якщо теоретично обґрун-
тувати, розробити та експериментально перевірити ефективну
педагогічну технологію інноваційної життєтворчої діяльності ви-
кладача, основою якої є емоційно-ціннісна складова, психологіч-
ний потенціал викладача в інноваційному середовищі, то це доз-
волить у процесі тренінгу позитивно впливати на його професій-
ну діяльність й слугуватиме основою для саморозвитку та само-
удосконалення особистості.

 Для цього вважається за необхідне:
• здійснити теоретичний аналіз проблеми емоційно-ціннісного

ставлення викладачів вищої школи до своєї професійно-
педагогічної діяльності;

• побудувати модель взаємодії психолого-педагогічних чин-
ників інноваційної життєтворчої діяльності викладача;

• розробити ефективну технологію інноваційної життєтворчої
діяльності викладача ВНЗ та відповідний тренінг корекції емоцій-
но-ціннісного ставлення викладачів до реалізації цієї діяльності,
а також рекомендації щодо впровадження зазначеної технології.

Теоретичною основою реалізації такого проекту можуть слу-
гувати сучасні досягнення позитивної психології (С. Сегерстром,
Е. А. Климов, Г. С. Сазоненко, М. В. Артюшина, В. Ф. Калошин,
І. Б. Новосельська, Е. Фокнер, Т. Вулей та ін.) і теоретичні погля-
ди Е. Ф. Зеєр, А. К. Маркової, С. В. Дмитрієва, С. П. Проніна,
М. В. Кларіна, Л. М. Карамушки та інших психологів на сутність
явища «професійна деструкція».
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Відповідність результатів виконання такої наково-дослідної
роботи світовому рівню і світовим вимогам має полягати у тому,
що буде збагачено сучасні досягнення позитивної психології, зок-
рема, по проблемам: емоційно-ціннісних орієнтацій, які визнача-
ють психологічну готовність до впровадження інновацій у навча-
льну діяльність; емоційного навантаження та ймовірності виник-
нення професійного стресу; збереження психічного і фізичного
здоров’я викладача; розробки програми подолання емоційно-
ціннісних криз, які виникають у процесі реалізації інноваційної
педагогічної діяльності; розширення можливостей особистісного
розвитку людини в інноваційному суспільстві, поглиблення її
професійної майстерності та мобільності.

Яновська, О. Г., канд. юрид. наук, доцент,
Задерейко С. Ю., асистент,

 кафедра конституційного та адміністративного права

ЗАСТОСУВАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР
ПРИ ВИВЧЕННІ ЮРИДИЧНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН НА КАФЕДРІ КОНСТИТУЦІНОГО

ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Питання про доцільність застосування у навчальному процесі
активних методів навчання вже давно не стоїть перед викладача-
ми ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Курс, взятий нашим
ВНЗ до європейської освітньої спільноти, ставить лише питання
про удосконалення існуючих та запровадження нових активних
методів навчання. Саме тому, вже не перший рік викладачами
нашої кафедри широко використовуються у навчальному процесі
різні методи та способи активізації навчання, серед яких чільне
місце посідають рольові ігри. Проведення рольових ігор дозволяє
вирішити багато завдань, що стоять перед педагогом вищої шко-
ли, зокрема це:

— підвищити мотивацію студентів до навчального процесу;
— розвинути серед студентів комунікативні навички, що так

необхідні для майбутніх юристів (так, наприклад, уміння контак-
тувати з колегами по групі; знаходити спільну мову при спілку-
ванні; уміння слухати; уміння бути почутим, тобто аргументова-
но та переконливо викладати свої думки);

— розвинути вміння до самоорганізації (навики планування та
організації своєї роботи та роботи своїх колег; при необхідності вміти
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координувати дії всередині невеликих груп; активізація та мобілізація
уваги та здібностей при виконанні поставлених задач тощо);

— розвинути креатині здібності (вміти створити ідею, нестан-
дартний підхід до вирішення стандартних ситуацій, оригіналь-
ність в інтерпретації при подачі матеріалу та ін.);

— розвинути вміння проводити адекватну оцінку та аналізу-
вати (уміння підводити підсумки за вивченим матеріалом та оці-
нювати власні пізнавальні можливості).

Під час вивчення курсу «Кримінально-процесуальне право
України» є можливим використання рольових ігор при вивченні
кількох тем, зокрема, «Слідчі дії», «Запобіжні заходи», «Особли-
ві порядки провадження у кримінальному процесі» та ін. Але
проведення рольової гри під час вивчення теми «Судовий роз-
гляд кримінальної справи» дозволяє залучити найбільшу кіль-
кість учасників, а викладачеві оцінити знання та навички студен-
тів, набуті протягом вивчення практично всього курсу криміналь-
но-процесуального права. Викладачами нашої кафедри застосо-
вуються кілька видів рольових ігор, які умовно можна назвати
активними та пасивними.

Підготовка та проведення активних рольових ігор складається
з умовних чотирьох етапів.

На першому етапі група студентів отримує завдання для рольо-
вої гри від викладача (фабулу справи, що може бути отримана як
з реальної архівної справи, так і складена викладачем) та відбува-
ється розподіл ролей (як правило методом жеребкування серед
усіх бажаючих студентів, адже даний вид роботи, відповідно до
навчальної програми дисципліни, є варіативною складовою само-
стійної роботи студента). Крім того, викладачем надаються мето-
дичні рекомендації щодо підготовки даного завдання, зазнача-
ються літературні джерела, що можуть бути корисними під час
роботи над рольовою грою та визначаються строки.

Другий етап — це, власне, самостійна робота студентів над
поставленою задачею із можливістю консультування із виклада-
чами, що триває протягом, як правило, двох тижнів.

Третій етап — безпосереднє проведення рольової гри, де всі
учасники презентують виконану роботу відповідно до тих ролей,
що отримали на першому етапі, беручи участь у імітованому су-
довому засіданні.

Четвертий етап — підведення підсумків роботи всіх учасників
процесу, під час якого, в першу чергу, заслуховується оцінка са-
мих учасників та їх колег, що не приймали участі у даній роботі,
після чого проводиться детальний аналіз викладачем, із зазна-
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ченням усіх недоліків та помилок, а також, обов’язково відзна-
чаючи найуспішніших студентів.

Що стосується пасивних рольових ігор, то підготовка до їх
проведення складається із умовних двох етапів. Суть даного виду
роботи полягає у тому, що кожна із навчальних груп отримує зав-
дання, відповідно до якого необхідно підготувати відеоматеріал
по заданій тематиці, але особливістю є те, що імітація тих чи тих
процесуальних дій повинна містити неправильне застосування
норм кримінально-процесуального законодавства. Демонстрація
даного матеріалу відбувається, як правило, в іншій навчальній
групі, яка і повинна проаналізувати допущені помилки та визна-
чити як, відповідно до чинного законодавства, необхідно було вчи-
нити суб’єктам кримінального процесу. Оцінка роботи над відео-
роликом складається з оцінки як викладача, так і тієї навчальної
групи, де його було продемонстровано.

Ефективне використання вищезазначених рольових ігор у на-
вчальному процесі дозволяють оптимізувати підготовку майбутніх
фахівців-юристів, робота яких як спеціалістів високого рівня пе-
редбачає не лише наявність у них великої кількості набутих знань,
але й здатність використовувати їх у своїй практичній діяльності.

Янчарська Л. В., асистент,
 кафедра педагогіки та психології

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Сучасні соціально економічні перетворення, що є наслідками
світових процесів глобалізації та інтернаціоналізації, призводять
до змін у всіх сферах діяльності людини та освіті зокрема. Відбу-
лися чуттєві зміни і в самому студенті, він став критичним, актив-
ним, прагне раціонально використовувати навчальний час, зусил-
ля. Враховуючи це, необхідно застосовувати нові способи управ-
ління навчальним процесом, що повинен бути зорієнтований на
потреби, враховувати інтереси студента, сприяти розвитку його
особистості, підвищенню якості професійної підготовки.

Визнаючи провідну роль самостійної роботи в процесі профе-
сійної підготовки майбутнього фахівця можна стверджувати, що
самостійна робота повинна відбуватись без безпосереднього ке-
рівництва з боку викладача, але повинна бути спрямована ним на
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вирішення задач розвитку професійної готовності особистості.
У студента як суб’єкта діяльності є своя мета, свій об’єкт, свої
способи досягнення мети. Студент ніколи не розвивається від
прямого педагогічного впливу на нього, а за своїми законами,
властивими його психіці — особливостям сприйняття, розуміння,
запам’ятовування, волі. Крім того, різна підготовка студентів у
середині однієї групи дозволяє зробити висновок, що оволодіння
студентами знаннями, уміннями, навичками (далі ЗУН) буде від-
буватися за індивідуальною траєкторією розвитку всередині гру-
пи, яка є неоднорідною за інтересами, пізнавальними здібностя-
ми, мотивами, спрямованістю, стилем навчання та працьови-
тістю. Диференціація самостійної роботи в процесі психолого-
педагогічної підготовки виступає інструментом не тільки для за-
своєння ЗУН, а також оволодіння методами самостійної роботи,
формування самостійності, підвищення інтересу до навчання.

Одним із шляхів диференціації самостійної роботи студентів є
застосування тренінгових технологій навчання. Метою тренінго-
вих технологій навчання виступають професійне становлення
особистості сучасного конкурентоздатного спеціаліста, готового
до повноцінної професійно-управлінської діяльності. Основними
завданнями тренінгових технологій є формування у студентів
ціннісного відношення до власної професійної освіти; гарантова-
на реалізація освітніх програм; розвиток творчого потенціалу
особистості, вмінь та навичок студента. Реалізація цих завдань
здійснюється шляхом поетапного просування в освіті, від одного
навчального заняття до іншого в ході вирішення навчальних за-
дач. Тренінгові технології охоплюють потенціал студента, рівень
та обсяг його компетентності, самостійність, здатність до прий-
няття рішень, взаємодії тощо.

Навчальна діяльність викладача полягає в створенні організа-
ційно-педагогічних умов для диференційованої самостійної на-
вчально-пізнавальної діяльності студентів, що забезпечують гара-
нтоване вирішення дидактичних, розвиваючих задач.

Так, проведення тренінгових занять з курсу «Методика викла-
дання економіки» дозволило застосувати різні види самостійної
роботи: індивідуальну, парну, мікрогрупову (враховуючи індиві-
дуально-типологічні особливості студентів), різні видів завдань,
що стимулюють активність студентів. Одночасно пріоритетом
тренінгових технологій залишається ефект занурення в певну
проблему студента, власне розуміння студентом певної пробле-
ми, продукування ідей щодо її вирішення, враховуючи власний
практичний досвід та компетентність.



731

Ярошенко І. С., канд. юрид. наук, доцент,
 кафедра цивільного та трудового права

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ЗНАННЄВИХ ТА ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

У СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ

Тренінгові технології не є новими для вітчизняної системи
освіти. Традиційно при підготовці студентів-юристів проводяться
ділові та рольові ігри. Але у зв’язку із переходом до нової пара-
дигми вищої освіти виникла необхідність удосконалення таких
форм навчання. Студент стає активним учасником навчального
процесу, що у свою чергу виховує у ньому самостійність, відпо-
відальність за власні дії (чи бездіяльність). Тому необхідно тре-
нувати не тільки відповідні навички, але й враховувати при цьо-
му особистісні та кар’єрні потреби студентів.

Ринок праці вимагає фахівця, який не тільки вміє застосувати
набуті знання, але й здатного мислити, пристосовуватися до умов
праці, що швидко змінюються, аналітика, що швидко приймає
рішення, знаходить вихід із ситуації, створює нове знання на ос-
нові отриманого. Важливою якістю сьогоднішнього фахівця є
здатність до навчання протягом всієї своєї діяльності.

Для формування таких якостей необхідно забезпечити вико-
нання двох завдань: отримання належного рівня теоретичних
знань та практичних навичок за відповідним напрямком. Виходя-
чи з цього, головне завдання тренінгу — здійснювати індивідуа-
лізовану підготовку спеціалістів з урахуванням потреб їхньої мо-
більності та ефективності, вирішення пріоритетних і актуальних
питань практичної діяльності1.

Сьогодні все більше використовують міжпредметні тренінги.
Безумовною перевагою такого тренінгу є необхідність застосову-
вати досить різні знання за різними напрямками для досягнення
конкретної мети. Складністю є те, що для його підготовки потріб-
но досить багато часу, необхідно залучати фахівців з різних галу-
зей, узгоджувати позиції. необхідно визначитися і з його тривалі-
стю, що він не був коротким, але й не став розірваним у часі.

Викладач, визначаючи мету тренінгу, має продумати ситуа-
цію, яка передує тій, що вирішується, визначити суб’єктів, на
яких вона може вплинути, наслідки вирішення такої ситуації.
                  

1 Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: Навч. посіб. / Г. О. Коваль-
чук, Н. Ю. Бутенко, М. В. Артюшина та ін.; За ред. Г. О. Ковальчук. — К.: КНЕУ, 2006.
— С. 8.
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У результаті тренінг набуває багатьох форм, охоплює всіх сту-
дентів групи.

Планування тренінгу має відбуватися на основі моделювання
професійних умінь майбутніх спеціалістів за відповідними рів-
нями компетентності. При цьому мають дотримуватися наступ-
ні вимоги до тренінгу: постановка чітких цілей, використання
ефективних методів, мотивація виконавців тренінгу, наявність
обов’язкових правил регламенту, процедур1.

При вивченні дисципліни «Цивільне процесуальне право»
проводиться тренінг за темою: «Судовий розгляд цивільної спра-
ви у місцевому суді», який є ефективним засобом засвоєння
знань, формування практичних умінь та навичок, розвитку аналі-
тичного мислення. Тема є комплексною, оскільки вимагає знань
не тільки з цивільного процесуального права, але й цивільного та
договірного права, досить часто (залежно від фабули справи) є
потреба врегульовувати земельні, сімейні відносини. Процес під-
готовки тренінгу потребує значної підготовчої роботи від студен-
тів та викладача.

Студенти активно беруть участь у підготовці та проведенні
такого заняття. Складність завдань, що ставляться перед студен-
тами, активізують їх пізнавальну діяльність. Необхідно вивчити
відповідні нормативно-правові акти, судову практику із схожих
справ, думки науковців із тієї чи іншої проблеми. Саме така діяль-
ність є запорукою успіху тренінгу.

Мета і завдання тренінгу визначають його практичну спрямо-
ваність. У процесі його проведення формуються такі вміння та
навички, як усвідомлення (визначення) мети діяльності, викорис-
тання набутих знань; проведення аналізу закономірностей явищ,
процесів та зв’язків між ними; здатність вирішувати типові зав-
дання в типових умовах (написання необхідних процесуальних
документів за матеріалами справи у ході підготовки до гри); ви-
користання знань суміжних галузей права; здатність вирішувати
нетипові завдання у нестандартних умовах (швидко і правильно
оцінювати нові докази під час проведення судового засідання,
вміння будувати свою позицію).

                  
1 Там само. — С. 40—44.
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ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Базилевич М. Д., викладач,
кафедра інформатики

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГІВ В ІНФОРМАТИЦІ

Тренінг (англ. training від train — навчати, готувати, вихову-
вати, тренувати, тренуватися) — систематичне тренування чи
вдосконалювання визначених навичок учасників.

Від семінару відрізняється тим, що матеріал практично про-
робляється, а не читається і диктується.

У найширшому контексті термін «тренінг» використовують
для позначення різноманітних форм групової роботи, причому не
стільки методів навчання, але й методів розвитку здібностей до
навчання чи оволодіння будь-яким складним видом діяльності.
Насамперед, мається на увазі використання активних групових
методів.

Основними формами тренінгу є ділові ігри, групові дискусії, ро-
льові ігри, «мозковий штурм», «конференції ідей», розбір критич-
них випадків, метод аналізу практичних ситуацій (кейс-метод).

Усі ці різні форми навчання поєднує структурований цілеспря-
мований процес придбання досвіду і, часто, у стислий термін.

Важливо відзначити: у наш час розвитку технологій, тісно
зв’язаних з комунікацією (Інтернет, мобільний зв’язок), гарні ко-
мунікації стають запорукою успіху. Але комунікація — це зв’я-
зок між людьми. Для успішного зв’язку не досить тільки каналу
комунікації, потрібно, щоб люди вміли ефективно цим користу-
ватись. І тут тренінги дають можливість розвити комунікативні
здібності, дають навички роботи в команді, що у свою чергу під-
вищує конкурентоздатність у сучасному світі.

Розвиток інформаційних технологій дозволяє проводити тре-
нінги на базі комп’ютерної техніки: використовувати навчальні
програми та інтерактивні відеопрограми, засоби дистанційного
навчання, локальні мережі та Інтернет.

Об’ємна програма з інформатики у КНЕУ повинна бути від-
працьована за один семестр. У рамках вкрай обмеженого часу
практичні і лабораторні заняття ефективно проводити у вигляді
тренінгів, які є активними методами навчання. Найбільше підхо-



734

дять для цього індивідуальні й групові завдання, дискусії в гру-
пах, кейс-метод, презентації.

Тренінги застосовують з метою мобілізації внутрішнього потен-
ціалу студентів, розширення кола їхніх можливостей, оволодіння в
дружньому оточенні новими знаннями і навичками через «пророб-
лення». Активний, діяльний підхід дозволяє об’єднати ціле і його
частини: свідомість і поведінку, раціональне й емоційне.

На комп’ютерних заняттях з інформатики навчальні групи з
25—35 чоловік розбиваються на малі групи по 2—3 студенти для
спільного виконання конкретних завдань. Групи утворяться від-
повідно рівню підготовки з шкільної програми курсу інформати-
ки. Завдання різних за рівнем груп аналогічні, але відрізняються
за рівнем складності. Завдання мають фахову спрямованість, що
дозволяє навчальний процес наблизити до умов майбутньої прак-
тичної діяльності. Для розвитку оригінального, нестандартного
мислення використовуються спеціальні творчі завдання.

Відпрацьовування групою студентів практичних завдань у
комп’ютерному класі дозволяють викладачу:

 контролювати процес виконання завдань;
 відслідковувати помилки;
 надавати необхідну допомогу;
 залучати групу до дискусії — обговорення помилок і склад-

них моментів у завданні, аналізу конкретних ситуацій.
Цікавим різновидом комп’ютерного тренінгу може бути поєд-

нання в завданні елементів теоретичного, практичного і тестово-
го. Наприклад, практичне завдання може для кожного пункту
включати короткі теоретичні відомості, конкретну практичну за-
дачу і тестові питання по пункту. Такого типу завдання корисні
для самоконтролю знань студентів.

Особливо слід зазначити психологічні аспекти тренінгу.
Лекції й інші традиційні методи розширюють коло знань, але

не приводять до зміни поведінки. Як відзначають дослідники,
вплив на психологічні параметри відбувається, насамперед, за
допомогою зміни, перебудови спільної діяльності.

Груповий спрямований вплив, досвід переживань, отриманий
у процесі роботи групи, сприяє:

 розвитку комунікативних здібностей;
 розвитку внутрішньої і зовнішньої незалежності;
 підвищенню самооцінки, впевненості в собі;
 розвитку уяви, уміння нестандартно мислити;
 підвищенню пошукової активності, орієнтації на активну

позицію.
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У результаті міжособистісної взаємодії розвиваються комуні-
кативні здібності. Це відбивається в навичках спілкування і при-
йомах міжособистісного оцінювання, у прагненні до об’єднання
зусиль, взаєморозуміння й узгодження дій, в умінні вибирати та
реалізовувати адекватні форми спілкування в рішенні загальної
задачі.

У дослідженнях психологів неодноразово відзначається, що
ефективність тренінгового курсу визначають не особливі теоре-
тичні системи і прикладні методики, а особистість успішних вик-
ладачів і їхній унікальний досвід.

Дуже важливо не забувати про можливість і задачу ведучого да-
ти відчути кожному учаснику тренінгу цінність своєї особистості.

Тренінг є одним з найдоступніших шляхів прискорення на-
вчання в групі, що досягається завдяки емоційному підкріпленню
і посиленню зворотного зв’язку. У рамках обмежень у часі трені-
нги в курсі інформатики, як додаткова форма активності, показа-
ли свою безперечну ефективність.

Бараник З. П., д-р екон. наук, професор
кафедра статистики

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНІНГУ: «СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО ОЦІНЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ»

Мета тренінгу за програмою «Статистика ринку праці» — фор-
мування системи теоретичних знань і практичних навичок у сту-
дентів щодо застосування сучасних методологічних підходів при
проведенні комплексного статистичного аналізу соціально-еко-
номічних процесів, що відбуваються на ринку праці і слугувати-
муть надійною інформаційно-аналітичною базою при розробці
відповідних управлінських рішень стосовно покращення ситуації
з зайнятістю населення в країні.

Завдання тренінгу полягають у здійсненні комплексного ста-
тистичного аналізу та оцінюванні процесів зайнятості та безро-
біття на регіональних ринках праці та розробці конкретних про-
позицій щодо ефективності функціонування ринку праці в країні.
Ефективне функціонування ринку праці забезпечить стабілізацію
ситуації з існуючим дисбалансом між попитом на кваліфіковану



736

робочу силу та її пропозицією, організацію перекваліфікації пер-
соналу, надання допомоги у відкритті власної справи, демократи-
зацію ринку житла з метою спрощення трудової міграції всере-
дині країни, використання інструментів соціальних робіт тощо в
складних ринкових умовах сьогодення.

Цільовою аудиторією тренінгу є особи, що мають певний
освітньо-професіональний та особистий рівень. У цьому контекс-
ті ефективним є проведення тренінгу серед студентів п’ятого кур-
су під час переддипломної практики на базі затвердженої теми
випускної магістерської дипломної роботи.

Статистичне оцінювання функціонування ринку праці прово-
диться з метою виявлення його якісного різноманіття, і представ-
ляє свого роду інструмент для визначення міри сукупності, що
відображає закономірність кількісної та якісної сторін функціо-
нування ринку праці. Треба відмітити, якщо функціонування
ринку праці має якісну та кількісну сторони і представляє їх єд-
ність, то досліджувати його і потрібно одночасно з двох сторін,
визначаючи ступінь взаємодії. Головним критерієм професійного
тренінгу є його адаптація до внутрішньої ситуації на ринку праці,
а також до середовища майбутньої роботи студентів — системи
органів управління.

Етапи тренінгу за напрямами «Сучасні підходи до оцінювання
ринку праці» складаються з системного, ситуаційного та процес-
ного підходів до комплексного статистичного аналізу ринку пра-
ці України.
Системний підхід передбачає дослідження ринку праці як

системи, тобто деяку цілісність, яка складається з взаємозалеж-
них частин, кожна з яких вносить свій вклад у характеристику
цілого. Ринок праці являється складною (знаходиться під дією
внутрішніх факторів), відкритою (знаходиться під впливом зов-
нішніх факторів), соціотехнічною (люди—засоби виробництва)
системою. Всі підсистеми (елементи) взаємозв’язані як по вер-
тикалі, так і по горизонталі. Системний підхід до функціону-
вання ринку праці означає, що всі елементи системи діють і вза-
ємодіють у межах свого функціонального призначення. Система
існує, доки вона функціонує. Функціонування обумовлює, що
всі елементи діють та взаємодіють у межах свого функціональ-
ного призначення.
Ситуаційний підхід передбачає розглянути ринок праці за

допомогою конкретного набору чинників (причин, обставин),
які суттєво впливають на його організацію в той чи той період.
Крім того, він передбачає різні сценарії функціонування ринку
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праці в різних соціально-економічних ситуаціях (умовах). Пе-
редбачає аналіз ситуації на ринку праці залежно від чинників,
які в той чи той момент впливають на функціонування ринку
праці (виділяючи при цьому основні та другорядні чинники —
зміну одного або кількох з них). Необхідно вибрати відповідний
варіант дій (сценарій), який у найбільшій мірі буде відповідати
ситуації, яка склалась на ринку праці в той чи той період часу.
За необхідністю, повинні бути передбачені всі можливі зміни
функціонування ринку праці та пристосування його до тих си-
туацій, які виникли.

З позиції ситуаційного підходу ринок праці можна розглядати
як сукупність властивостей і ознак, що характеризують процес
трудової діяльності людей по збільшенню сукупних обсягів ви-
робництва та результати цього процесу, що сприяють економіч-
ному зростанню та ефективній зайнятості, запобігають безробіт-
тю, створюють нові місця та умови розвитку підприємництва.

Даний підхід передбачає науково обґрунтоване передбачення
напрямів розвитку ринку праці, його основних характеристик, за
допомогою методів та засобів прогнозування. Найважливішими
принципами прогнозування ситуації на ринку праці є: цілісність,
об’єктивність, науковість, гласність, самостійність, дотримання
загальнодержавних інтересів.

Спрогнозувати ситуацію на ринку праці можна за допомогою
методів: системного аналізу, статистичних, експертних оцінок,
футурологічних.
Процесний підхід передбачає розглянути ринок праці як взає-

мопов’язані функції. Причому кожна функція представляє собою
процес, який складається із взаємозв’язаних дій. Кожна функція
ринку праці включає в себе збирання інформації, її аналіз, розроб-
ку рішень і доведення їх до органів управління.

Запропоновані методологічні підходи оцінювання функціо-
нування ринку праці передбачають, з одного боку, констатацію
фактів (стану, обсягу, структури, варіації, тенденції); з другого —
тлумачення фактів (їх пояснення, виявлення причинно-наслід-
кових зв’язків та чинників, що являються причиною тенденцій,
які склались на ринку праці). На основі останнього роблять прак-
тично значущі висновки та дають обґрунтовані рекомендації що-
до здійснення прогнозу подальшого розвитку, створюють основу
для регулювання ринкових процесів.

Під час проведення тренінгу студенти використовують знання
із загальної теорії статистики, статистики праці, статистики рин-
ків. Цей тренінг дає змогу студентам спробувати себе в ролі від-
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повідальних осіб, які приймають управлінські рішення щодо по-
кращення ситуації на ринку праці України як у цілому, так і в її
окремих регіонах.

В ході тренінгу студенти не тільки повинні продемонструвати
та закріпити свої знання і навички щодо застосування сучасних
методологічних підходів комплексного статистичного аналізу та
оцінювання ринку праці, а також продемонструвати своє вміння
працювати в колективі, однією командою для досягнення постав-
лених цілей та прийняття раціональних зважених рішень згідно
стратегії розвитку ринку праці в Україні.
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Березанська Н. І., асистент
кафедри інформатики

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА»

На жаль, курс «Інформатика і комп’ютерна техніка» не надає
великих можливостей для застосування і використання всіх актив-
них методів навчання, оскільки однією з основних його цілей є
напрацювання умінь і навиків використання програмних засобів
комп’ютера в економічній діяльності.

Але в програмі курсу «Економічна інформатика» є і кілька
крупних модульних розділів, які дозволяють задіювати деякі з
активних методів навчання. Один з них — вивчення баз даних
(БД) і систем управління базами даних (СУБД).

Ця тема найменш вивчається в курсі шкільної програми, тому і
підготовка студентів по цій темі достатня слабка, і відповідно по-
нижений інтерес до її вивчення. Багато понять і термінів важко за-
своюються студентами, оскільки БД використовуються у вирішенні
крупних економічних проектів, а на першому курсі студенти не во-
лодіють ще достатньою економічною підготовкою. Тому ця тема є
для них не актуальною і не життєвою. У зв’язку з цим була вибрана
саме ця тема для застосування активних методів навчання при про-
веденні практичного заняття по вивченню баз даних, що дозволило
б активізувати увагу, запам’ятовування і розуміння використання і
застосування комп’ютерної програми ACCESS для створення БД.

До повчальних цілей по темі «Системи управління базами да-
них» можна віднести пізнавальні, розвиваючі і виховні цілі:

— знайомство і засвоєння термінології і понять баз даних;
— осмислення економічних завдань, які можна вирішувати за

допомогою СУБД ACCESS;
— знаходження оптимальних рішень;
— формування економічного світогляду;
— уміння аналізувати і синтезувати економічну інформацію;
— робити виводи і узагальнення;
— розвиток пам’яті;
— використання придбаних знань з практики;
— уміння проводити аналогії, схожість і відмінності застосу-

вання програм EXCEL і ACCESS;
— придбання навиків і вмінь роботи з програмою ACCESS;
— розвиток комунікативних умінь і прийомів у процесі на-

вчання.
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Для здійснення поставлених цілей найдоцільнішим при про-
веденні першого практичного заняття по вибраній темі є викори-
стання наступних активних методів навчання:

— комунікативна атака;
— застосування методу аналогій і кейс-методу;
— розбиття на малі групи;
— бліц-опитування;
— самостійне оцінювання результатів за допомогою експертів;
— дискусія;
— презентація роботи в СУБД ACCESS;
— самостійна робота студента над проектуванням і створен-

ням власної бази даних.
Перед проведенням практичного заняття для підвищення мо-

тивації і зацікавленості вивчення даної теми читається лекція для
ознайомлення з поняттями БД і СУБД, студенти готують реферат
на дану тему. На початку практичного заняття застосовується
комунікативна атака і використовується описовий кейс-метод, у
якому розповідається студентам практичний досвід розрахунку
бюджету України в Міністерстві фінансів за допомогою СУБД
ACCESS, проблеми і труднощі, що виникають при цьому, приво-
дяться аналогії розрахунку бюджету на сучасних персональних
комп’ютерах і обчислювальних машинах ЄС-1033 в середині
1990-х років. Тим самим створюється атмосфера зацікавленості,
довіри, дружелюбності і уважності.

Потім для засвоєння основних понять і термінології студенти
розбиваються на малі групи, і проводиться бліц-опитування. У групі
вибираються незалежні експерти для оцінювання роботи команд,
потім вся група розбивається на кілька команд. Кожна група приду-
мує свою власну назву команди. У кожній команді вибирається екс-
перт для оцінювання відповідей студентів команди. Потім дуже
швидко задаються питання по черзі кожній команді, якщо одна з
команд не може відповісти, на питання відповідає інша команда.

В кінці опиту експерт кожної групи оголошує бали, які набрали
студенти. Потім незалежні студенти оцінюють роботу команд: їх
активність, правильність і точність відповіді на поставлене питан-
ня, швидкість відповідей. Така форма роботи, як правило, втягує в
активну роботу всіх студентів групи, дозволяючи викладачеві
швидко пропрацювати основні поняття теми, що вивчаються,
сприяє активному запам’ятовуванню студентами термінології.

Далі студентам пропонується провести аналогії для застосу-
вання БД у власному житті: наприклад, створення БД домашньої
бібліотеки, аудіо або відеотеки і тому подібне.
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Потім студентам пропонується тема для обговорення «Засто-
сування СУБД при вирішенні економічних завдань». При вирі-
шенні яких економічних завдань ефективніше використовувати
програму EXCEL, а при яких ACCESS? За допомогою навідних
питань, постановки проблем, різних поглядів економістів органі-
зовується дискусія для обговорення цього питання. Грамотно об-
ґрунтовані докази і переконливі приклади оцінюються.

Бондаренко В. Є., канд. техн. наук, доцент,
кафедра інформатики

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Мікроконтролери (МК) — комп’ютери, вико-
нані на одній мікросхемі, інтенсивно впрова-
джуються практично в усі сфери діяльності лю-
дини. Вони призначені для управління різними
електронними пристроями і здійснення взаємодії
між ними відповідно до закладеної в мікроконт-
ролер програми. На відміну від мікропроцесорів,

що використовуються в персональних комп’ютерах, мікроконтроле-
ри містять вбудовані додаткові пристрої. Ці пристрої виконують свої
завдання під управлінням мікропроцесорного ядра мікроконтролера.

До найпоширеніших вбудованих пристроїв відносяться при-
строї пам’яті і порти вводу/виводу (I/O), інтерфейси зв’язку, тай-
мери, системний годинник. Пристрої пам’яті включають оператив-
ну пам’ять (RAM), постійні пристрої (ROM), що запам’ятовують,
перепрограмовану ROM (EPROM), електрично перепрограмовану
ROM (EEPROM). Таймери включають годинник реального часу і
таймери переривань. Засоби вводу/виводу (I/O) включають послі-
довні порти зв’язку, паралельні порти (I/O лінії), аналого-цифрові
перетворювачі (A/D), цифроаналогові перетворювачі (D/A), драй-
вери рідкокристалічного дисплея (LCD) або драйвери вакуумного
флуоресцентного дисплея (VFD). Вбудовані пристрої мають під-
вищену надійність, оскільки вони, знаходячись в єдиному корпусі,
не вимагають ніяких зовнішніх електричних ланцюгів.

Підвищений попит на мікроконтролерні системи вимагає якіс-
нішої підготовки фахівців, що проектують такі системи. Тому, ця
стаття присвячена розробці технології підготовки фахівців, що
підвищує ефективність, в області проектування мікроконтролер-
них систем. Ця технологія заснована на використанні тренажер-
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ного комплексу. Він дозволяє проводити вивчення дисципліни
«Мікропроцесорна техніка».

Загальний вигляд тренажерного комплексу наведено на рис. 1.

Рис. 1. Загальний вигляд тренажерного комплексу

Загальна структура навчального комплексу представлена на рис. 2.

Рис. 2. Загальна структура навчального комплексу
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Як видно з рис. 2, навчальний комплекс складається з кількох
підсистем, кожна з яких формує певний технологічний елемент
роботи з ним.

Технологія роботи з навчальним комплексом приведена на
рис. 3 і виглядає так.

Початок проектування

Вивчення документації

Побудова схеми проекту

Розробка програми для МК

Реалізація проекту на стенді

Розробка друкованої плати

Кінець проектування

Моделювання проекту

Моделювання
успішне?

Реалізація успішна?

Так

Ні

Так

Ні

Рис. 3. Технологія роботи з навчальним комплексом
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Після вивчення теоретичного і довідкового матеріалу по ви-
користанню мікроконтролерів AVR, студентові пропонується у
вигляді лабораторних робіт серія завдань зростаючої складності,
реалізація яких дозволить студентові освоїти проектування мік-
роконтролерних систем. Ці завдання сформульовані в десяти ла-
бораторних роботах, які дозволяють охопити більшість з найбільш
важливих аспектів проектування мікроконтролерних систем.

Вивчивши постановку завдання на проектування, студент, ви-
користовуючи ядро ISIS комплекту Proteus Professional Version
7.2 фірми Labcenter Electronics, розробляє принципову схему
проектованого пристрою. Далі за допомогою інтегрованого сере-
довища проектування CodeVisionAVR Version 1.25.3 фірм HP
Info Tech розробляється програма для мікроконтролера, що за-
безпечує виконання вирішення необхідних завдань у проектова-
ній мікроконтролерній системі. Розроблена програма підключа-
ється до схеми, спроектованої в ядрі ISIS комплекту Proteus
Professional, і виконується моделювання роботи проектованої си-
стеми. Якщо функціонування моделі не відповідає технічному
завданню, то студент повертається на етап проектування прин-
ципової схеми пристрою, або на етап розробки програми для мік-
роконтролера і виконує необхідні корегування. Розглянутий про-
цес повторюється доти, доки функціонування моделі проектова-
ного пристрою не задовольнятиме вимогам технічного завдання.

Далі проектована система реалізується на стенді з реальним
устаткуванням і досліджується якість її функціонування. Якщо
проект працює не адекватно технічному завданню, то виконуєть-
ся перехід на описані вище етапи проектування, де виконується
коректування схеми, проводяться зміни в програмі, здійснюється
моделювання проекту.

Після успішного остаточного випробування проекту, викону-
ється проектування друкованої плати проекту. Трасування дру-
кованої плати проводиться за допомогою ядра ARES комплекту
Proteus Professional, в яке передається схема, спроектована в ядрі
ISIS. На цьому робота над проектом вважається за завершену.
Проте, на подальших етапах навчання (курсове і дипломне прое-
ктування), можлива реалізація проекту на спроектованій платі.

Розглянута технологія призначена не тільки для студентів
стаціонарної форми навчання, що безпосередньо працюють у ла-
бораторії, але й для дистанційного навчання, що особливо важ-
ливе для студентів заочної форми навчання.

У подальшому розвитку тренажерного комплексу, планується
проводити роботу в дистанційному режимі. Така робота забезпе-
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чується системою видаленого доступу Remote Administrator 2.2,
яка дозволяє студентові, використовуючи сучасні швидкісні за-
соби мережі Інтернет, працюючи за своїм комп’ютером, викону-
вати роботу на видаленому комп’ютері лабораторії сполученому
з мікроконтролерним стендом. Таким чином, студент може зі
свого комп’ютера розробити і записати програму в мікроконтро-
лер на стенді лабораторії. Завдяки тому, що результати роботи
мікроконтролерної системи відображаються на екрані дисплея
комп’ютера, до якого мікроконтролерний стенд підключений че-
рез COM-порт, то ці результати може бачити і аналізувати сту-
дент, що працює на своєму комп’ютері, що знаходиться за межа-
ми лабораторії.

Для ефективної роботи в дистанційному режимі планується
використовувати асиметричний супутниковий Інтернет [1, 2].
Cупутниковий Інтернет є єдиним засобом доступу до навчальних
Інтернет-ресурсів у сільських районах, де скрутне підключення
до мережі Інтернет через комутовані телефонні канали, виділену
лінію або використовуючи ADSL-технології. Супутниковий ка-
нал забезпечує таку ж швидку і надійну передачу даних, як і ви-
ділена лінія — до кількох Мегабіт у секунду, що дає можливість
отримувати студентові великий об’єм навчальної інформації,
включаючи мультимедійні підручники, об’єм яких вимірюється
сотнями мегабайт.

Працюючи в дистанційному режимі, студент потребує інтен-
сивного обміну інформацією з викладачем. Як засоби такого об-
міну можна використовувати Web- і Wap-сайти, віддалений до-
ступ до комп’ютера лабораторії, E-mail, телеконференції,
мультимедійні навчальні курси на CD і DVD дисках, засоби роз-
робки яких розглядалися в [1, 2].

Розглянута технологія впроваджується на кафедрі інформати-
ки Київського національного економічного університету.
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Ващаєв С. С., канд. екон. наук, доцент,
 кафедра статистики

РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-СТАТИСТИКА»

Дисципліна «Бізнес-статистика» відноситься до дисциплін ма-
гістерського циклу програми «Статистичне забезпечення управ-
ління економічним та людським розвитком». Вона спрямована на
формування у студентів знань, умінь та навичок щодо виявлення
та аналізу закономірностей функціонування та розвитку підпри-
ємницького сектору, основу якого складають малі підприємства.

Характерною рисою сучасних малих підприємств є інновацій-
ність, пошук і реалізація нових можливостей. Це єдиний для них
спосіб вижити в умовах жорсткої конкуренції. Малі підприємства
сприяють прискоренню технологічного прогресу завдяки їхній
власній участі у впровадженні інновацій і, створюючи конкурент-
не середовище, змушують великі компанії удосконалювати свою
продукцію, винаходити нові її види, шукати нові джерела зни-
ження її собівартості за рахунок упровадження нових технологій
і нових методів управління діяльністю підприємства. В кінцево-
му підсумку це призводить до зростання конкурентоспроможнос-
ті національної економіки.

Все це вимагає особливого підходу до проведення лекційних і
особливо практичних занять з вказаної дисципліни. Це пов’язано із
складністю процесів, що відбуваються у підприємницькому секто-
рі. Зокрема, комплексний статистичний аналіз передбачає оціню-
вання стану, тенденцій розвитку підприємницького сектору, ефек-
тивності функціонування малих підприємств та прийняття і су-
проводження управлінських рішень на основі результатів аналізу.

Оскільки процес аналізу має «послідовний» характер, ефектив-
ною формою практичних занять у даному випадку буде робота в
малих групах. Формування груп підпорядковується етапам стати-
стичного аналізу, тобто створюються окремі групи для аналізу
стану, тенденцій розвитку, ефективності функціонування малих
підприємств та група для розробки управлінських рішень на ос-
нові результатів аналізу.

В процесі роботи групи користуються фактичним статистич-
ним матеріалом, що дозволяє оцінювати реальну ситуацію, що
склалася в економіці України, використовуючи при цьому всі
свої знання, вміння та навички, що були здобуті ними в процесі
бакалаврського рівня підготовки.
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З іншого боку, такий розподіл призводить до того, що студен-
ти кожної малої групи досліджують лише окремий аспект проб-
леми, що певною мірою звужує їх професійні компетенції. Тому
в даному випадку доцільно використовувати статистичну інфор-
мацію як мінімум за чотири роки. Це надасть змогу кожній малій
групі послідовно прийняти участь у кожному етапі аналізу, що
значною мірою підвищить ефективність результатів практичних
занять.

Таким чином проведення практичних занять з дисципліни «Біз-
нес-статистика» у формі малих груп дозволить студентам ефек-
тивніше опанувати професійні компетенції, передбачені програ-
мою дисципліни.

Вітлінський В. В.,
зав. кафедри економіко-математичного моделювання,

Великоіваненко Г. І., Коляда Ю. В., Савіна С. С., доценти,
Кравченко Т. В., Трохановський В. І., аспіранти

ТРЕНІНГ — ПОБУДЖЕННЯ ДО ТВОРЧОСТІ
І КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сучасна теорія економіки, перш за все нерівноважної [1], по-
стулює, що джерелом прибутку в економіці суспільства виступає
головним чином інтелект його членів або інтелект людської спіль-
ноти в цілому, тобто окремо взятого індивідуума з урахуванням
синергетичного ефекту, що проявляється в ступені НТП. Сього-
дні в теоретичній економіці на перший план висувається суб’єкт
економіки, зусиллями якого, перш за все його розумовими здіб-
ностями, а вже потім фізичною працею як виробника, створюєть-
ся суспільний продукт. Товар є наслідком упредметнення творчо-
го задуму суб’єкта економіки. По-іншому, саме товар у значній
мірі уречевлює інтелектуальну пропозицію, являючись її похід-
ною.

Отже, нагально як своєрідне веління часу і простору економіч-
них подій постає вимога творчого, не шаблонного підходу в
справі підготовки майбутнього фахівця-економіста, якого чекає
досить жорстка конкуренція на ринку праці і котрий сам має ам-
бітність і значні претензії на особливе місце в табелі про ранги
членів суспільства. Між іншим, це цілком природно з одного бо-
ку, а з іншого — низка управлінських рішень у економіці мають
разючі наслідки для соціальних груп та населення в цілому.
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Як можлива відповідь на своєрідний виклик сформульованої
вище проблеми нам вбачається наступне: максимально сприяти
становленню студента активним співучасником, не пасивним
споглядачем, наукового пошуку на підґрунті того обсягу знань,
що ним він володіє.

Прищеплення навичок наукової творчості не є прерогативою
майбутнього вченого, не тільки його, бо в найближчому часі роль
знань істотно зростатиме, неухильно і все більше відбуватиметь-
ся інтелектуалізація всіх сфер суспільного життя.

На кафедрі економіко-математичного моделювання (ЕММод)
розробляються принципологія і концепти проведення для норма-
тивних курсів та вибіркових дисциплін ділових ігор, тренінгів і
лабораторних робіт міждисциплінарного взаємоузгодженого і сис-
темного характеру. Такий підхід підпорядкований єдиній меті —
досягненню певних компетентностей моделювання, набуваючи
навиків і прийомів його здійснення і засвоюючи технологію ви-
конання. Таке спрямування підготовки випускників сприяє, щоб
вони не загубилися на ринку праці. В організованому вказаним
способом процесі навчання природно і органічно відбуватиметь-
ся відбір талановитої і схильної до наукової праці молоді. Перед
нею не постає проблема, як увійти в коло досліджень, бо вони в
ньому зростали.

Функціональне наповнення слова тренінг передбачає дове-
дення до автоматизму певних дій, виконання яких відбувається
підсвідомо. Одначе в контексті навчального процесу в нього
вкладається дещо інший зміст, а саме: загальноприйнятний сенс
доповнюється можливістю систематичного і активного засвоєння
передбаченого програмою навчання матеріалу, маючи на меті на-
буття навичок і вміння дослідницького характеру, творчого по-
шуку.

Задумане здійснюється, використовуючи тренінгові (програм-
ні навчальні макети або тренажерні комплекси) системи — ерга-
тичні системи моделювання «людина-комп’ютер» [2], які ство-
рюються на класах задач ЕММод, достатнім чином теоретично
вивчених та практично освоєних. Предметом моделювання ви-
ступають не тільки реально існуючи проблеми, що вимагають
свого дослідження, а також інші, що мають розглядатися в силу
певних причин об’єктивного і суб’єктивного характеру.

В такий спосіб набуваються необхідні навички, підвищується
кваліфікація особи, що навчається, відбувається професійний
відбір, діагностується і контролюється стан навчального процесу,
вивчається вплив побічних факторів як внутрішнього, так і зов-
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нішнього походження. Також унаочнюються принципи і концеп-
ти, логіка навчальної дисципліни, встановлюється варіативність
параметрів і їх вплив на опанування дисципліни.

Поліпшується якість керування процесом засвоєння навчаль-
ної дисципліни, спостерігається більш повна реалізація потенці-
альних можливостей того, хто навчається, керованою стає само-
стійна робота студента. Врешті-решт росте продуктивність праці
викладача і студента на фоні інтенсифікації навчання, що немало
важливо в умовах скорочення числа навчальних годин. Вдається
більш якісно проводити індивідуальну роботу студентів, сповна
використовувати кваліфікацію викладача, сягаючи педагогічної
майстерності. Відбувається органічне і раціональне поєднання з
традиційними формами навчання, не втрачаючи спадковості.

Варто зазначити можливість збору статистичної інформації
щодо якості засвоєння знань та її статистичного аналізу, що
сприяє ефективному контролю та передбачуваності навчального
процесу.
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«ЧИ МОЖНА ПРОГНОЗУВАТИ КУРС ВАЛЮТ?» —
ДІЛОВА ГРА ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» ТА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

У загальному випадку ділову гру визначають як метод дiяль-
ностi у навчаннi, що iмiтує ту чи iншу практичну ситуацiю, та
один iз засобiв активiзацiї творчого потенцiалу й розвитку здiб-
ностей студентiв [1]. Для формування у майбутніх фахівців по-
трібних професійних якостей ділова гра може бути більш ефек-
тивною, аніж деякі традиційні компоненти лекції чи семінару.
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Принциповою особливістю ділової гри «Чи можна прогнозу-
вати курс валют?» є її проблемно-ситуативний характер, через
вирішення конкретних професійних завдань та пошук правиль-
них варіантів їх виконання відбувається включення майбутніх
фахівців у сферу їхньої професійної діяльності.

Проведення ділової гри передбачає попереднє визначення її
обов’язкових елементів:

1. Об’єкт імітації: діяльність експертів-аналітиків з прогнозу-
вання валютних курсів.

2. Мета гри: сформувати, розвинути й поглибити професійні
навички з прогнозування соціально-економічних процесів, умін-
ня використовувати в процесі професійної діяльності сучасних
інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, виявити
фонові знання, їх міжпредметні зв’язки, сприяти вихованню у
студентів таких рис, як активність, самостійність, відповідаль-
ність.

3. Завдання гри: виявити рівень здобутих професійних та фо-
нових знань, сприяти їх розвиткові та закріпленню, формування
на основі набутого реального практичного досвіду та пережитих
почуттів своєї власної професійної зацікавленості та впевненості,
удосконалити навички вербального і невербального спілкування,
роботи в групі.

4. Розподіл ролей: команда експертів, що використовують,
класичні методи прогнозування валютних курсів; команда екс-
пертів, що використовують сучасні методи прогнозування валют-
них курсів; команда експертів, що поєднують для прогнозування
динаміки валютних курсів застосування сучасних та класичних
методів; ведучі гри, що формують динаміку валютного курсу;
жюрі.

5. Правила гри: на початку команди отримують можливість
сформувати валютний портфель із визначеного набору грошових
одиниць у різних пропорціях. Фінансові можливості команди об-
межені однаковими початковим віртуальним стартовим капіта-
лом у гривневому еквіваленті. Протягом гри команда має можли-
вість змінювати структуру валютного портфелю відповідно до
рішення, прийнятого нею на основі обраних методів прогнозу-
вання. Водночас жюрі фіксує зміну вартості активів у відповід-
ності до фактичного курсу валюти, який періодично оголошуєть-
ся ведучими. Для прогнозування динаміки валютного курсу
студенти використовують інструментарій систем підтримки при-
йняття рішень, що характеризує різні підходи до моделювання,
зокрема, спеціально розроблений програмний комплекс, який ре-
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алізує прогнозування валютного курсу на основі інструментарію
інтегральних рівнянь [2].

6. Система ігрових оцінок: оцінку діяльності команд-експертів
здійснює жюрі шляхом підсумовування проміжних приростів ва-
ртості валютного портфелю кожної команди-учасниці.
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Вітлінський В. В., д-р екон. наук,
професор, завідувач кафедри,

Долінський Л. Б., канд. екон. наук, доцент, докторант,
кафедра економіко-математичних методів

ФУНКЦІОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

З ФІНАНСОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВИХ ТА ПРАКТИЧНИХ

КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

Серед вибіркових дисциплін кафедри економіко-математич-
них методів найбільшим попитом у студентів КНЕУ користують-
ся «Фінансова математика» та «Ризикологія», які успішно викла-
даються на факультетах Інформаційних систем і технологій, Фі-
нансовому, Кредитно-банківському та Обліковому факультетах.
На наш погляд, цей факт значною мірою пояснюється, з одного
боку, професійно-прикладним спрямуванням вказаних дисцип-
лін, а з іншого — фундаментальністю питань, що розглядаються
в цих навчальних курсах.

Можна стверджувати, що на сьогодні прикладні задачі моде-
лювання системних характеристик фінансово-економічних си-
стем в умовах ринкової невизначеності стають надзвичайно акту-
альними не лише в академічних колах. Важливість цих питань
починають усвідомлювати й професійні учасники фінансового
ринку, які, в свою чергу, формують попит на фахівців-аналітиків,
здатних займатися моделюванням.
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Опитування студентів КНЕУ, що обрали вищевказані навчаль-
ні дисципліни, показало, що студенти, як майбутні фахівці, що
сподіваються на успішне працевлаштування, відчувають брак дис-
циплін економіко-математичного циклу, зокрема курсів, пов’я-
заних з фінансовим моделюванням. Тому, в межах викладання
дисциплін «Фінансова математика» та «Ризикологія», на прохан-
ня зацікавлених студентів, на громадських засадах було створено
студентський науково-практичний семінар з фінансового моде-
лювання, що, на наш погляд, повністю відповідає концепції впро-
вадження в навчальний процес КНЕУ сучасних методів навчання.

Регулярне проведення такого науково-практичного семінару
сприятиме підвищенню ефективності засвоєння спеціальних знань
студентами, внаслідок застосування в рамках цих навчальних за-
нять таких інноваційних технологій, як: проблемні лекції, методи
аналізу конкретних ситуацій, групові дискусії тощо.

Разом з тим, становленню та розвитку студентського науково-
практичного семінару з фінансового моделювання, заважає низка
об’єктивних чинників, серед яких виокремимо брак аудиторного
фонду університету, високе педагогічне навантаження виклада-
чів-наукових керівників семінару, повна відсутність фінансуван-
ня цього заходу тощо.

Не дивлячись на вказані проблеми, ми сподіваємось, що студент-
ський науково-практичний семінар з фінансового моделювання
буде лише набирати оберти, оскільки тут присутнє головне, заради
чого працює кожен справжній викладач, — зацікавленість з боку
студентської громади. Ця наявність «зворотного зв’язку» надихає
на дії, спрямовані на стійкий розвиток нашого університету, як
флагмана вітчизняної економічної освіти та науки.

Вітлінський В. В., д-р екон. наук, проф.,
Піскунова О. В., канд. техн. наук, доц.,

Скіцько В. І.,
кафедра економіко-математичних методів

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ «ЯК ПІДТРИМАТИ
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО?» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНЦІЙ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ

Ділову гру «Як підтримати мале підприємництво?» («Моде-
лювання управлінського рішення щодо підтримки малого під-
приємництва») розроблено з метою активізації навчального про-
цесу студентів-магістрів, які навчаються за спеціальністю «Еко-



753

номічна кібернетика». Ділова гра проводиться під час вивчення
студентами нормативної дисципліни «Математичні моделі і ме-
тоди ринкової економіки».

Проведення ділової гри передбачає такі етапи, як організацій-
ний, змістовний та презентаційний. На організаційному етапі
студентам пропонується реальна та актуальна проблема розвитку
малого бізнесу в Україні. Студенти поділяються на кілька груп
аналітиків, кожна з яких повинна дослідити фактори розвитку
малого підприємництва та запропонувати заходи щодо його під-
тримки. Крім груп аналітиків формується ще група експертів, які
рецензуватимуть виконане аналітиками дослідження. Важливим
етапом ділової гри є презентаційний, коли студенти повинні
представити отримані результати та показати вміння захищати та
обґрунтовувати свою точку зору.

Основний етап ділової гри — це самостійна робота студентів,
що носить творчий науковий характер. Результатом даного етапу
є звіт, який керівники груп аналітиків надають експертам для
підготовки детальної рецензії.

Як показав досвід застосування ділової гри в навчальному
процесі, робота над звітом та його рецензування допомагають
сформувати у студентів професійно важливі компетенції та від-
повідні їм здібності, якими повинен володіти випускник магіс-
терської програми «Моделювання та інформаційні технології в
економіці» для швидкої адаптації на первинній посаді та посту-
пового просування вгору посадовими сходами.

До таких спеціальних компетенцій, зокрема, відносяться
вміння розробляти та досліджувати економіко-математичні та
комп’ютерні моделі економічних об’єктів та систем з метою їх
аналізу та удосконалення системи управління; прогнозування
розвитку економічних систем і процесів; уміння здійснювати та
застосовувати системний аналіз, економіко-математичні моделі
і методи та інструментарій ризикології при прийнятті управлін-
ських рішень та виконанні наукових досліджень в обраній сфері
діяльності. Важливими, також, є спеціальні компетенції щодо
інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських
рішень: вміння здійснювати інформаційно-аналітичну підтрим-
ку управлінських рішень та подальшу розробку стратегії під-
приємства на підставі даних системного аналізу та моделювання
соціально-економічних об’єктів/систем на різних рівнях; моде-
лювати процеси прийняття рішень з урахуванням невизначенос-
ті; оцінювати ефективність та ризикованість рішень, що при-
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ймаються; здійснювати моніторинг і контроль розвитку еконо-
мічних систем.

Завдання ділової гри, які націлені на формування даних ком-
петенцій, передбачають розробку та дослідження економіко-
математичних моделей динаміки малого підприємства та засто-
сування даних моделей для комплексного системного аналізу
розвитку малого підприємництва в регіонах України в умовах не-
визначеності ринкового середовища на основі реальних статис-
тичних даних Держкомстату України, а також розробку управ-
лінських рішень щодо підтримки малого підприємництва.

Гордієнко І. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра інформаційних систем в економіці

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Головним призначенням тренінгових технологій у сучасній
освіті є вироблення практичних компетенцій, умінь використання
теоретичних знань у конкретних практичних ситуаціях. Доволі
часто у практичній діяльності виникають проблемні ситуації, під
час яких необхідно здійснити правильний вибір найкращої альтер-
нативи (наприклад, стратегії розвитку бізнесу, інформаційної си-
стеми, джерела фінансових ресурсів), іншими словами — прий-
няти правильне рішення. Математичну основу для розв’язання
таких задач складає теорія прийняття рішень, а технологічну базу —
комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень (СППР). При
викладанні відповідних дисциплін у ВНЗ постають завдання ви-
роблення у студентів умінь застосовувати здобуті знання на
практиці, зокрема, структурувати проблемну ситуацію, виокрем-
люючи цілі, альтернативні варіанти рішень, критерії оцінювання
з відповідними шкалами, вагові коефіцієнти тощо, визначати
придатні методи і моделі підтримки прийняття рішень залежно
від типу проблемної ситуації, використовувати методи оброблен-
ня невизначених або якісних оцінок і т. ін. Найкращим чином за-
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значені уміння виробляються під час тренінгових занять з вико-
ристанням відповідних СППР. Перевагою такого підходу є мож-
ливість сполучення технологій активізації навчання (роботи в
малих групах, мозкової атаки, методів конкретних ситуацій, ро-
льових ігор) з технологічними засобами систем підтримки при-
йняття рішень.

Наприклад, групова СППР Expert Choice, що реалізує метод
аналізу ієрархій (Analytic Hierarchy Process — AHP), забезпечує
такі кроки прийняття рішень:

• мозковий штурм і структуризацію проблеми в ієрархічну
модель;

• парне порівняння цілей та підцілей за їх важливістю для
прийняття рішень;

• парне порівняння альтернатив за їх переважністю відносно
цілей або оцінювання альтернатив з використанням таких засо-
бів: функцій корисності, рейтингів або крокових функцій, безпо-
середнього введення пріоритетів;

• синтез результатів для визначення кращої альтернативи;
• виконання аналізу чутливості.
Групові можливості Expert Choice забезпечують синтез різних

суджень учасників процесу прийняття рішень. У функції Expert
Choice входить також прогнозування, оцінювання ризику та не-
визначеності, а також визначення розподілу ймовірності. На за-
няттях студенти досліджують можливості використання ГСППР
Expert Choice у проблемних ситуаціях розподілу ресурсів, мене-
джменту персоналу, вироблення маркетингової стратегії, аналізу
доходів і витрат, оцінки технічних проектів, виробничого та опе-
раційного менеджменту, оцінки постачальників, аналізу кредитів
і т. ін.

СППР Decision Grid — програмна система для пошуку опти-
мальних рішень у різноманітних багатокритеріальних проблемах
з дискретними альтернативами. Система дає змогу розглянути різ-
ні аспекти проблеми, проаналізувати переваги й недоліки можли-
вих рішень і досягти консенсусу для всіх учасників процесу при-
йняття рішень. До складу системи входять готові зразки розв’я-
зання проблем, що належать до категорій бізнесу, суспільного та
приватного життя і пропонують набори критеріїв для аналізу
окремих проблемних ситуацій. З метою підвищення якості про-
цесу прийняття рішень Decision Grid надає багато функціональ-
них можливостей (якісні та кількісні критерії, вагові коефіцієнти,
невизначені оцінки, значення відбору альтернатив, пороги пере-
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ваги, аналіз чутливості, множинні сценарії, графічний перегляд
результатів, інтеграція з іншими системами та програмування,
програмний інтерфейс OLE Automation.

Тематика тренінгових занять з дисципліни також охоплює
прийняття рішень на основі OLAP-технологій (Oracle Express
Analyzer), нечіткої логіки (пакет Matlab), детермінаційного аналі-
зу (ДА-система) тощо.

Гужва В. М., канд. екон. наук, доцент,
кафедра інформаційних систем

в економіці

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
В УНІВЕРСИТЕТІ

Ситуація на вітчизняному ринку освітніх послуг стає достат-
ньо напруженою. По-перше, на ринок виходить все більше ко-
мерційних вузів, які хоча поки що поступаються за престижем
державним вузам, але завдяки своїй мобільності поступово збіль-
шують свою частку. По-друге, дисбаланс фінансування в еко-
номіці привів до різкого перетікання кваліфікованих кадрів в
інші, більш оплачувані галузі економіки. Особливо це стосуєть-
ся молодих кадрів. По-третє, Україна підписала Болонську де-
кларацію, яка несе для вітчизняного ринку освітніх послуг як
позитивні, так і негативні наслідки. І, насамперед, це зовсім нові
вимоги до структури й сутності освітніх програм. Швидко міня-
ється сама економіка, змушуючи адаптувати навчальні програ-
ми до нових потреб. Все це породжує проблему пошуку нових
джерел підвищення конкурентоспроможності вузу. Для вижи-
вання в конкурентному середовищі, що постійно ускладнюєть-
ся, вузам необхідні висококваліфіковані фахівці, здатні творчо
мислити й використовувати свої знання для вирішення завдань,
спрямованих на підвищення їх конкурентоспроможності. В умо-
вах ринку конкурентоспроможність вузу визначається його го-
товністю до постійного й безперервного інноваційного процесу,
що базується на використанні існуючих і генерації нових знань.
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Знання стає основним активом компанії в конкурентній бороть-
бі, оскільки всі інші джерела конкурентної переваги — техноло-
гії, позиція лідера на ринку, популярність марки та ін. — можуть
бути скопійовані або перевершені конкурентами. Тому власти-
вість знання — невіддільність від свого носія — створює стійку
конкурентну перевагу, формування й збереження якого є однієї
з основних завдань стратегічного управління вузом. Усвідом-
лення важливості впливу знань на конкурентоспроможність є ос-
новою для становлення нового напрямку в діяльності вузу — ке-
рування знаннями.

Глибоке проникнення в усі сфери нашого життя інформацій-
них і інноваційних технологій, впровадження он-лайн навчання,
у тому числі технологій e-learning, підводить до створення сис-
теми управління знаннями (СУЗ). СУЗ призначена для об’єднан-
ня різнорідних джерел знань і інструментальних засобів з метою
їх колективного використання в ділових процесах будь-якої ор-
ганізації: забезпечення фахівців якісними знаннями, створення
інтерактивних середовищ взаємодії фахівців. Система управління
знаннями дозволяє правильно оцінювати пророблену роботу й
перспективи створення нового продукту, особливо організаціям,
які вироблять нематеріальні продукти й основним ресурсом яких
є знання. У даному процесі, що відбувається під впливом світо-
вих макро- і мікроекономічних тенденцій, змінюється роль і зна-
чення університету.

До числа основних цілей управління знаннями в університеті
можна віднести: 1) поліпшення якості й швидкості прийняття рі-
шень; 2) спрощення пошуку інформації та ресурсів, які є як в
університеті, так і в Інтернеті; 3) забезпечення повторного засто-
сування ідей, документів, досвіду; 4) запобігання повтору одна-
кових помилок; 5) повсюдне та швидке поширення важливої ін-
формації; 6) забезпечення доступності методів, інструментів,
технік і прикладів; 7) забезпечення загального доступу до рідких
і дефіцитних навичок, досвіду, компетенцій; 8) поліпшення взає-
модії зі студентами, підприємствами-споживачами; 9) сприяння
повторному використанню кращих практик при вирішенні проб-
лем; 10) сприяння інноваціям.

Основними кроками щодо впровадження системи управління
знаннями в університеті можуть бути: а) визначення стратегії на
базі поставлених цілей і завдань; б) визначення способів, методів
і строків реалізації; в) каталогізація всіх ресурсів (формування
баз даних); г) створення електронного документообігу; д) визна-
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чення методів формалізації «неформальних знань»; е) створення
«карти знань» кафедри, факультету, університету; є) обов’язкова
підготовка інформаційно-комунікаційної технологічної бази (ІКТ-
бази); ж) навчання персоналу; з) внесення змін у систему мотива-
ції професорсько-викладацького складу; і) підготовка плану реа-
лізації; к) впровадження технологій електронного навчання як
основи, що дозволяє підійти до реалізації задач управління знан-
нями; л) впровадження системи менеджменту якості; м) впрова-
дження принципів організації, що здатна до навчання; н) впрова-
дження системи збалансованих показників.

Денісова О. О., канд. екон. наук, доцент,
кафедра інформаційних систем в економіці

ТРЕНІНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОДАТКОВИХ
ЗНАНЬ І ВМІНЬ З ПРОЕКТУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Комплексний тренінг для студентів, що навчаються по спеці-
альності «Економічна кібернетика» за магістерськими програма-
ми «Інформаційні системи в менеджменті» та «Інформаційні сис-
теми в банках і фінансових установах», передбачає розробку ін-
формаційної системи групою студентів в умовах, наближених до
реальних. Учасники тренінгу при цьому виконують ролі, перед-
бачені сучасними методологіями — фахівця предметної області,
інженера з постановки задач, економіста-аналітика, аналітика ін-
формаційних систем, проектувальника, інженера-алгоритмізато-
ра, технолога процесу автоматизованого оброблення інформації,
проектувальника баз та сховищ даних, інженера з прикладного
програмного забезпечення, інженера з апаратного та мережевого
забезпечення.

Основними відмінностями тренінгу від виконання інших на-
вчальних завдань (лабораторних, самостійних робіт і курсових
проектів) є робота з даними конкретного об’єкта автоматизації
(підприємства, організації, установи) і співпраця в рамках групи.

Під час виконання роботи студенти застосовують знання і
вміння з усіх дисциплін професійного спрямування, що вони їх
вивчали. Набуття нових знань і навичок відбувається в результаті
науково-дослідної роботи та оцінювання рівня своєї підготовки в
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контексті професійної діяльності. Схематично цей процес пока-
зано на рисунку.

Оцінювання результатів роботи кожного студента здійснюєть-
ся не тільки ним самим і науковим керівником (викладачем), а й
іншими студентами, оскільки етапи проектування взаємо-
пов’язані і виконуються паралельно-послідовно. Зокрема, дослі-
дження предметної області та об’єкта автоматизації, аналіз існу-
ючих інформаційних систем і технологій та вибір методів і
технологій для створення ІС є базою для формування вимог до ІС
та розробки її структури. Виходячи зі структури ІС, розробляєть-
ся постановка задачі, що стає основою для проектних рішень. До
початку виконання своїх завдань учасники тренінгу вивчають ре-
зультати роботи своїх «колег» і, за необхідності, вимагають їх
уточнення та доповнення.

Одним з результатів тренінгу є набуття студентами важливих
професійних вмінь з пристосування методології проектування до
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особливостей конкретного проекту. Специфіка методології, що за-
стосовується на практиці, обумовлюються особливостями самого
проекту, прийнятими пріоритетами, технологіями розробки, особи-
стісними характеристиками учасників проекту та їх відповідністю
ролям, що виконуються. Учасники проекту домовляються про пра-
вила взаємодії до початку роботи, а згодом періодично перегляда-
ють домовленості, виходячи з реальної практики їх виконання.

Взаємопов’язаність усіх учасників тренінгу також сприяє під-
вищенню їх дисциплінованості і відповідальності (вчасність та
якість кінцевих результатів залежить від кожного студента), на-
буттю навичок керування проектами (оцінювання часу, необхід-
ного для виконання кожної роботи, встановлення термінів і кри-
теріїв завершення роботи, мотивація та контроль тощо) і ефек-
тивної взаємодії з іншими учасниками проекту.

Дибкова Л. М., канд. пед. наук, доцент,
кафедра інформатики

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАВИЧОК САМООЦІНКИ
ТА САМОАНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ТРЕНІНГУ

З ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Професійна компетентність сучасного фахівця складається із
двох взаємопов’язаних компонентів: професіоналізм діяльності
та професіоналізм особистості. Таким чином, проектування ви-
кладачем успішної навчальної діяльності студентів повинно ске-
ровуватися не лише на високий рівень засвоєних ними знань та
вмінь, але й на розвиток їх особистісних якостей. Важливим є ак-
центування на власній оцінній діяльності студентів, володіння
ними методами самоаналізу та формування на цій основі їх висо-
кої та адекватної самооцінки, що дозволить майбутнім фахівцям
краще орієнтуватися в надшвидкому інформатизованому суспіль-
стві, виокремлювати власні орієнтири й ефективніше діяти у
процесі реалізації поставлених цілей.

Формування самооцінки відбувається через:
— оцінки оточення (в даному випадку — викладач та студен-

ти групи);
— аналіз і оцінка результатів власної діяльності;
— соціальне порівняння.
Проаналізуємо розвиток навичок у студентів самооцінки та са-

моаналізу в контексті проведення тренінгу з економічної інформа-
тики. Тренінг — цілеспрямоване тренування, що включає комплекс
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спеціально підібраних або розроблених вправ, які скеровані на фор-
мування та розвиток певних вмінь, навиків або рис особистості.

В процесі проведення будь-якого тренінгу використовують
такі чотири групи методів:

— методи діагностики, через які відбувається знайомство із
учасниками, встановлення взаєморозуміння; визначення поперед-
нього рівня підготовленості;

— інформаційне забезпечення тренінгу;
— методи групової роботи (ділові та рольові ігри, мозкові

штурми, аналітичні сесії, дискусії);
— методи зворотного зв’язку для аналізу результатів, підве-

дення підсумків.
Коротко можна виокремити такі складові частини тренінгу з

економічної інформатики:
1. Вступ (повторення навчального матеріалу, основних визначень).
2. Оголошення мети проведення заняття. Виокремлення чіт-

ких цілей (їм повинні відповідати конкретні навчальні завдання).
3. Оголошення плану проведення (повторення (або попередній

контроль), виконання навчальних завдань, контроль отриманих
результатів); формулювання правил та регламенту тренінгу).

4. Процес (хід) тренінгу:
• допомога викладача (не авторитаризм, не готові знання, а

співробітництво, консультації для знаходження студентами по-
трібного рішення). Це може бути й допомога аудиторії;

• підбадьорювання, підтримка викладачем студентів;
• посилання на навчальні матеріали (лекції, підручники);
• проведення дебрифінгу (процес обміну думками з приводу

прийняття певного рішення, коли рішення не може бути одно-
значно оцінено як правильне або неправильне). Ціль дебрифін-
гу — спонукати студентів розглянути пропозицію з різних точок
зору і виробити виважене рішення.

5. Проведення оцінювання досягнутих результатів.
6. Підведення підсумків, узагальнення, висновки. Тут студенти

можуть висловити й власну думку про рівень набутих ними знань та
вмінь, що і спонукає до розвитку власної оцінної діяльності.

На всіх етапах проведення тренінгу ми використовуємо мето-
ди, які орієнтовані на розвиток у студентів навичок самооцінки
та самоаналізу. Необхідно підкреслити важливість наявності та-
ких матеріалів до проведення тренінгу:

— наявність у студентів бейджика (прізвище та ім’я у письмо-
вому вигляді) — це дозволяє викладачу коректно звертатися до
студента, посилює атмосферу довіри та співробітництва;
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— завдання на паперовому носії або в електронному вигляді —
для чіткого усвідомлення студентами обсягів роботи, визначення
проблемних питань тощо;

— методичні вказівки до виконання завдання, які є допомо-
гою у самостійному виконанні практичних завдань;

— творчі, аналітичні питання, які використовуються як у
практичних завданнях, так і під час проведення контрольних за-
ходів.

У процесі перевірки підготовленості студента до заняття від-
бувається попередня самооцінка свого рівня знань студентами,
яка надалі може бути скорегована викладачем або іншими студен-
тами — це розвиває здатність до адекватної самооцінки, збільшує
відповідальність за власні успіхи.

Завдання виконуються студентами на комп’ютері, де програм-
не середовище структуроване і перевірка правильності виконання
відбувається автоматично. При наявності помилок з’являється
відповідне повідомлення, що сприяє розвитку аналітичної та
оцінної діяльності студентів. Вони аналізують свою роботу, від-
шукують помилки, виправляють — програма знову перевіряє і т. і.

Високою ефективністю характеризується також і метод взає-
мооцінювання результатів навчальних робіт іншими студентами,
а також самоконтролю, коли після виконання завдання студент
сам може порівняти свою відповідь з еталоном. Для цього розроб-
ляється комплекс контрольних питань разом із блоком правиль-
них відповідей.

Впроваджено і такий метод: виконання студентами письмово-
го дослідження за результатами проведеного заняття: відбуваєть-
ся аналіз нових умінь та знань, рис, що допомогли досягти ре-
зультатів при виконанні різних блоків тренінгу. Мета такого
дослідження — формування адекватної, об’єктивної самооцінки,
яка сприяє розвитку таких професійно значущих якостей як
вміння скорегувати власну поведінку на основі отриманої інфор-
мації для досягнення в подальшому кращих результатів.

Для розвитку власної оцінної діяльності у студентів ВНЗ ми
впроваджуємо також метод самоаналізу. У контрольні завдання,
що отримують студенти, ми включаємо цілі, які передбачають
досягнення певного рівня знань, закріплення отриманих навичок,
спонукають до подальшого вдосконалення. Такі завдання містять
не лише традиційні питання із засвоєння навчального матеріалу,
а й перевірку таких навичок, як вміння узагальнювати й зіставля-
ти факти, робити самостійні висновки. У завданнях ми додава-
ли питання на зразок «Що нового ви засвоїли на занятті?», «Які
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труднощі виникли під час виконання завдання і як Ви з ними
справлялись?» тощо.

Таким чином, формування і розвиток самооцінки та самоана-
лізу у студентів стимулює їх до усвідомлення значущості та під-
вищення відповідальності за свої навчальні результати.

Іщук Я. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра статистики

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА»

В сучасному середовищі проблема якісної підготовки фахів-
ців, які володіють необхідними знаннями з урахуванням сучас-
них міжнародних стандартів, мають творче мислення і достатній
рівень умінь та навичок, стоїть дуже гостро. Це обумовлює роз-
ширення класичної методики викладання економічних дисциплін
завдяки використанню сучасних інноваційних технологій на-
вчання.

Одним з видів сучасних педагогічних методик є тренінги, які
розуміють передачу знань з розвитком і удосконаленням певних
навичок і вмінь, доведення їх до автоматизму, роботу в групах і
підгрупах, формування комунікаційних здібностей та навичок
командної поведінки.

Використовуючи сучасні технології навчання при викладанні
банківської статистики викладач повинен розуміти, що після
оволодіння даним курсом студент повинен мати необхідні навич-
ки збору, узагальнення, накопичення банківської інформації, не-
обхідної для характеристики результатів діяльності, розробки
аналітичних матеріалів, одержаних унаслідок оцінки банківських
операції, вміння визначити пріоритети і перспективи розвитку.

Тому для активізації процесу навчання викладач може вико-
ристати наступні методи тренінгової роботи: ділові ігри, моде-
лювання практичних ситуацій, аналіз конкретних ситуацій. Запо-
рукою ефективності проведення тренінгів є підготовленість ви-
кладача і студентів до нього, а також чітке виконання основних прин-
ципів тренінгу, які сформульовані такими вченими, як В. П. Захаров,
Л. А. Петровська, А. С. Прутченков, Н. Ю. Хрящева:

• активна участь;
• дослідницька позиція;
• усвідомлення поведінки;
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• партнерського спілкування;
• зворотного зв’язку;
• просторово-часової організації;
• обов’язковості створення ситуації успіху.
Таким чином, можна зробити висновок, що використовуючи

тренінгові технології при викладанні банківської статистики ви-
кладач домагається більшої ефективності ніж у порівнянні з кла-
сичним методом навчання. Студенти активно навчаються, взає-
модіючи один з одним, мають більш високий рівень мотивації,
знаходяться в більш комфортному, дружньому середовищі, за-
своюють і відпрацьовують навички дослідження і аналізу на
практиці, проходять підготовку до повсякденного професійного
життя, формують навички комунікативної і командної поведінки.
Діяльність викладача направлена не на окремих студентів, а на
групу, яка активно взаємодіє, активізує один одного, разом
розв’язуючи поставлену задачу.

Касян В. М., асистент,
кафедра інформатики

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА INTERNET: ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ
ТА ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відомо, що у процесі навчання відбувається не односторонній
вплив викладача на тих, хто навчається, а взаємодія між цими
суб’єктами діяльності. Отже, навчання має двосторонній харак-
тер і містить у собі протилежні, але єдині, внутрішньо пов’язані
моменти навчання — викладання та учіння. Тому в умовах висо-
ких вимог до якості навчання для підвищення ефективності слід
працювати над обома напрямками. Актуальність дослідження
обраної теми полягає в тому, що мережа Internet може зробити
більш ефективним як процес викладання, так і процес учіння.

Спробуємо розглянути основні ролі мережі Internet з точки зо-
ру користі для цих двох процесів. Перш за все, Internet — це над-
потужне інформаційне джерело (як для викладача, так і для сту-
дента).

Для кращого висвітлення навчальної теми викладач має змогу
використовувати Internet як унікальне інформаційне середовище.
Обсяг та якість інформації, яку можна сьогодні знайти у мережі
щодо великого переліку тем, дуже часто роблять використання
Internet більш ефективним, ніж інші джерела. До того ж, ця інфор-
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мація, як правило, більш актуальна. Студент може використову-
вати мережу при підготовці до занять та для поглиблення влас-
них знань щодо тієї чи іншої теми.

Internet надає унікальні можливості комунікації викладача,
студентів та адміністрації навчального закладу у будь-якому з
напрямів. Причому, комунікація може здійснюватися у кількох
режимах, залежно від цілей.

Internet — зручне середовище для побудови систем дистанцій-
ного навчання. Одним із способів використання систем дистанцій-
ної освіти є створення навчальних веб-порталів. Система дистан-
ційного навчання, як правило, є частиною навчального порталу.
Портал надає доступ до різної інформації, у тому числі — до на-
вчальних курсів, які містяться в системі дистанційної освіти.

Internet надає унікальні можливості для співпраці навчальних
закладів. Особливості мережі Internet дають можливість створюва-
ти об’єднання навчальних закладів на основі телекомунікаційних
мереж з метою спільного використання інформаційних ресурсів і
забезпечення колективного доступу до них для підвищення ефек-
тивності діяльності. Так звані «віртуальні університети».

Для того, щоб ефективно використовувати можливості, які
надає мережа Internet, потрібна попередня підготовка і виклада-
чів, і студентів. Кожен, хто користується ресурсами мережі, по-
винен володіти достатніми знаннями щодо особливостей роботи
у даному середовищі, небезпек, що можуть виникнути у процесі
роботи, а також щодо типових алгоритмів вирішення проблем,
які постануть перед ним.

Для того, щоб більш ефективно організувати процес отриман-
ня студентами необхідних знань, можна скористатися однією із
іноваційних технологій, що поширені сьогодні у педагогічній
практиці. Наприклад, провести навчальну гру з обговоренням те-
ми, що вивчається. Одним із варіантів є організація дискусії се-
ред студентів із використанням попередньо розроблених правил
та умов. Можна, наприклад, розділити студентів на кілька груп,
що будуть відстоювати різні думки, встановити регламент та ви-
значити цілі дискусії на прикладі судового процесу. Тоді будуть
«адвокати», «прокурори», «судді», «свідки» тощо. Можна також
змоделювати обговорення вченою радою уявного університету
правил використання мережі Internet у межах навчального закла-
ду. Чи варто відкривати доступ? У якому режимі? Чи слід конт-
ролювати роботу студентів у мережі і яким чином тощо? Тоді
групи можуть бути, наприклад, «новаторами», «оптимістами»,
«песимістами», «консерваторами», «аналітиками». Можна вико-
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ристати й таку тему для обговорення — чи підключати до мережі
Internet власний персональний комп’ютер?

Важливим для даної тематики є розуміння факту, що кожен
користувач Internet разом із великими можливостями отримує і
багато потенційних проблем, із якими слід рахуватися. Так, під
час обговорення слід обов’язково розглянути наступні питання.
Наскільки продуктивним зазвичай є використання часу в Internet?
Якими знаннями треба володіти, щоб використовувати Internet
ефективно? Як запобігти розповсюдженню особистої інформації,
та іншої інформації, розповсюдження якої небажане? Якими бу-
вають небезпечні та шкідливі програми, та як мінімізувати шкоду
від них?

Після закінчення дискусії слід обов’язково проводити її обго-
ворення. Це дозволить викладачеві наголосити на найважливі-
ших питаннях, а також більш якісно проаналізувати успішність
проведеного заходу.

Цінним у даному випадку є не стільки сам результат обгово-
рення, як аргументи кожної із сторін. Під час обговорення кожен
присутній зможе почути багато думок. Важливим додатковим ре-
зультатом даної гри є те, що студенти вчаться коректно та ефек-
тивно дискутувати, аналізувати обговорювані питання із різних
точок зору, презентувати власну думку та позицію щодо тих чи
тих питань.

Оскільки, коло цікавих та неодноназначних тем у сфері інфор-
маційних систем досить широке, то розглянуту технологію іно-
ваційного навчання поряд із іншими можна застосовувати при
вивченні багатьох тем, що значно підвищить ефективність ви-
вчення, а також зробить процес навчання цікавішим та різноманіт-
нішим.

Кисіль Т. М., асистент,
кафедра інформатики

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ,
ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНИНГУ

Сучасні методики освіти містять у собі кілька необхідних
компонентів: теоретичну підготовку студента, що дозволяє йому
представити область вивчення, зрозуміти систему об’єктів і їх
взаємозв’язок, а також практичну підготовку, яка забезпечує сту-
дента необхідними навиками і уміннями. Відсутність в освітньо-
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му процесі одного з перерахованих компонентів не дозволяє за-
безпечити повноцінну підготовку студента.

Найбільша ефективність підготовки досягається при тісному
контакті викладача і студента та при невеликій кількості студен-
тів, що одночасно працюють з викладачем. Оптимальний розмір
групи в даному випадку коливається від восьми до п’ятнадцяти
залежно від специфіки дисципліни, що викладається. Така кіль-
кість студентів дозволяє викладачу одночасно вести діалог з кож-
ним з них, передавати теоретичні основи, а також матеріали для
практичної підготовки. Перевірка правильності виконання студен-
тами завдань і оцінювання якості їх знань у даному випадку та-
кож проводяться викладачем без надмірних зусиль.

Але така підготовка фахівців можлива в елітних ВНЗах з не-
великою кількістю студентів. Все інакше відбувається при вели-
кий кількостях студентів. У той час, як теоретична підготовка
буде здійснюватися в нормальному режимі, практична підготовка
не зможе бути здійснена через неможливість перевірки більшої
кількості практичних робіт студентів, тому виникає потреба в за-
стосуванні автоматизованого тестового контролю по дисципліні
«Економічна кібернетика».

Автоматизована система тестового контролю повинна забез-
печити: проведення тестових перевірок знань у навчальному
процесі предмету; проведення процесу оцінювання знань студен-
тів по всіх темах предмету; аналіз успішності, рейтингів студен-
тів; спланувати зміст навчального курсу (семестрового, тижнево-
го планування).

Принцип тестових занять
Тестові заняття направлені на контроль якості освоєння мате-

ріалу. Вони проводяться за певним розкладом часу і місці у при-
сутності перевіряючого. Оцінки, отримані на тестах разом з ін-
шими неавтоматизованими заняттями враховуються при
розрахунку оцінки за курс.

Для наповнення тестових і тренінгових занять використову-
ється один і той же принцип:

— у кожному занятті створюється набір груп практичних зав-
дань. (Група — це набір однотипних завдань, одне з яких, вибра-
не у випадковому порядку, надається студенту для виконання під
час тесту.);

— у групу відбираються завдання, що відповідають різним рів-
ням складності, і направлені на перевірку однієї і тієї ж області
знань. Під час проходження студентом заняття, з кожної групи ви-
падковим чином йому вибирається одне завдання для виконання.
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Інформаційна система тестового контролю містить у собі сис-
тему реєстрації студентів. Система підтримує одну форму вве-
дення відповідей — multiple choice (множинний вибір). Щоб від-
повісти на будь-яке завдання, необхідно вибрати його з наданого
списку, що зазвичай складається з 5 і більше пунктів. Після здачі
тесту система надає короткий звіт за наслідками здачі, також у
системі передбачена система рейтингів. Середній час, відведений
на відповідь — 1—2 хвилин на кожне завдання, загальний термін
проведення тесту 10—15 хвилин.

Принцип оцінювання знань студентів
Автоматизовані перевірки будуть оцінені без участі виклада-

ча, а оцінки автоматично зафіксовуються в тестовій інформацій-
ній системі.

Неавтоматизовані перевірки не будуть оцінені автоматично —
оцінка за них буде виставлена викладачем курсу за допомогою
спеціального програмного забезпечення.

Знання студентів оцінюються системою у балах. При вико-
нанні певного заняття студент одержує бал, який розраховується
як сума балів за кожне виконане завдання (бал за виконання зав-
дання привласнюється всій групі завдань).

Після закінчення виконання заняття бал за заняття порівню-
ється з прохідним і, якщо він нижче прохідного, то в БД фіксу-
ється нульовий результат. Крім того, в базу даних заноситься ще
і максимальний можливий бал за дане заняття.

Зберігання інформації
Зберігання інформації в автоматизованій системі забезпечу-

ється СУБД та табличним процесором. Для правильного збері-
гання інформації в корпоративній БД розподілені місця зберіган-
ня різних об’єктів системи для уникнення їхнього дублювання в
різних підсистемах. Крім того, реалізовано єдине місце зберіган-
ня методичних матеріалів навчального курсу та результатів оці-
нювання знань студентів.

Вхідними даними для системи є список студентів з персональ-
ними даними, вихідними — оцінки, отримані студентами за про-
ходження тестових занять за навчальний курс.

Згідно розробленої технології проведення тестових занять си-
стема забезпечує двома способами:

• в комп’ютерних класах проходження занять відбувається в
режимі реального часу. В цьому режимі проходить більшість тес-
тів і всіх тренінгів;

• проходження занять на будь-якому комп’ютері в режимі
віддаленого доступу. Його перевага в тому, що тестові заняття



769

проводяться на будь-яких клієнтських комп’ютерах з можливіс-
тю їх підключення до серверу, де реалізована автоматизована те-
стова система.

Вимоги до апаратного та програмного забезпечення
Вимоги до апаратного та програмного забезпечення є мінімаль-

ними. Як сервер необхідно використовувати будь-який комп’ю-
тер призначений для обробки клієнтських місць. Мережна під-
тримка повинна бути реалізована за допомогою протоколу
TCP/IP. Програмне забезпечення, як сервера, так і клієнтських
місць, є стандартним: реалізація одної з існуючих ОС Windows,
додатка одної з версій Microsoft Office.

Клименко О. Ф., канд. екон. наук, доц.,
Головко Н. Р., канд. екон. наук, доц.,

кафедра інформатики

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА»

Сьогодні знання є одним з найважливіших активів, і пошук
найефективнішого способу передачі знань привів до пошуку но-
вих способів забезпечення оперативності надання знань, розши-
рення методів навчання, можливість вибору місця, часу і пері-
одичності навчальних заходів.

Метод навчання — це спосіб організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності студента. В процесі навчання метод виступає як
упорядкований спосіб взаємозв’язаної діяльності викладача і
студента для досягнення певної навчально-виховної мети. Під
методами навчання потрібно розуміти способи навчальної роботи
викладача і організації навчально-пізнавальної діяльності студен-
та по вирішенню різних дидактичних задач, направлених на ово-
лодіння матеріалом, що вивчається.

Кожний метод навчання органічно включає навчальну ро-
боту викладача (виклад, пояснення нового матеріалу тощо) й
організацію активної навчально-пізнавальної діяльності студен-
та. Тобто викладач, з одного боку, сам пояснює матеріал, а з ін-
шою — прагне стимулювати навчально-пізнавальну діяльність
студентів (спонукає їх до роздуму, самостійному формулюван-
ню висновків і т. д.).
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Перед вибором метода навчання спочатку визначається, в якій
області повинні переважати результати після застосування мето-
да: знань, практичних навичок, відношень. Застосовуються такі
методи навчання: практичні заняття; тренувальні вправи; аналіз
конкретних випадків; аналіз навчальних прикладів; навчальні іг-
ри: рольові, моделюючі, імітаційні (ділові); дискусії; лекція (в
умовах тренінгу слово «лекція» використовується з приставкою
«міні» та використовується для стислого повідомлення великого
обсягу інформації); слайдові презентації; метафоричні дії.

Для покращання ефективності засвоєння знань та набуття
практичних навичок студентами у процесі навчання необхідно
застосовувати тренінгові технології.

Тренінг (англ. Train — навчати, виховувати) — це систематич-
не тренування або вдосконалення певних навиків і поведінки
учасників тренінгу.

Тренінги — один з найпопулярніших методів навчання, цін-
ність яких полягає в набутті навиків ділового спілкування, про-
фесійної майстерності, підняття командного духу і т. п., а техно-
логія тренінгу орієнтована, головним чином, на внутрішньогру-
пову взаємодію.

Базовими методами тренінгу є групова дискусія і рольова гра
в різних модифікаціях і поєднаннях.

Семінар — це практичне заняття у формі дискусії з якого-
небудь наперед обумовленого питання, по якому висловлює свою
думку і відповідає на поставлені питання спочатку один студент і
одержує коментарі по виступу, потім черга переходить до іншого
студента, так само готовому щось повідомити по зазначеній темі
дискусії, і, таким чином, відбувається обмін знаннями між учас-
никами.

На кафедрі інформатики розроблені та застосовуються міні-
тренінги та семінари по кожній темі дисципліни «Економічна ін-
форматика». Кожний тренінговий курс містить такі розділи: ко-
роткий зміст теми; навчальні цілі; основні терміни і поняття;
практичні завдання; тести.

Для деяких тем застосовується ігрове проектування. Заняття
проводиться в комп’ютерному класі: академічна група поділяєть-
ся на підгрупи по 4 студенти, формулюється тема, визначається
проблема (задача) та обираються інформаційні технології для її
розв’язання. Далі кожна підгрупа розробляє проект згідно вибра-
ній темі та реалізовує його на комп’ютері. Результати доповіда-
ються у вигляді семінару за допомогою презентації, яка створю-
ється засобами програми MS POWER POINT.
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У результаті проведення тренінгів при вивченні дисципліни
«Економічна інформатика» студенти стимулюються до опрацю-
вання достатньо великого обсягу матеріалу, самостійного визна-
чення проблеми, знаходження і застосовування методів та засобів
її розв’язання.

Красюк Ю. М., канд. пед. наук, доц.,
Сільченко М. В., канд. екон. наук, доц.,

Шабаліна І. В., асист.,
 кафедра інформатики

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Однією з характеристик фахівця нового покоління, який здат-
ний до гнучкого ділового реагування та вміє самостійно обирати
напрями подальшого професійного зростання, є уміння перспек-
тивно опрацьовувати постійно зростаючі обсяги фактологічних
даних та ефективно використовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології у своїй діяльності. Для якісного форму-
вання у майбутніх економістів відповідних умінь доцільне ком-
плексне використання тренінгових технологій у процесі навчання
економічної інформатики у формі системи тренінгових занять
(кожне тренінгове заняття розраховане не більше ніж на 2 годи-
ни) та методу проектів, кейс-методу для організації самостійної
пізнавальної діяльності студентів (під час виконання творчих зав-
дань). При цьому навчальна діяльність студентів, основною харак-
теристикою якої є якісні зміни у самому суб’єкті навчання, спря-
мовується на розв’язування комплекту наскрізних компетентніс-
них задач, для яких обов’язковим є застосування сучасних інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій, надання/отримання різно-
рівневої допомоги/консультацій та формування критеріїв оціню-
вання як кінцевого результату, так і способів його отримання.
Студенти отримують можливість не тільки закріпити набуті
знання, розвинути відповідні уміння та навички, але й можливо
змінити своє ставлення до власного досвіду та методів роботи, у
тому числі колективної.

Діяльність викладача та студентів під час використання тренін-
гових технологій потребує підготовки, тому включає два етапи
(див таблицю).



77
2

Н
а 
рі
вн
і в
ик
ла
да
ча

Н
а 
рі
вн
і с
ту
де
нт
ів

І Е
Т
А
П

: П
ІД
ГО

ТО
В
ЧИ

Й
Ви

зн
ач
ен
ня

 т
ех
но
ло
гіч
но
ї м

од
ел
і з
ан
ят
тя

 у
 в
ід
по
ві
дн
ос
ті

 д
о

йо
го

 м
іс
ця

 в
 с
ис
те
мі

 тр
ен
ін
го
ви
х 
за
ня
ть

 н
ав
ча
ль
но
го

 к
ур
су

П
ід
го
то
вк
а 
ко
мп

ле
кт
у 
те
ст
ов
их

 з
ав
да
нь

 д
ля

 с
ам
ок
он
тр
о-

лю
 г
от
ов
но
ст
і с
ту
де
нт
ів

 д
о 
за
ня
тт
я

В
ик
ор
ис
то
ву
ю
чи

 с
ис
те
м
у 

W
eb

C
T 

[2
, 4

], 
ви
ко
на
нн
я 
ко
м-

пл
ек
ту

 т
ес
то
ви
х 
за
вд
ан
ь;

 в
из
на
че
нн
я 

«п
ро
бл
ем
ни
х»

 п
и-

та
нь

, я
кі

 в
ин
ик
ли

 в
 п
ро
це
сі

 їх
 р
оз
в’
яз
ув
ан
ня

, д
ля

 п
од
ал
ь-

ш
ог
о 
об
го
во
ре
нн
я 
в 
ау
ди
то
рі
ї

П
ри

 п
от
ре
бі

 в
ид
ач
а 
до
ма
ш
нь
ог
о 
за
вд
ан
ня

 с
ту
де
нт
ам

 т
а

ви
зн
ач
ен
ня

 т
ер
мі
ні
в 
йо
го

 в
ик
он
ан
ня

Ін
ди
ві
ду
ал
ьн
е 
ви
вч
ен
ня

, а
на
лі
з 
та

 в
ик
он
ан
ня

 с
ту
де
нт
ам
и

от
ри
ма
ни
х 
за
вд
ан
ь

Ін
фо

рм
ув
ан
ня

 с
ту
де
нт
ів

 п
ро

 о
со
бл
ив
ос
ті

 с
ис
те
ми

 о
ці
ню

-
ва
нн
я 
ре
зу
ль
та
ті
в 
їх

 н
ав
ча
ль
но
ї д
ія
ль
но
ст
і

О
зн
ай
ом

ле
нн
я 
з 
ос
об
ли
во
ст
ям
и 
си
ст
ем
и 
оц
ін
ю
ва
нн
я 
ре

-
зу
ль
та
ті
в 
че
ре
з е
ле
кт
ро
нн
ий

 ж
ур
на
л 

[1
, 3

]

За
 н
ео
бх
ід
но
ст
і п
ро
ве
де
нн
я 
ко
нс
ул
ьт
ац
ій

О
бг
ов
ор
ен
ня

 п
ит
ан
ь,

 я
кі

 в
ин
ик
ли

 п
ід

 ч
ас

 а
на
лі
зу

 о
тр
им

а-
ни
х 
за
вд
ан
ь

ІІ
 Е
Т
А
П

: Р
О
БО

ТА
 В

 А
У
Д
И
ТО

РІ
Ї

П
ов
ід
ом
ле
нн
я 
ме
ти

 за
ня
тт
я.

 П
ос
та
но
вк
а о

сн
ов
ни
х 
за
вд
ан
ь

У
св
ід
ом

ле
нн
я 
ме
ти

 за
ня
тт
я 
та

 с
ут
і п
ос
та
вл
ен
их

 за
вд
ан
ь

А
кт
уа
лі
за
ці
я 
оп
ор
ни
х 
зн
ан
ь 
ст
уд
ен
ті
в

У
ча
ст
ь 
у 
за
га
ль
но
му

 о
бг
ов
ор
ен
ні

 в
из
на
че
ни
х 
пи
та
нь

Ро
зп
од
іл

 с
ту
де
нт
ів

 за
 м
ал
им

и 
гр
уп
ам
и

В
хо
дж

ен
ня

 в
 к
ом

фо
рт
ну

 д
ля

 р
об
от
и 
ма
лу

 г
ру
пу

О
рг
ан
із
ац
ія

 р
об
от
и 
ст
уд
ен
ті
в 
у 
ма
ли
х 
гр
уп
ах

; п
ри

 п
от
ре

-
бі

, в
из
на
че
нн
я 
до
по
ві
да
чі
в

Ро
бо
та

 с
ту
де
нт
а 
в 
ск
ла
ді

 м
ал
ої

 г
ру
пи

, ф
ор
му
ва
нн
я 
ос
об
и-

ст
ог
о 
вн
ес
ку

, в
из
на
че
нн
я 
до
по
ві
да
чі
в

О
рг
ан
із
ац
ія

 п
ре
зе
нт
ац
ії 
ро
зв

’я
зк
ів

У
ча
ст
ь 
у 
пр
ез
ен
та
ці
ї р
оз
в’
яз
ку

 с
во
єї

 г
ру
пи

П
ро
ве
де
нн
я 
пі
дс
ум
ко
во
ї д
ис
ку
сі
ї

У
ча
ст
ь 
у 
пі
дс
ум
ко
ві
й 
ди
ск
ус
ії:

 п
ит
ан
ня

, в
ис
ту
пи

 з 
мі
сц
ь

П
ід
су
мк
ов
ий

 в
ис
ту
п 
ви
кл
ад
ач
а 
з 
ан
ал
із
ом

 е
фе
кт
ив
но
ст
і

ви
ко
ри
ст
ан
ня

 д
іб
ра
ни
х 
ст
уд
ен
та
ми

 з
ас
об
ів

 ін
фо

рм
ац
ій
но

-
ко
му
ні
ка
ці
йн
их

 т
ех
но
ло
гі
й

У
св
ід
ом

ле
нн
я 
ви
ст
уп
у 
ви
кл
ад
ач
а,

 й
ог
о 
ан
ал
із
у 
си
ту
ац
ії

О
ці
ню

ва
нн
я 
ре
зу
ль
та
ті
в 
на
вч
ал
ьн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і с
ту
де
нт
ів

С
ам
оо
ці
нк
а 
ре
зу
ль
та
ті
в 
св
оє
ї р
об
от
и,

 п
ор
ів
ня
нн
я 
її 
з 
оц
ін

-
ко
ю

 в
ик
ла
да
ча

772



773

Ефективність реалізації запропонованої технології на другому
етапі в значній мірі обумовлена:

— психологічною сумісністю учасників малих груп;
— сформованістю у студентів внутрішніх мотивів навчальної

діяльності;
— оперативністю реагування викладача на організаційні

ускладнення, які виникають у процесі роботи малих груп;
— об’єктивністю оцінювання результатів роботи кожного сту-

дента.

Література

1. Красюк Ю. М., Сільченко М. В., Шабаліна І. В.,. Махоткіна А. Я.
Система інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяль-
ності // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук.
праць ― К.: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». ― Вип. 77. ― 2008. ―
С. 277—286.

2. Шабаліна І. В., Красюк Ю. М. Використання дистанційних тех-
нологій для організації самостійної роботи студентів очної форми на-
вчання // Матеріали. наук.-метод. конф. «Досвід організації та активіза-
ції навчального процесу на основі впровадження інноваційних
технологій», Т. 1. — К.: КНЕУ, 2008. — С. 281—283.

3. Сільченко М. В., Красюк Ю. М., Шабаліна І. В. Інформаційна підт-
римка контролю та оцінювання результатів навчальної діяльності сту-
дентів // Матеріали. наук.-метод. конф. «Досвід організації та активіза-
ції навчального процесу на основі впровадження інноваційних тех-
нологій», Т. 2. — К.: КНЕУ, 2008. — С. 448—449.

4. http://do.kneu.kiev.ua

Мазуренко О. К., канд. екон. наук, доцент,
Єрін Д. Л., канд. екон. наук, доцент,

кафедра статистики

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У КУРСІ «СТАТИСТИКА-2»

«Статистика-2» є складовою варіативної частини навчально-
го плану підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва.
Основні її завдання: формування у студентів системи знань щодо
інформаційної бази, методології та інструментарію статистично-
го оцінювання стану і розвитку національної економіки; набуття
практичних навичок комплексного статистичного аналізу соціаль-
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но-економічних процесів, що відбуваються на макро- і мезорівнях,
діагностики макроекономічної рівноваги і виявлення тенденцій,
що сприяють економічному поступу країни або гальмують його.
У вирішенні цих завдань важливу роль відіграють навчальні тре-
нінги, модульна структура яких відповідає концептуальному по-
лю програми даного курсу. Методичні підходи до аналізу макро-
процесів і узагальнення його результатів викладено в електрон-
ному підручнику «Статистика-2». Аби наблизити процес навчан-
ня до реалій сьогодення, інформаційною базою тренінгу є офі-
ційні дані Держкомстату, міністерств і відомств України, НБУ,
міжнародних статистичних організацій.

Для досягнення навчальних цілей тренінгу, визначених за
принципом SMART, найефективнішим методом його проведення
є робота в малих групах (3—5 осіб), склад яких змінюється залеж-
но від конкретних навчальних завдань, що належить розв’язати
на тому чи іншому етапі. Така схема організації тренінгу набула
назви «групова мозаїка» (рис. 1).

Постановка
завдань малим

групам

Виконання
завдань

(аналіз даних)

Презентація
експертних оцінок,

висновків
і пропозицій

Обмін інформацією
між групами,
обговорення

результатів аналізу

Створення
експертних

груп

Узагальнення
результатів аналізу

експертами

1
етап

2
етап

Рис. 1. Організація навчального тренінгу
за схемою групової мозаїки

Наприклад, навчальна ціль тренінгу — проаналізувати зако-
номірності розвитку зовнішнього сектора економіки за певний
період, оцінити стан зовнішньої заборгованості, міжнародну лік-
відність та платоспроможність країни. На першому етапі форму-
ється п’ять робочих команд, кожна з яких аналізує окремий ас-
пект зовнішньоекономічної діяльності: 1-а — збалансованість
зовнішньої торгівлі; 2-а — стан платіжного балансу; 3-я — між-
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народну інвестиційну позицію; 4-а — боргове навантаження еко-
номіки; 5-а — ліквідну позицію і платоспроможність країни.

Після обговорення результатів аналізу, висновків і пропозицій
кожної команди створюються нові змішані групи, до складу яких
залучаються представники команд у якості «експертів» з відповід-
ної проблеми (другий етап тренінгу). Завдання експертних груп —
за результатами аналізу на першому етапі, спираючись на взаємо-
зв’язки і взаємозумовленість проаналізованих процесів, дати ціліс-
ну характеристику закономірностей функціонування та тенденцій
розвитку зовнішнього сектора національної економіки в контексті
фінансової безпеки країни. Усі висновки і пропозиції експертних
груп обговорюються відкрито у дискусійному режимі.

Результативність роботи j-ої групи на кожному етапі оціню-
ється викладачем та іншими групами за трибальною шкалою (за-
довільно, добре, відмінно), групова оцінка визначається як серед-
ня арифметична з цих оцінок. У середині груп застосовують вза-
ємооцінювання. Кумулятивна оцінка активної взаємодії і ефектив-
ної роботи студента під час тренінгу об’єднує усереднені взаємо-
оцінки роботи в групах і оцінки групової роботи на кожному
етапі. Максимальна сума балів — 20.

У цілому тренінг з макростатистики є дієвим інструментом
формування аналітико-синтетичного мислення, що сприяє під-
вищенню компетентності та професійної мобільності майбутніх
фахівців-економістів.

Македон Г. П., асистент,
 кафедра інформатики

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

З ВИКОРИСТАННЯМ ДІЛОВОЇ ГРИ

Знання, навички і вміння, необхідні майбутнім фахівцям еко-
номічної сфери, формуються протягом усього періоду навчання у
вищих закладах освіти і складають основу професійної компетен-
ції майбутніх економістів. Чим вищий рівень сформованості цієї
компетенції, тим швидше адаптується випускник до реальної
професійної діяльності. Така адаптація буде ефективною за умо-
ви моделювання на заняттях в університеті окремо взятих еконо-
мічних та управлінських процесів, діяльності керівника, мене-
джера, спеціаліста, виробника, продавця та споживача.
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У процесі навчання студентам необхідно створити умови та
забезпечити можливості для розкриття резервів особистості, доз-
воливши проявити себе як людину творчу, здатну знаходити ори-
гінальні, нестандартні вирішення проблем і завдань, що стоять на
шляху досягнення мети.

Одним з найкращих засобів такого саморозкриття і самоствер-
дження, оволодіння майбутньою професією є ділова творча гра,
що моделює на занятті різні аспекті майбутньої професійної діяль-
ності.

Для успішного проведення таких ігор необхідно створити в ау-
диторії особливий психологічний клімат, у якому відсутня напру-
женість, студенти не бояться зауважень, низьких оцінок, помилок,
а працюють з достатньою самовіддачею, висувають свої шляхи
вирішення задач, творчо використовують набуті знання. Ще одні-
єю запорукою успіху ділових ігор є надання студентам можливості
й права голосу в самій організації моделювання професійної діяль-
ності, а також певної автономії в навчальному процесі.

Ділова гра є реалізацією одного з сучасних підходів до на-
вчання — конструктивістського.

У методичній літературі виділяють сім характеристик навчаль-
ного середовища, побудованого на основі цього підходу. Відпо-
відно до нього, навчальне середовище повинно бути:

— активним (студенти включаються в мисленнєву обробку
інформації і несуть відповідальність за результаті цієї обробки);

— конструктивним (включаються нові ідеї в отримані знання
для того, щоб вирішити якусь проблему );

— кооперативним (студенти працюють разом, а не поодинці;
загальна мета — оволодіти новими знаннями та вміннями через
використання знань та вмінь усіх членів співтовариства, забезпе-
чуючи кожному з них соціальну підтримку за умови персональ-
ного вкладу в спільну справу);

— інтенціональним (студенти активно і цілеспрямовано нама-
гаються досягти когнітивної мети);

— розмовним (навчання за своєю сутністю постає як соціаль-
ний діалогічний процес, у якому студенти є частиною суспільст-
ва, що спільно створює систему знань);

— контекстуальним (навчальні завдання побудовані як зна-
чущі завдання з реального світу або моделюють реальний світ
шляхом створення проблемного навчального середовища);

— рефлексивним (студенти чітко висловлюють свої думки та
рефлексують, думають над тими процесами та рішеннями, з яки-
ми був пов’язаний процес пізнання).
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Ділова гра є одним із активних методів навчання, прогресивною
моделлю педагогічного впливу на особистість студента. Заняття,
організовані за такою моделлю, дають можливість викладачеві зро-
зуміти, що варто більше зосередитися на організації діяльності сту-
дентів, через яку будуть формуватися потрібні навчальні та ділові
якості й досвід, уміння мислити творчо, розвивати підприємниць-
кий підхід до справи та прийняття правильних рішень.

Мараховський Л. Ф., д-р техн. наук, професор,
кафедра інформатики

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕНІ КУРСУ
З ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА»

Вступ. У навчальному процесі з природничих наук займає особ-
ливе місце, відіграє декілька ролей, умовно відтворюючи такі етапи
пізнання, як: спостереження, експеримент, практичне використання,
тому навчальний процес, як і процес пізнання, не може бути завер-
шеним без використання сучасних комп’ютерних технологій.

Порівняння наукового методу пізнання з етапами навчального про-
цесу показує важливість дослідження математичних моделей (рис. 1).

Рис. 1. Порівняння наукового методу пізнання
з етапами навчального процесу
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Постановка задачі. У курсі дисципліни «Комп’ютерна схе-
мотехніка» уперше в світі вивчаються проблеми обмеження су-
часного проектування пристроїв ЕОМ і шляхи їх подолання.
У першу чергу це стосується таких фундаментальних розділів
проектування, як: теорія цифрових автоматів, побудова елемен-
тарних схем пам’яті та побудова пристроїв ЕОМ на їх основі
[1—6]. У зв’язку з цим стало актуальним удосконалення систе-
ми організації навчального процесу та контролю якості знань
студентів при вивчені курсу з дисципліни «комп’ютерна схемо-
техніка».

Основний матеріал. У літературі [7] розглянута формула рів-
нів пам’яті людського мозку, яка вказує, що кількість рівнів до-
сягає цифри 7,6. Із опиту викладання технічних дисциплін автор
зробив вивід, що для кращого засвоєння новітнього матеріалу
студенту потрібно від 6 до 10 разів повторити цей матеріал, що
автор пов’язує з рівнями людської пам’яті.

У навчальному процесі з дисципліни «Комп’ютерна схемотех-
ніка» впроваджено шість раз повторення матеріалу для більш
удосконаленого його вивчення і запам’ятовування. Вперше сту-
дент знайомиться з новим матеріалом на лекції. По-друге йому
рекомендується познайомитися з цим матеріалом по посібнику
«Комп’ютерна схемотехніка» [6] для підготовки до практичного
заняття. Утретє він отримує навички з цього матеріалу на практич-
них заняттях. У-четвертих він готується для захисту практичних
робіт. У-п’яте він виконує моделювання розроблених їм завдань на
ПК при виконанні лабораторних робіт. І в-шосте він захищає ла-
бораторні роботи при їх здачі викладачу. У-сьоме він готується до
заліку і повторює увесь пройдений матеріал. Моделювання цих
схем на ПК дозволяє за короткий період часу творчо перевірити,
обміркувати та засвоїти важливі для розуміння предмету законо-
мірності, асоціативно зв’язати реальний прилад та його модельні
уявлення. Це дозволяє зробити процес викладання більш наочним,
дати вдале представлення фізичних принципів роботи приладів,
що вивчаються, запобігти переобтяженості початкового етапу ви-
вчення предмету аналітичними моделями, підвищити зацікавле-
ність предметом, при цьому значно зменшити витрати на дослі-
дження.

Висновки. Таким чином, здійснюється удосконалення систе-
ми організації навчального процесу та контролю якості знань
студентів при вивчені курсу з дисципліни «Комп’ютерна схемо-
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техніка». Для посилення цієї тенденції на кафедрі інформатики
КНЕУ підготовлений і зданий на друк практикум з дисципліни
«Комп’ютерна схемотехніка», який пояснює студентам як вико-
нувати лабораторні роботи на ПК за допомогою сучасних про-
грам по моделюванню пристроїв ЕОМ.
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Пальян З. О., канд. екон. наук, доцент,
Гончар І. А., канд. екон. наук, доцент,

 кафедра статистики

ІННОВАЦІЇ У ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний процес у вищих навчальних закладах хоча і ґрун-
тується на багаторічному досвіді викладання, все ж має присто-
совуватись до поточних змін суспільства враховуючи сучасні ви-
моги професійної підготовки студентів. Пропозиції кафедри ста-
тистики направлені на формування творчих здібностей студентів
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та включають такі основні напрями: методичні та організаційні
аспекти навчального процесу; контроль знань студентів; управ-
ління якістю викладання.

Серед головних методичних та організаційних аспектів навчаль-
ного процесу слід видвлити:

— викладення лекційного матеріалу. Пропонується перейти
від традиційного викладання лекцій «під диктовку» до подання
матеріалу у формі презентації з використанням сучасних техніч-
них засобів. Активізувати мислення студентів та їх участь під
час лекції, зосереджуючись на корисних, але мало висвітлених
аспектах, сучасних проблемних питаннях та шляхах їхнього ви-
рішення, практичних порадах, застереженнях при застосуванні
тих чи інших положень у нестандартних ситуаціях. Ввести в
практику попередню самопідготовку студентів до участі в лек-
ціях: видавати студентам завдання ознайомитись із структурою
наступної лекції;

— проведення практичних та індивідуальних занять. Індиві-
дуалізувати роботу на практичних (семінарських) заняттях за до-
помогою використання персональних робочих зошитів. Це доз-
волить з одного боку, скоротити зайві витрати аудиторного часу
на переписування (зачитування) умови завдання, а з іншого —
допомогти студентові спочатку діяти «за зразком», а згодом са-
мостійно формувати схему свого мислення;

— організаційні питання навчання. Змінити характер обов’яз-
ків та відповідальності в ланці «лектор—асистент», а саме під-
вищити відповідальність лектора за якість проведення практич-
них та індивідуальних занять. Зосередити асистента лише на
функціях помічника лектора, за яким він веде заняття. Для за-
безпечення персоніфікації в навчальному процесі, слід скороти-
ти чисельність студентів в академічних групах до 25 осіб. Фор-
мувати обсяг педагогічного навантаження з огляду на чисель-
ність студентів у групах, а не з кількості академічних груп. Під-
вищити якість підготовки навчально-методичної літератури, що
видається в КНЕУ. Заохочувати авторів використовувати інно-
ваційні прийоми у підготовці навчальних видань. Стимулюва-
ти активізуючу та компактну форму подання навчального мате-
ріалу.

Ефективне запровадження інноваційних заходів неможливе
без якісного контролю знань студентів. Поточний контроль дореч-
но здійснювати за дворівневою системою, по-перше, оцінювання
рівня репродуктивних знань та навичок за допомогою поточного
тестового експрес-контролю. Для цього можна використати базу
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тестових завдань, що створено для дистанційної форми навчання,
по-друге, оцінювання рівня пошуково-аналітичних умінь та на-
вичок серед студентів молодших курсів за допомогою індивіду-
альних самостійних робіт, а серед старшокурсників — за допомо-
гою міні-наукових досліджень.

Налагоджена робота навчального процесу неможлива без здійс-
нення управління якістю викладання. Пропонується створити
рейтингову систему оцінювання якості роботи викладачів, спи-
раючись на: результати щосеместрового опитування думки сту-
дентів щодо якості викладання (лекцій та практичних занять) та
популярність навчально-методичної літератури, підготовленої
викладачами КНЕУ серед студентів та інших користувачів.

Реалізація запропонованих інновацій дозволить піднести нав-
чальний процес на принципово новий рівень викладання, що
стимулюватиме у студентів розвиток творчих здібностей.

Петренко Л. М., асистент,
кафедра інформатики

ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ В ФОРМУВАННІ

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

На сьогодні основною метою освіти у вищій школі є підготов-
ка кваліфікованого працівника відповідного рівня, конкуренто-
здатного на ринку праці, компетентного, який вільно володіє
професією та орієнтується в суміжних галузях діяльності, гото-
вого до постійного професійного росту, соціальної та професій-
ної мобільності. Освіта все більше орієнтується на творчу ініці-
ативу, самостійність, мобільність майбутніх спеціалістів, що
вимагає якісно нового підходу до формування майбутнього фа-
хівця. Компетентнісний підхід у навчанні можна реалізувати за
рахунок зміщення акценту з односторонньої активності викла-
дача на самостійне учіння, відповідальність і активність самих
студентів.
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При формуванні навчально-пізнавальної компетенції студента
повинні використовуватися інноваційні, активні методи навчан-
ня, зокрема проблемно-пошукові методи. Суть проблемної інтер-
претації навчального матеріалу полягає в тому, що викладач не
повідомляє знання в готовому вигляді, а ставить перед студента-
ми проблемні задачі, спонукаючи шукати шляхи та методи їх
розв’язання. Проблема сама прокладає шлях до нових знань та
способів дій. Нові знання даються не для відомостей, а для
розв’язання певної проблеми. При традиційному підході — від
знань до проблеми — студенти не можуть виробити вміння та
навички самостійного наукового пошуку, оскільки їм даються
для засвоєння його готові результати. У проблемному навчанні
викладач чітко формулює навчальну проблему або організовує
роботу студентів з її формулювання.

При використанні проблемно-пошукових методів навчання
викладач використовує такі прийоми: створює проблемну ситуа-
цію (ставить питання, пропонує задачу, експериментальне зав-
дання), організовує колективне обговорення можливих підходів
до вирішення проблемної ситуації, стимулює висування гіпотез.
Студенти роблять припущення про шляхи вирішення проблемної
ситуації, узагальнюють раніше набуті знання, виявляють причи-
ни явищ, пояснюють їхнє походження, вибирають найбільш ра-
ціональний варіант вирішення проблемної ситуації. Викладач
обов’язково керує цим процесом на всіх етапах, у тому числі за
допомогою запитань-підказок.

Проблемно-пошукові методи навчання дуже ефективні для
навчання у вищій школі. Цей вид методів включає в себе такі йо-
го окремі випадки, як метод проблемного викладання, частково-
пошуковий, або евристичний, дослідницький методи навчання.
Окремими випадками проблемно-пошукового методу частково є
бінарні методи: пояснювально-спонукальний і частково-пошуко-
вий, спонукальний і пошуковий.

Проблемно-пошукові методи застосовуються здебільшого з
метою розвитку навичок творчої навчально-пізнавальної діяль-
ності, вони сприяють більш осмисленому і самостійному ово-
лодінню знаннями. Особливо ефективно застосовуються ці ме-
тоди в тих випадках, коли у студентів сформована культура пі-
знавальної діяльності, інтересів і здібностей, а також глибокі
знання.

Ідеальним результатом сучасної освіти повинен стати компе-
тентний фахівець, а реальним — створення умов для досягнення
поставленої мети в освітньому закладі.
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Петренко Л. М., асистент, кафедра інформатики КНЕУ,
Чепурко С. П., учитель, Варвинська районна

гімназія Чернігівської обл.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ

Проектний метод (або метод проектів) є подальшим розвитком
проблемного методу. У проектному навчанні навчальна проблема
намічена неявно. Викладач може підказати джерела відомостей, а
може просто спрямувати думку студентів у потрібному руслі для
самостійного пошуку. Але в результаті студенти повинні само-
стійно і спільними зусиллями вирішити проблему, застосувавши
необхідні знання з різних галузей, отримати реальний і відчут-
ний результат. Вся робота над проблемою, таким чином, набу-
ває контурів проектної діяльності. Суть ідеї методу проектів —
стимулювати інтерес студентів до певних проблем, уміння пра-
ктично застосовувати отримані знання, розвиток критичного
мислення.

Значна кількість нових педагогічних технологій включають
елементи проектного навчання: технології випереджаючої освіти;
технологія освіти в глобальному інформаційному співтоваристві;
педагогіка співпраці; емпіричне навчання. Метод проектів доз-
воляє не тільки засвоювати предметний зміст, але й формувати
багато особистих якостей студентів. Даний метод може стати
одним з ефективних інструментів створення умов розвитку навчаль-
но-пізнавальної компетентності.

У підготовці викладача до спрямування студентів до проект-
ної роботи слід виділити такі кроки:

— обрати проблему та намітити шляхи її розв’язання;
— ретельно продумати структуру заняття з використанням

групових форм навчання;
— правильно сформувати групу студентів;
— правильно обрати інтерактивний метод для конкретного

заняття;
— важливо продумати інтер’єр аудиторії.
Зазвичай викладач формулює проблему, а також контролює

різні підходи до її розв’язання. Після отримання певної проблеми
спочатку кожен записує ідеї, що спадають на думку, потім викла-
дач розподіляє студентів на певні групи. Тепер, переглядаю-
чи свої записи, вони обирають одну чи дві найпродуктивніші та,
обговоривши їх протягом 10 чи 15 хвилин, розвивають їх. Мож-
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лива також ситуація, коли студенти самі розподіляються на групи
та самі обирають проблеми, що найбільш їх цікавлять. У такому
випадку вони самостійно розподіляють завдання для кожної гру-
пи та окремого її члена.

Взагалі роботу студентів над проектом можна організувати у
три етапи:

1. Підготовчий. Мета етапу: формування узагальнених пред-
метних умінь. Студентам пропонуються завдання, виконання
яких дозволить їм набути вмінь та навичок, котрі допоможуть
розв’язувати задачі вищого рівня на наступних етапах (як прави-
ло, завдання теоретичного характеру).

2. Основний. Розробка творчих проектів із залученням знань
з інших предметних галузей. Мета етапу: розвиток дослідниць-
ких та проектних умінь. На цьому етапі студентам пропонуються
завдання творчого характеру.

3. Закріплюючий. Моделювання життєвої ситуації. Мета ета-
пу: вміти застосовувати отримані знання та вміння в нестандарт-
ній життєвій ситуації.

Упродовж усього процесу проектування студенти збирають
додаткові матеріали, опрацьовують окремі питання, проводять
консультації.

Досвід показує, що якщо студенти не залучені до активної
діяльності, то будь-який матеріал викликає в них споглядальний
інтерес до предмета. Щоб підвищити мотивацію потрібно запро-
понувати цікаву та значущу тему. Метод проектів дозволяє залу-
чити до роботи всіх студентів та перейти від одержання готових
знань до їх усвідомленого набуття.

Пінчук Н. С., канд. екон. наук, доцент,
кафедра інформаційних систем в економіці

Ніколенко А. Г., канд. екон. наук, доцент,
кафедра інформатики

ВИКОРИСТАНЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНЙ

СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ»

Одним з інноваційних проектів, спрямованих на підвищення
рівня підготовки спеціалістів до практичної діяльності, являється
розробка тренінгових технологій. Тренінги базуються на теоре-
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тичних знаннях і спеціальній підготовці студентів до занять, але
спрямовані на оволодіння практичними навичками підготовки
інформації, розв’язання задач і виконання розрахунків, прийнят-
тя управлінських рішень на основі отриманих результатних да-
них.

Найефективнішим методом при проведенні тренінгів являєть-
ся імітація фінансово-господарських операцій, процесів маркетин-
гової діяльності, стану ринку і т. п. Методика проведення тре-
нінгових імітує роботу маркетолога при виконанні окремих функ-
цій управління маркетингом, певну ситуацію, проблему, що ви-
рішується на об’єкті управління.

Досвід проведення занять по тренінгових технологіям з дис-
ципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу» для
спеціальності «Маркетинг» показав, що можна виділити два ос-
новних підходи до їх організації:

1) розробка спеціальних навчальних програмних продуктів,
що призначені для конкретного заняття (по темі дисципліни, по
окремій функції чи задачі, що виконує маркетолог на своєму
робочому місці). Позитивним моментом використання спеці-
ально розроблених навчальних програм являється їх чітка орієн-
тація на процес навчання, на придбання навичок розв’язання за-
дач, оцінки їх результатів при різних маркетингових ситуаціях,
що можуть бути заздалегідь передбачені в програмному забез-
печенні. При цьому можна вибрати найефективніші процеси
тренінгової технології: вибір варіантів відповіді, використову-
вати підказки чи додаткові дані по проблемі (наприклад, про
конкурентів, стан ринку) з метою заохочення студентів до глиб-
шого аналізу ситуації. Доцільна комп’ютерна оцінка прийнятих
студентами рішень;

2) використання існуючих програмних продуктів, що вживані
в практиці підприємств і організацій (Marketing Exert, Project
Exert, 1 C, SPSS, Prime Decisions). При роботі з цими програмни-
ми продуктами забезпечується використання студентами набутих
навичок та швидку адаптацію до реальних умов місць їх майбут-
ньої роботи.

Сутність тренінгу полягає в імітації роботи маркетолога при
розробці бізнес-плану з урахуванням маркетингової стратегії, при
дослідженні попиту на товари та кон’юнктури товарного ринку
фірми. Згідно інформаційних технологій, що мають місце в прак-
тичній діяльності, студенти збирають вхідні дані (наприклад, дані
анкет при опитуванні споживачів, дані про ціни конкурентів)
вводять їх у комп’ютер, виконують розрахунки і аналізують
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отримані дані. При організації занять по тренінгових технологіям
велике значення надається аналізу і прийняттю маркетингових
рішень. Можливі дискусії та обговорення цих рішень, що розши-
рює аналітичні здібності студентів і заохочує їх обґрунтовувати і
захищати свою думку.

Необхідно відмітити, що всі тренінгові заняття студенти ви-
конують по індивідуальним завданням, що виключає можливість
переписування. Разом з тим, персоніфікація занять викликає у
студентів інтерес, оскільки вони відчувають себе авторами проек-
тів і відповідальними за їх якість.

Рождєственська Л. Г., Мазур М. В., канд. екон. наук, доценти,
кафедри статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана,

Галенко І. В., канд. техн. наук, Голова Комісії
з питань інноваційної та інвестиційної діяльності
Ради національних асоціацій товаровиробників

при Кабінеті Міністрів України

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ
СТАТИСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У навчальному процесі, як відомо, до тренінгових технологій
відносяться: 1) проблемно-орієнтовані лекції; 2) методи конкрет-
них ситуацій; 3) групові дискусії; 4) рольові та дидактичні ігри;
5) мозкові атаки; 6) комплексні тренінги за спеціальністю тощо, з
яких розглянемо практичне застосування перших трьох.

Проблемно-орієнтована лекція. Деякі студенти приходять і
чують…, чують…, бачать…, бачать…, але таких не багато. Інші
студенти приходять і слухають…, слухають…, але не чують; див-
ляться…, дивляться…, але не бачать. Решта — не чує і не бачить,
бо відсторонені або не ходять взагалі. Проблемно-орієнтована
лекція повинна поглиблювати концентрацію уваги всіх студентів.
Головним постулатом лекції має бути системний підхід, який до-
помагає сформувати усім студентам «мозаїчний», тобто повно-
масштабний, тип мислення (подібно грі «пазли»), але не «калей-
доскопічний», за яким у студентів формуються окремі, не
взаємопов’язані фрагменти знань, на підставі чого виховується не
фахівець, а працівник зі свідомістю біоробота або раба. Сприйня-
ти статистичні дисципліни через «мозаїчний» тип мислення до-
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помагає світова методологія — Система національних рахунків
ООН, яка впроваджена з 90-х років минулого століття і постійно
вдосконалюється Державним комітетом статистики України.
З врахуванням цієї методології в дисциплінах «Статистика ри-
нків», «Статистика ринку товарів і послуг», « Статистика-2»
розглядаються метод товарних потоків і модель товарного рин-
ку, за якими чітко виокремлюється економічний зміст статистич-
ного показника «валова додана вартість (ВДВ)», а саме:
ВДВ = Споживання основного капіталу + Оплата праці най-

маних працівників + Норма прибутку.
В склад ВДВ не входить проміжне споживання (матеріальні

витрати), частка якого у валовому випуску в економіці України
складає в середньому згідно таблиць «Витрати — Випуск» у 2006 р.
майже 60 %, варіюючи від 27,4 % в освіті (мін.) до 92,3 % у вироб-
ництві коксопродуктів (макс.). Але на практиці внутрішній пода-
ток на додану вартість (ПДВ) сплачується споживачами (а не ви-
робниками!), і ДПА України стягує його не за обсягом ВДВ, а за
обсягом продажу, тобто валового доходу, у склад якого входить
проміжне споживання (уречевлена праця або раніше створена вар-
тість)! Тобто, це не є податок на додану вартість згідно світової
методології, а за своєю суттю є податок з обсягу реалізованої
продукції, який у радянські часи складав 5 %, а не 20 %, як зараз.
Отже, якщо ВДВ складає, наприклад, 40 грн із 100 грн усієї вар-
тості випуску без ПДВ, то ми, споживачі, повинні були б сплати-
ти лише 8 грн ПДВ (0,2 × 40 грн), а не 20 грн (0,2 × 100 грн), як
це фактично з нас стягується. Тобто ВДВ з ПДВ становитиме 48
грн і випуск з ПДВ становитиме 120 грн (при 16,6 % частки ПДВ
у вартості випуску). Але такий підхід не вигідний уряду, бо за
рахунок бюджетної статті ПДВ формується значна частина Зве-
деного державного бюджету країни, частка якої в ньому постійно
збільшується за рахунок мізерної кишені споживачів, а саме: з
19,2 % у 2000 р. до 27,0 % у 2007 р. То коли буде досягнута від-
повідність методології національної «ринкової» економіки світо-
вій у частині змісту ПДВ і розміру податкових стягнень зі спожи-
вачів? Проблема полягає у тому, щоб уряд і податківці усві-
домили різницю між ПДВ і податком з валового доходу (обсягу
реалізації). Водночас у деяких країнах ставка ПДВ значно вища,
ніж в Україні, бо для імпортерів стає бар’єром, а для внутрішньо-
го виробника — джерелом фінансування інновацій та технологіч-
ного оновлення.

З наведених прикладів ПДВ, як інструмент, в умовах еконо-
мічної кризи «в руках одних» може стати гнобленням економіки,
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а «в руках» справжніх фахівців, навпаки — механізмом стиму-
лювання економіки та впровадження інноваційної й соціально
відповідальної політики, що також є проблемним питанням для
української держави. Ми повинні прийти до формування, можли-
во, варіативного розміру ПДВ за регіонами і видами економічної
діяльності на основі візуальних образів у ГІС-моделях.

Для підвищення якості викладання проблемно-орієнтованої
лекції доцільним вважаємо відновити обов’язкове взаємовідвіду-
вання лекцій та практичних занять зав. кафедрами, колегами, а
при присвоєнні наукового звання «доцент» (з лат. — лектор) мо-
лодим викладачам — обов’язкового проведення трьох проблем-
но-орієнтованих лекцій та їх обговорення на профільній кафедрі.
Адже захист дисертації, отримання наукового ступеня кандидата
економічних наук, наукові публікації (скільки б їх не було) не є
достатньою запорукою високої якості та педагогічної майстер-
ності.

Методи конкретних ситуацій використовуються при викла-
данні таких дисциплін, як «Статистика», «Статистика-2», при
читанні лекцій, проведенні практичних занять, розробці модулів
та екзаменаційних завдань, виконанні самостійних робіт студен-
тами за такими інформаційними джерелами, як: статистичні що-
річники, тематичні збірники, бюлетені, веб-сайти http://www.ukrstat.
gov.ua, http://www.bank.gov.ua та ін. Зокрема, за таким статистич-
ним показником, як інфляція, на національному ринку розкрива-
ються методи фундаментального (причинно-наслідкового) та
графічного аналізів. За фундаментальними методами було оціне-
но вплив факторів інфляції, сила яких у часі не є постійною, а
змінною, і, навіть, відбувається ротація факторів за силою їх
впливу на інфляцію. За графічним методом виявляються тенден-
ція та закономірність розвитку інфляційного процесу в Україні.
Результати такого аналізу були направлені, зокрема, доповідною
запискою Мінекономіки України та ДКСУ.

Групові дискусії доцільно поєднувати з методами конкретних
ситуацій, що здійснюється при презентації виконаних студентами
самостійних робіт за індивідуальними варіантами (видами еко-
номічної діяльності, ознаками, товарами, послугами, підприємст-
вами, регіонами, формами власності тощо) за запропонованими
методиками СРС, як-то: «Розвиток макроекономіки України за
Системою національних рахунків», «Розвиток виробництва та
використання товарів і послуг за окремим видом економічної ді-
яльності в Україні», «Вартісна структура валового випуску га-
лузей, які виробляють товари, і галузей, які виробляють послуги,
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в економіці України», «Визначення умов торгівлі на зовнішньому
ринку товарів і послуг», «Визначення положення підприємства
(регіону) в конкурентному середовищі», «Аналіз рядів динаміки»
та ін. Наприклад, для групових дискусій виноситься проблема
визначення перспективної чисельності населення України за різ-
ними методиками. Одним із варіантів пропонується врахування
щорічної депопуляції населення в 0,75 % постійної чисельності.
То через скільки років Україні для покриття дефіциту робочої
сили прийдеться запрошувати іммігрантів та в якій кількості? В
Росії, наприклад, прорахували, що уже через 20 років при щоріч-
ній депопуляції у 0,6 % (нижчій, ніж в Україні) для покриття де-
фіциту робочої сили армія та промисловість будуть вимушені
укомплектовувати себе у 2033 р. на 80 % посланцями інших на-
родів та інших культур, наприклад, Китаю. Віримо, що про перс-
пективу вимирання нації скоріше, ніж у Росії, знає влада України.
А раз знає, але нічого реально не пропонує, то це і є їхня дер-
жавна політика? Розвиток людини є кінцевою метою суспільст-
ва, а економічне зростання — це лише засіб для досягнення цієї
кінцевої мети. Тому 57-а сесія Генеральної асамблеї ООН оголо-
сила десятиріччя 2005—2014 років декадою Освіти для стійкого
розвитку, а в якості глобальних компетенцій сучасності — здат-
ність навчатися.

Сидоренко В. М., канд. екон. наук, доцент,
Кравченко В. Г., канд. екон. наук, доцент,

 кафедра інформатики

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ WebCT
ДЛЯ ТРЕНІНГІВ ПО МАЙБУТНІЙ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Перехід на вимоги до знань та вмінь, що накладає європейсь-
кий підхід до вищої освіти, потребує приділення значної уваги
організації занурення студентів у середовище професійної діяль-
ності.

Виникає питання, як допомогти студенту, з мінімальною за-
тратою часу і зусиль, оволодіти навичками активної практичної
роботи.
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Використання можливостей, які надають інформаційні техно-
логії (особливо елементи систем дистанційного навчання) може
бути засобом вирішення цієї проблеми.

Чому ми так вважаємо?
Людина, яка бажає отримати як можна більше теоретичних

знань та практичних навичок, щоб з їх допомогою у подальшому
плідно працювати (тобто мати можливість вільно себе почувати
на ринку праці), має велике бажання, ще на стадії навчання,
отримати досвід вирішення можливих реальних проблем у тій га-
лузі, де буде працювати.

Розглянемо, що дають можливості систем дистанційного на-
вчання з точки зору вирішення цієї проблеми.

По-перше, вирішується проблема обсягів навчальних матеріа-
лів, як з точки зору змісту, так і з точки зору оперативності понов-
лення та внесення змін.

По-друге, вирішується проблема контролю отриманих знань
як по рівню засвоєння, так і по систематичності цього процесу
(системи тестів і завдань на самостійне виконання та графік
представлення виконаних робіт).

По-третє, системи дистанційного навчання дають можливість
проводити обговорення складних або дискусійних питань як се-
ред групи студентів, так і з участю викладача не витрачаючи час
на організацію таких зустрічей.

По-четверте, є можливість у цьому віртуальному середовищі
організовувати так звані «мозкові штурми» для вирішення досить
складних виробничих проблем.

Але, як і завжди у житті, немає ідеального способу вирішення
тієї чи іншої проблеми. Тобто, інструментальні засоби WebCT
дозволяють проводити як індивідуальні, так і комплексні тренін-
ги з вирішення реальних проблем у різних галузях (фінанси, об-
лік, менеджмент тощо).

У чому, на наш погляд, можливі проблеми з впровадженням
запропонованого підходу? Головна проблема полягає у тому, що
викладачі конкретних навчальних дисциплін не завжди у змозі
розробити проблемну ситуацію з використанням для її вирішення
можливостей інструментальних засобів WebCT.

Тобто, або навчальний матеріал викладається у сухій акаде-
мічній манері (студент, який не звик до такої манери викладення,
розгублюється), або розписано так детально, що студент починає
пропускати абзаци тексту і переходить до «читання по діагона-
лі». Рівень складності тестів та завдань для самостійного вико-
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нання може досягати дуже високого професійного рівня, що мо-
же призвести до психологічного зламу студента. Найчастіше тес-
тові завдання розраховані на індивідуальне вирішення, а не ви-
рішення у малих групах з поділом функціональних обов’язків
згідно структури реального об’єкта.

Сільченко М. В., канд. екон. наук, доц.,
Красюк Ю. М., канд. пед. наук, доц.,

Кучерява Т. О., канд. екон. наук, доц.,
кафедра інформатики

ДОСВІД РОЗРОБКИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО
КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ

ІНТЕРАКТИВНОЇ ЛЕКЦІЇ

Оновлена науково-педагогічна парадигма спрямована на реа-
лізацію активних форм взаємодії викладача та студентів, розви-
ток критичного мислення, інтелектуальної та соціальної активно-
сті студентів. Відбувається перерозподіл пріоритетів у виборі
таких форм навчання, як лекції, практичні заняття та лабораторні
роботи, самостійна робота студентів та наукові гуртки.

Лекції, втрачаючи своє «монопольне становище» серед інших
видів занять, стають здебільшого установчими, оглядовими чи
підсумковими. Змінюється і методика організації лекцій, які з
одностороннього монологу викладача перетворюються на рівно-
правний діалог викладача та студентів, під час якого спільно ви-
значаються актуальні проблеми та розв’язуються поставлені зав-
дання. Забезпечити можливість ведення такого активного діалогу
між викладачем та студентами сьогодні повинні мультимедійні
комплекси, розроблені у вигляді презентацій MS Power Point, що
демонструються студентам за допомогою мультимедійного облад-
нання.

Аналіз результатів психолого-педагогічних досліджень та ба-
гаторічний досвід проведення лекції з дисциплін «Економічна
інформатика» та «Вступ до інформатики» з використанням муль-
тимедійного комплексу дозволили виділити наступні вимоги що-
до організації та оформлення мультимедійних презентацій лек-
цій:
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Столєтова І. Г., асистент,
 кафедра статистики

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ

ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Сучасна концепція економічної освіти передбачає підвищення
значущості в організації навчально процесу активних форм освіт-
ньої діяльності. Такі методи навчання вимагають для освоєння
пропонованого навчально матеріалу залучення знань, яких сту-
денти набувають не тільки у вузі, але і з додаткових джерел ін-
формації. При виборі таких джерел особливе місце займає гене-
рація нової інформації в процесі участі студентів в активних фор-
мах навчання, що передбачають імітування практичних ситуацій
в умовах конфлікту інтересів їх учасників. Реалізувати приведені
навики цілком можливо, використовуючи активно повчальну тех-
нологію тренінгів. Перехід на таку організацію освіти вимагає
психологічної перебудови як викладачів, так і студентів. Наші
студенти, на відміну від зарубіжних, бояться зробити помилку, і
вимагають до завдання докладних коментарів. І студентам, і ви-
кладачам потрібно розуміти, що помилки при імітації практичної
діяльності в бізнесі — це прекрасний привід проаналізувати ви-
конану роботу і навчитися на цьому аналізі. Тому викладачам
слід стимулювати велику самостійність студентів, пропонувати
студентам самостійний аналіз проблеми, самостійну розробку ва-
ріантів її рішення, а не роботу «за шаблоном» з метою отримання
когось «правильної» відповіді.

Тренінг — форма групової роботи, яка забезпечує активну
участь і творчу взаємодію учасників між собою і з викладачем.
Викладач (тренер) не домінує, а лише спрямовує діяльність гру-
пи. Тренінг як форма педагогічного впливу передбачає викорис-
тання активних методів групової роботи (інтелектуальних лан-
цюжків, case-study, ділових і рольових ігор з використанням
ситуацій з сфери практики).

Як навчальна система тренінг виконує кілька функцій: дидак-
тичну, виховну, розвиваючу, професійну. В процесі тренінгу лю-
дина отримує знання, уміння, навики міжособової взаємодії. Крім
того, в ньому реалізується яскраво виражена спрямованість на
формування в учасників як суб’єктів групової згуртованості, від-
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повідальності, тобто певних якостей особи. Ділові якості особи
удосконалюються завдяки тому, що в тренінгу створюються умо-
ви для коректування і вдосконалення різноманітних професійних
знань і вмінь. Тренінг підсилює контекст навчання в таких сфе-
рах: знань і способів їх використання; умінь, що роблять процес
взаємодії з другими людьми ефективнішим; цінностей і поглядів.
Навчання в тренінгу носить творчий характер, тому що людині
не задають певний стереотип, а пропонують самому знайти як-
найкращий спосіб вирішення проблеми, який відповідає його
уявленням, інтересам, потребам. Використання тренінгів дозво-
ляє нарощувати позитивний досвід вирішення тих або інших си-
туацій. Коли на рівні підсвідомості набирається достатня кіль-
кість таких ситуацій, навик переходить у розряд автоматичних, і
приносить позитивні якісні результати.

Таким чином, використання у викладанні економічних дисцип-
лін тренингових технологій сприяє підвищенню якості освіти
студентів.

Столяров Г. С., доцент,
кафедра статистики

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНА ТА ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА»

Одним з головних завдань активізації навчального процесу є
залучення студентів до творчого пошуку методів ефективного
вирішення завдань, максимально наближених до реальних ситу-
ацій.

Характерною ознакою сучасності є формування економіки та
суспільства нового типу, в якому інформація, знання стають од-
ним з головних факторів виробництва та соціального прогресу. В
таких умовах надзвичайно зростає роль спеціалістів, для яких ін-
формація одночасно є предметом і результатом праці, таких, які
використовують сучасні інформаційно-комунікаційні технології
для надання користувачу інформаційної послуги. Чи не найголов-
ніше місце серед таких спеціалістів займають статистики.

З огляду на це, на нашу думку, ефективною є організація са-
мостійної роботи студентів IV курсу у формі пошуково-аналі-
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тичної роботи (тренінгу). Розглянемо основні принципи його
проведення. Тренінг проводиться в кінці семестру, коли студенти
вже ознайомилися з основними темами курсу і уявляють собі іє-
рархічну структуру основних завдань соціально-демографічної
статистики. При цьому їм пропонується самостійно утворити ро-
бочі групи з 3—5 осіб, обрати керівника і вибрати тему дослі-
дження, яка є актуальною і для них цікавою.

При обговорюванні тем зі студентами дуже важливо звернути
їх увагу на нові та значущі процеси, що відбуваються в державі
та світі, вміти зацікавити їх, переконати, що вивчення саме цих
питань буде корисним при підготовці магістерських робіт та по-
дальшій професійній діяльності. Так, у 2007—2008 рр. студента-
ми у рамках тренінгу були виконані аналітичні розробки в на-
прямах:

• Аналіз діяльності засобів масової інформації;
• Аналіз матеріального добробуту населення України;
• Аналіз здоров’я населення та діяльності мережі охорони

здоров’я;
• Соціальне опитування студентів ФІСіТ на тему «Ваша дум-

ка щодо умов та перспектив навчання на факультеті» та ін.
В окремих випадках студент, якщо має бажання, може вико-

нувати обрану ним тему самостійно, що дає можливість макси-
мально проявити творчі здібності. Узгодження тематики та зміс-
ту робіт з викладачем проводиться не пізніше середини семестру,
термін виконання 1—1,5 місяці. День тренінгу визначається за-
здалегідь.

Під час роботи студентам рекомендовано використовувати
комп’ютерні технології на всіх етапах дослідження: пошук інфор-
мації, оброблення, підготовка та оформлення звіту. Таким чином,
студенти отримують можливість засвоїти комплекс сучасних
технологій виробництва інформаційного продукту.

Слід звернути увагу на специфіку пошуку та особливість ін-
формації, розміщеної в Інтернет. Досвід викладання статистики
показав більш позитивні результати, якщо вихідний масив фор-
мується на основі інформації офіційних чи спеціальзованих сай-
тів, наукових видань, анкетних опитувань. Акцент робиться на
критичному ставленні до джерел та оцінці якості інформації. Так,
при обробці анкетного опитуванні було використано широкий
спектр засобів пакету програм STATISTIСA 6.0 для обробки
аномальних та пропущених значень, аналізу рядів розподілу, пе-
ревірки статистичних гіпотез, аналізу взаємозв’язків.
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На кафедрі статистики проводиться підготовка до викорис-
тання в навчальному процесі маркетингових досліджень у режимі
on-line та соціологічних опитувань засобами Інтернет.

Така організація самостійної роботи сприяє формуванню у
студентів навичок творчої роботи в галузі досліджень та іннова-
цій, дає змогу розуміти сутність процесів інформації суспільства,
прогнозувати їх наслідки, побачити в них своє місце.

Супрунюк Г. М., асистент,
кафедра інформатики

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА НАБУТТЯ
ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТАМИ

Прискорений розвиток та глобальна інтеграція виробництва,
інформатизація суспільства вимагає відповідних змін в освіті.
Враховуючи, вимоги до рівня та якості освіти, в зв’язку зі зміна-
ми в суспільстві та економічному житті, напрямок розвитку освіт-
нього процесу повинен бути інноваційним. Інноваційність освіт-
ніх технологій має на увазі необхідність набору конкретних ком-
петенцій, а також необхідний рівень цих компетенцій. Компетен-
ції — це необхідні здібності або відповідність сучасним по-
требам. Володіння здібностями необхідно для виконання певних
функцій або досягнення цілей: для управління колективом, реалі-
зації технології, виконання проекту і тому подібне.

Використання тренінгових технологій при викладанні «Інфор-
матики та комп’ютерної техніки» має свої особливості, пов’я-
зані з прикладним характером цієї дисципліни. Це відкриває
широкий простір для індивідуальної пізнавальної діяльності
студентів на шляху оволодіння та формування навичок майбут-
ньої спеціальності, здатності майбутніх фахівців до оператив-
ної діяльності в реальних умовах, тобто, до прояву компетен-
ції. Для професійної діяльності сучасного спеціаліста важлива
не лише наявність у нього знань, накопичених про запас, запа-
су якогось внутрішнього багажу всього засвоєного матеріалу,
але і прояв, і можливість використати акумульовані знання на
практиці.

Так, наприклад, при вивченні теми «Маркетинговий аналіз»
студенти виконують тренінг «Технологія проведення аналізу мар-
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кетингових стратегій засобами MS Excel. Надбудови Подбор па-
раметра та Поиск решения та Сценарии». У ході цього тренінгу
студентам пропонується створити та проаналізувати стратегію
розвитку малого підприємства — невеличкої кав’ярні. Студенти
мають проаналізувати потенціальний щоденний дохід підприємс-
тва та оптимальний обсяг продажів кави різних сортів. Це мож-
ливо зробити або змінюючи ціну, або кількість проданих напоїв,
або обидва чинника одразу, враховуючи певні обмеження еконо-
мічного та побутового характеру. Протягом тренінгу студенти не
тільки мають змогу ознайомитись із можливостями використання
стандартних програмних засобів MS Excel для вирішення задач
оптимізації, але і готуються до впевненості і компетентності при
прийнятті нестандартного рішення. Тренінг дає змогу студенту
обрати конкретний інструмент — схему поведінки в типових си-
туаціях і алгоритми, по яких можливо вирішити запропоновану
ситуацію.

Тренінг, як інтенсивна форма навчання, націлений на практи-
чне засвоєння прийомів використання того або іншого інструме-
нту (у нашому випадку використання надбудов MS Excel: Подбор
параметра, Поиск решения та Сценарии). Студенти, виконуючи
даний тренінг, мають можливість оцінити переваги та недоліки
певних стратегій розвитку підприємства та обрати ту, яка забез-
печить оптимальний прибуток власникові. Тренінги відрізняє від
будь-якої іншої форми навчання активність усіх учасників, при-
чому особлива увага приділяється отриманню практичних нави-
чок, необхідних у подальшій роботі.

Татарчук М. І., канд. екон. наук, доц.
Степаненко О. П., канд. екон. наук, доц.,

кафедра інформаційних систем в економіці

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ
КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ НА ОСНОВІ

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «ГАЛАКТИКА»

Найважливішим стратегічним завданням на сьогоднішньому
етапі розвитку вищої освіти в Україні є підготовка фахівців на рів-
ні міжнародних вимог, задекларованих у Болонському процесі.
Вони стосуються як проблеми зростаючої ролі підготовки викла-
дачів, які повинні створити інноваційне освітнє середовище із за-
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лученням сучасних інформаційних технологій, так і проблеми за-
лучення студентів до інноваційного навчання, в основі якого ле-
жить компетентнісний підхід формування у студентів необхідних
професійних знань, умінь та навичок, що робить їх більш конку-
рентоспроможними у глобальному економічному середовищі.

В цих умовах структура організації навчального процесу по-
винна бути достатньо гнучкою, щоб оперативно реагувати на ви-
клики часу і зміни в сфері освіти. Крім того, потрібно не забувати
про мотиваційний фактор навчання, який дозволяє сформувати у
студента задоволення досягнутими результатами.

Успіх мотивації в значній мірі залежить від правильного ви-
бору такого способу навчання, при якому той, хто навчається, ви-
трачав би часу якомога менше, а результат запам’ятовування був
би найкращим.

Проведені в XIX—XX століттях широкомасштабні дослі-
дження процесу запам’ятовування інформації людиною і тради-
ційних методів навчання [1, 2, 3] свідчать, що основна маса на-
вчального матеріалу (60 %) забувається впродовж однієї години,
біля 90 % того, що залишилося, — впродовж 30 днів, і тільки
10—20 % інформації, отриманої у вигляді тренінгів, переносить-
ся у професійну діяльність і застосовується у роботі. При цьому
традиційне навчання має значні вади, а саме:

— бачення навчання як виконання рутинної роботи;
— прийняття навчання як таким, що не відповідає потребам

того, хто навчається;
— неспроможність у повній мірі реалізувати можливості на-

вчання;
— невідповідність навчання способу, якому надається перева-

га конкретною особою тощо.
Крім того, проблема ускладнюється і тим, що одночасно з

еволюцією форм, методів і техніки навчання еволюціонує розу-
міння можливостей, які можуть надати сучасні інформаційні тех-
нології, а відтак зростають вимоги замовників навчання.

Не вдаючись до детального аналізу традиційних методів орга-
нізації навчального процесу, зауважимо, що вирішити поставлені
вище проблеми, на наш погляд, можна шляхом впровадження в
навчальний процес активних методів навчання на базі тренінго-
вих технологій. Досвід проведення тренінгових занять впродовж
більше десяти років зі студентами спеціальності «Економічна кі-
бернетика» з дисципліни «Інформаційні системи в економіці»
(бакалаврський рівень) та «Корпоративні інформаційні системи»
(магістерський рівень) показує, що використання даної технології
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є достатньо ефективним на заключній стадії навчання, коли фор-
мується професійна компетентність майбутнього фахівця.

Так, на 4 курсі з дисципліни «Інформаційні системи в еконо-
міці» кожному студенту видається індивідуальна економічна за-
дача, максимально наближена до реальної (з нормування, плану-
вання, обліку чи економічного аналізу), для розв’язання її на
персональному комп’ютері (ПК) (у середовищі СКБД Access,
FoxPro, Oracle тощо).

Робота проводиться в кілька етапів, на кожному з яких вико-
ристовуються знання, отримані в попередні семестри із загально-
економічної підготовки, математичного циклу, професійної під-
готовки, а саме: проектування інформаційної бази, розробка
математичних і машинних алгоритмів, підготовка контрольного
прикладу і безпосередньо реалізація задачі на ПК.

Зміст завдання свідчить, що тренінг зорієнтований на достат-
ній рівень знань студентів з дисциплін, які задіяні в даній роботі.
На жаль, досвід показує, що значна частина студентів не в змозі
самостійно виконати роботу із-за прогалин в підготовці й надо-
лужує їх уже в процесі виконання роботи.

Приміром, таку ж картину висвітлює тренінг, який проводить-
ся на магістерському рівні з дисципліни «Корпоративні інформа-
ційні системи» з використанням програмного комплексу «Галак-
тика». Студенти також отримують індивідуальні завдання й на
базі підготовленого контрольного прикладу реалізують задачу в
середовищі програмного комплексу «Галактика». Основою успі-
ху є відповідний рівень знань і практичних навичок (базовий рі-
вень підготовки), отриманих у процесі навчання.

Подальший аналіз накопиченого досвіду показує, що незва-
жаючи на те, що названі тренінги дають позитивні результати в
набутті фахових компетенцій студентів і необхідні на початко-
вому етапі їх впровадження, вони недостатні для побудови су-
часних ефективних систем досягнення поставлених цілей.
Справа в тому, що існуючі тренінги призначені для розв’язання
окремих задач у локальному режимі та орієнтовані на індивіду-
альну роботу кожного студента. Однак великого значення набу-
вають не тільки власні якості претендента на робоче місце, а й і
його вміння взаємодіяти з іншими фахівцями, швидко приймати
управлінські рішення, наявність творчих та інноваційних підхо-
дів у роботі.

На наш погляд, організаційною формою системного підходу
до впровадження тренінгових технологій у навчальний процес
може бути тренінговий центр (системний тренінг), на який по-
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кладаються задачі створення й підтримки гіпотетичного (умовно-
го) підприємства, в якому циркулюють реальні за формою й на-
ближені до реальних за змістом документи. Така система повин-
на повністю імітувати сучасне корпоративне підприємство, де
могли б фахівці різного профілю удосконалювати свої професійні
навички, близькі за змістом до реальних умов колективної робо-
ти. В таких умовах можна задіяти всі спеціальності для творчої
роботи в середовищі тренінгового центру. На жаль, на теперіш-
ній час жоден ВНЗ України й ближнього зарубіжжя не мають
відповідної повномасштабної тренінгової навчальної системи,
яка б імітувала роботу гіпотетичного підприємства чи банківсь-
кої установи з використанням відповідних корпоративних інфор-
маційних систем (КІС): R/3, Scala, Baan IV, Галактика тощо.

Звичайно, створення такої системи — складний процес і по-
требує комплексного підходу в межах університету, відповідних
коштів на проектування, створення інформаційного і методич-
ного забезпечення, придбання програмного продукту, його впро-
вадження і супроводження. Але й переваги такого підходу оче-
видні.

По-перше, в межах функціонування такої мережевої системи
до практичних і лабораторних робіт можна залучати студентів
усіх спеціальностей, реально відчувати взаємодію фахівців різ-
них економічних спеціальностей уже в стінах університету, про-
гравати різні виробничі ситуації, з якими зустрінуться майбутні
фахівці на практиці.

По-друге, використання такого глобального тренажера об’єд-
нає зусилля всіх випускаючих кафедр на вирішення загальної
проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців, надасть
можливість виконувати міжкафедральні ділові ігри, лабораторні,
курсові та дипломні роботи, проводити наукові дослідження й
виробничу практику.

По-третє, впровадження реальної КІС у навчальний процес
повинно бути вигідним розробнику цієї системи, оскільки це жи-
ва реклама його продукту й фахівці, опанувавши його, будуть за-
цікавлені впроваджувати цей продукт у виробництво. Тому мож-
на розраховувати на технічну допомогу зі сторони фірми-
розробника КІС. Такою КІС може бути «Галактика», яка повніс-
тю відповідає методології ERP (Enterprise Resources Planning),
має розвинуту функціональність, підтримує програму «Галакти-
ка і ВНЗ», в межах якої забезпечує навчальні заклади демонстра-
ційними версіями, на порядок дешевша більшості аналогічних
систем.
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Ромнюк Т. П., доцент,

 кафедра економіко-математичного
моделювання

ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ
ДІЛОВОЇ ГРИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

Сучасна економічна вища освіта ставить за мету формування
конкурентоспроможного фахівця, котрий здатен ставити проб-
лемні задачі з різних сфер економічної діяльності, розв’язувати їх
і приймати рішення в умовах ринкового середовища, котрому
притаманна невизначеність, ризикованість, конфліктність альтер-
нативність допустимих розв’язків за тією чи тією проблемою.

Для досягнення поставленої мети, за іншими рівними умова-
ми, студентам необхідно набути фундаментальних знань, умінь
і навичок з методології економіко-математичного моделювання
та інформаційних технологій, котрі акумулюють арсенал кількіс-
них методів і моделей і дають можливість розв’язати складні
економічні проблеми на високому, сучасному рівні з врахуван-
ням вище наведених умов ринкового середовища.

Безумовно, в циклі цих дисциплін особливо ефктивні активні
методи навчання: кейс-методи, ділові ігри, моделювання вироб-
ничих ситуацій на ПЕОМ, котрі успішно застосовуються в різних
дисциплінах нашої кафедри

Ділова гра «Пошук резервів» з нормативної дисципліни «Еко-
номіко-математичне моделювання» (спец. 6504 і 6604) є комп-
лексною за своїм змістом, охоплюючи моделювання задач замк-
нутого воробничого циклу від розкрою матеріалів на деталі
до випуску готової продукції, і ставить ціллю реалізувати всі
основні етапи економіко-математичного моделювання: постанов-



803

ка задачі, побудова моделей задач різного типу, які мають місце в
фінансово-господарскій діяльності конкретного виробничого під-
приємства, реалізація їх на ПЕОМ, перевірка адекватності і ана-
ліз роз’язків, приняття рішення щодо оптимізації виробничої
програми фірми.

Отже, необхідно визначити оптимальний обсяг виробництва
світильників чотирьох типів на рік, виходячи з основних вироб-
ничих ресурсів фірми, та проаналізувати рівень ефективності їх
використання. Критерієм оптимальності виробничої програми є
максимум річного доходу фірми.

Для розв’язання поставленої задачі використовується інфор-
мація, що є результатом роботи певних структурних підрозділів
фірми, а саме:

1. Підготовчий відділ розв’язує задачу оптимального розкрою
матеріалів, тобто розраховує таку кількість типорозмірів матеріа-
лу, котра забезпечить випуск світильників у відповідності з по-
питом на них на ринку при мінімальних відходах матеріалу.

2. Відділ маркетингу вивчає ринок світильників, прогнозує
попит на всі типи світильників і надає цю інформацію у підготов-
чий та фінансово-виробничий відділ..

3. Відділ праці та заробітної плати визначає фактичний
фонд робочого часу та нормативи витрат робочого часу на виго-
товлення одного світильника кожного виду.

4. Технологічний відділ забезпечує безперебійну роботу обла-
днання, а також визначає режимний фонд роботи кожної його
групи та норми витрат часу на обробку кожного із світильників
на кожній групі обладнання.

Використовуючи інформацію данних відділів, будується ма-
тематична модель задачі оптимального використання взаємоза-
мінюваних груп обладнання, яка дозволяє мінімізувати витрати
часу на обробку всіх деталей, обсяг яких відповідає ринковому
попиту продукції.

5. Фінансово-виробничий відділ будує математичну модель
для визначення оптимальної виробничої програми світильників
кожного виду, яка за даними виробничими ресурсами забезпе-
чить максимальний дохід фірми на рік. Одночасно визначає гро-
шові кошти, які фірма може вкласти у виробничу програму сві-
тильників та встановлює середні ціни реалізації їх у відповідності
з кон’юнктурою ринку.

6. Фінансово-виробничий відділ також аналізує рівень вико-
ристання виробничих ресурсів щомісячно у динаміці за два роки
на основі економетричного моделювання. Для цього будуються
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дві виробничі функції, котрі кількісно описують зв’язок залеж-
ністі між доходом фірми та основними виробничими ресурсами,
що використовуються на фірмі.

Для організації проведення гри групу студентів необхідно по-
ділити на чотири підгрупи (мінігрупи), у кожну з яких буде вхо-
дити 5—6 студентів.

Перша підгрупа студентів — це співробітники підготовчого
відділу матеріальних ресурсів фірми.

Друга підгрупа входить до технологічного відділу фірми.
Третя підгрупа студентів буде представляти фінансово-

виробничий відділ фірми.
Четверта підгрупа студентів може бути підрозділом фінансо-

во-виробничого відділу, або входити до фахівців обліку та аудиту
фірми

Викладач забезпечує мінігрупи відповідною інформацією для
побудови моделей. Всі задачі студенти розраховують на ПЕОМ у
середовищі EXCEL.

Гра реалізується протягом 6 годин по завершенню практичних
занять з дисципліни «Економіко-математичне моделювання».

Викладач проводить аналіз роботи мінігруп студентів і оцінює
їх роботу за 10-бальною шкалою.

Тішков Б. О., асистент,
Дербенцев В. Д., доцент,

Куліда В. І., асистент,
 кафедра інформатики

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ

ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ І ПАРАДИГМ

Характерною особливістю появи ринкових відносин є тісна
конкуренція підприємств, яка потребує від керівників своєчасних
рішень, що забезпечать у подальшому економічні переваги. При-
йняття управлінських рішень здатні забезпечити ряд фахівців
сфери управління, включаючи бухгалтерів, аудиторів, ризик-
менеджерів, спеціалістів планового відділу. Вони з метою по-
кращення стратегічно важливих для підприємства показників по-
винні використовувати в роботі сучасні інформаційні технології.
Тому завданням освітньої системи є не лише підготовка більшої
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кількості спеціалістів згаданого профілю, але й перегляд змісту
освіти в цілому, піклуючись про покращення якості знань випуск-
ників.

Особливих змін поряд з іншими вузівськими курсами зазнав
курс «Інформатики». Розвиток технічних і програмних засобів в
останні десятиріччя привів до нового погляду на інформатику, як
навчальний предмет. Із дисципліни «корисної для загального
розвитку» вона перетворилась у дисципліну, яка відображає уза-
гальнений характер інформаційних процесів і є невід’ємною
компонентою вищої освіти. Концептуальний характер змісту дис-
ципліни окрім врахування педагогічних та організаційних прин-
ципів повинен грунтуватись на входженні України до єдиного
інформаційного простору, що покращить міжнародне співробіт-
ництво і дозволить країні створити цивілізований ринок товарів
та послуг.

У пошуках нових форм навчання однією з основних проблем
теорії та практики залишається проблема вибору змісту навчан-
ня. Так, з однієї сторони, усвідомлюючи важливість підготовки
кадрів економічного профілю, в області інформаційних техноло-
гій, державними стандартами збільшився об’єм навчального ча-
су; з іншої сторони, якість підготовки спеціалістів доводиться ви-
знати низькою, так як вона не забезпечує самостійного вирішен-
ня професійних задач спеціалістами на базі існуючого програм-
ного забезпечення.

Враховуючи динаміку розвитку інформаційних технологій,
педагогам, викладачам інформатики необхідно вирішувати задачі
розробки методик викладання інформатики, інформаційних тех-
нологій, беручи до уваги, що результат оцінюється не кількістю
наданої інформації, а якістю її засвоєння, вмінням використову-
вати в конкретній життєвій ситуації, розвитком умінь у студента
займатись самоосвітою.

Особливостями сучасної концепції викладання інформатики у
економічному вузі є:

• визнання високого потенціалу інформатики і надання їй ста-
тусу фундаментальної дисципліни;

• віповідність структури предметної області інформатики до
сучасних уявлень;

• використання сучасних інформаційних технологій систем-
ного модульного формування змісту підготовки, що грунтується
на діяльному підході і дозволяє виходячи із державних стандар-
тів, сформувати програму орієнтовану на підготовку спеціаліста
у конкретній області.
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Враховуючи всепроникаючий характер інформаційних проце-
сів, що призводить до інтеграції знань, ідей, можливо виділити
лише основні напрямки інформатики, але не визначити її границі.
Вже сьогодні народжуються нові концепції обробки інформації,
серед яких лідирують CASE-технології, мережеві, гіпертекстові
технології, технології моделювання інформаційних систем.

Збільшення обсягу інформації, пов’язаний з розвитком ІТ,
призводить до бажання при формуванні змісту навчального кур-
су включати як можна більше відомостей з цієї області знань,
створюючи іллюзію повноти підготовки спеціаліста. На наш пог-
ляд, мірою якості підготовки спеціаліста в тій чи тій галузі еко-
номіки є його здатність застосовувати інформаційні технології
при вирішенні професійних задач.

Устенко С. В., д-р екон. наук, зав. кафедри,
Ситник Н. В., канд. екон. наук, доцент,

 кафедра ІСЕ

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ
З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБІРНЕТИКИ

Тренінг — це сокупність методів навчання, які націлені на
розвиток у студентів певних навичок та вмінь. Тренінгові техно-
логії навчання дуже поширені, про що свідчить невпинне зрос-
тання тренінгових компаній, що займаються підготовкою та пе-
репідготовкою IT-спеціалістів. Головна мета тренінгу на відміну
від лекцій чи семінарських занять — це вирішення практичних
задач під керівництвом досвідченого тренера-викладача.

Розвиток та масове впровадження інформаційних систем у різ-
них установах та організаціях потребує фахівців з відповідними
знаннями та навичками. Враховуючи ці потреби в практиці робо-
ти кафедри «Інформаційні системи в економіці» започатковано
проведення комплексних тренінгів при підготовці магістрів, що
навчаються на програмі «Моделювання та інформаційні техноло-
гії в економіці» за напрямами «Інформаційні системи в банках і
фінансових установах», «Інформаційні системи в державних
установах та бізнесі».
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Метою комплексного тренінгу є системне формування та за-
кріплення професійних компетенцій та вмінь формувати основну
проектну документацію зі створення інформаційної системи.

Відпрацьована процедура проведення тренінгу, за якою сту-
денти — учасники тренінгу поділяються на команди та визнача-
ються ролі кожного учасника команди. За кожним учасником ко-
манди закріпляється одна з наступних ролей: керівник проекту зі
створення інформаційної системи (ІС), економіст-аналітик проек-
ту, спеціаліст з постановки задач, адміністратор баз та сховищ
даних, спеціаліст з комп’ютерних мереж, аналітик комп’ютерних
систем, інженер-технолог з автоматизованого оброблення інфор-
мації, фахівець з прикладного програмного забезпечення, інже-
нер з налагодження, супроводу та експлуатації.

Під час тренінгу студенти виконують завдання за такими мо-
дулями:

— діагностика поточного стану об’єкта автоматизації, ви-
вчення актуальних проблеми існуючих варіантів інформатизації,
обгрунтування запропонованої концепції створення ІС;

— функції (задачі), які мають бути автоматизовані в відповід-
ній інформаційній системі та відповідні економіко-математичні
моделі;

— організаційне забезпечення об’єкту автоматизації та інфор-
маційне забезпечення, що забезпечить ефективне функціонуван-
ня інформаційної системи;

— обґрунтування використання комплексу технічних і про-
грамних засобів;

— розрахунок економічної ефективності від запропонованого
варіанту проектних рішень по створенню ІС.

Тренінг виконується в кілька етапів. На першому етапі фор-
муються команди, визначаються ролі та закріплюються завдання
за кожним учасником команди. Далі студенти збирають необхід-
ні матеріали для виконання отриманих завдань. Збір матеріалів
виконується в період першого етапу магістерської практики, а
також у передбачений навчальним планом час для виконання
тренінгу.

Опрацьовані матеріали студенти подають у вигляді звітів, які
по суті представляють собою певні розділи техно-робочого проек-
ту на розробку ІС.

Розроблені звіти виконують згідно вимог державних стандар-
тів і презентуються у вигляді доповіді на підсумковому засіданні
команд.
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Результатом комплексного тренінгу є не лише закріплення про-
фесійних знань, апробація професійних здатностей, а й відпра-
цювання навичок групової роботи щодо проектування інформа-
ційних систем.

Досвід проведення тренінгів показує, що тренінги дійсно є до-
сить ефективними. Інтенсивна робота під час тренінгу допомагає
досягти високих результатів за короткий термін та забезпечити
надійне закріплення матеріалу, а отримані навички та компетен-
ції дозволяють суттєво покращити рівень магістерських диплом-
них проектів.

Шарапов О. Д., канд. техн. наук, проф.,
Красюк Ю. М., канд. пед. наук, доц.,

кафедра інформатики

КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

В умовах стрімких технологічних і соціальних змін, що є
ознакою нового тисячоліття, система економічної освіти повинна
відповідати сучасному соціальному замовленню щодо підготовки
висококваліфікованого спеціаліста, який буде спроможний реалі-
зувати власний творчий потенціал у професійній діяльності та
повсякденному житті, який буде націленим на навчання протягом
усього життя, який витримуючи конкуренцію, зможе в умовах
ринкових відносин формувати та захищати власну думку та інте-
реси компанії, тобто стане конкурентоспроможним на сьогод-
нішньому ринку праці. При цьому, сучасний економіст повинен
уміти під професійним кутом зору сприймати будь-яку інформа-
цію; комплексно аналізувати її, використовуючи засоби сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій; оперативно та аргумен-
товано приймати рішення, оцінюючи можливі наслідки, та визна-
чати ефективні шляхи реалізації цього рішення. Для створення
сприятливих умов формування у майбутніх економістів від-
повідних умінь доцільно у процесі навчання економічної інфор-
матики поряд з традиційними методами та засобами навчання
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педагогічно виважено використовувати тренінгові технології у
відповідності до концепції, що подана на схемі:
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Субіна О. О., начальник навчально-
методичного відділу КНЕУ

РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО

ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Тенденції розвитку сучасної освіти вказують на те, що сього-
дні завданням номер один є перетворення фундаментальних ака-
демічних вузівських знань у науковоємні технології та прикладні
науково-технічні розробки, що здатні створювати високотехно-
логічну продукцію. Дешеві енергоресурси, за рахунок яких в ос-
новному функціонувала українська економіка, сьогодні обмежені
і без розвитку прикладних наук, науковоємних технологій у краї-
ні не створити нової економіки — «економіки знань». У держави
не буде майбутнього, доки вона не почне активно займатися ко-
мерціалізацією знань, що становлять величезний ринковий ре-
сурс. Для цього вітчизняна система освіти, не втрачаючи своєї
фундаментальності, повинна набути нового практико-орієнтова-
ного змісту.

Традиційна українська освіта будувалася на знаннєвій парадиг-
мі у відповідності з дидактичною тріадою «знання—уміння—на-
вички», при цьому основна увага приділялася засвоєнню знань.
Вважалося, що сам процес засвоєння знань має розвиваючий по-
тенціал і саме в процесі навчання повинні формуватися необхідні
уміння та навички (згадати, наприклад, теорію розвиваючого на-
вчання В. В. Давидова), проте, в рамках знаннєвої парадигми
завжди актуальною була проблема розриву між знаннями та
вміннями їх застосовувати. Високий рівень знань радянських
студентів у 50-і роки був визнаний в усьому світі, — тоді Радян-
ський Союз за рівнем інтелекту молоді займав третє місце в світі,
а в 1964 році вийшов на друге місце. Проте, за останні 50 років
діюча система освіти істотно не змінилася, в той час як і в суспі-
льстві, і в економіці відбулися радикальні зміни. В нових умовах
на перше місце піднялися вимоги щодо практичного застосуван-
ня набутих знань в глобалізованому швидкозмінному світі.
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Порівняльне дослідження випускників вищих навчальних за-
кладів пострадянських країн (Росія, Білорусь, Україна) та розви-
нених країн Заходу (США, Франція, Канада, Ізраїль), яке прово-
дилося Світовим банком у 2004 році, зафіксувало, що студенти
пострадянських країн демонструють дуже високі результати (9—
10 балів) за критеріями «знання» та «розуміння» і дуже низькі
бали — за критеріями «застосування знань на практиці», «ана-
ліз», «синтез», «оцінювання» (1—2 бали). Студенти із розвине-
них західних країн, де застосовується практико-орієнтований
підхід в організації навчального процесу і широко використову-
ються тренінгові технології навчання, демонстрували діаметраль-
но протилежні результати, тобто вони показали високий рівень
розвитку навичок аналізу, синтезу, вмінь приймати рішення при
досить низьких показниках «знань»1.

57-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, виконуючи положення
«Порядку денного 21-го сторіччя», оголосила десятиріччя 2005—
2014 років декадою Освіти для стійкого розвитку, яка являє со-
бою процес та результат прогнозування й формування людських
якостей — знань, умінь та навичок, стилю діяльності людей та
співтовариств, рис особистості, компетентностей, що забезпечу-
ють постійне підвищення якості життя. При цьому ставиться зав-
дання оновлення підходів до професійної освіти на компетентні-
сних засадах шляхом посилення її практичного спрямування при
збереженні фундаментальності.

В основі сучасної парадигми практико-орєнтованої освіти ле-
жить розумне поєднання фундаментальної науки та професійно-
прикладної підготовки. На відміну від традиційної освіти, орієн-
тованої на засвоєння теоретичних знань, практико-орієнтована
освіта спрямована на набуття крім знань, умінь, навичок та до-
свіду практичної діяльності. Освіта не може бути практико-
орієнтованою без набуття досвіду діяльності, рівень якого визна-
чається за допомогою оцінювання набутих компетенцій. Вектор
відомого в дидактиці діяльнісного підходу спрямований, перш за
все, на організацію процесу навчання за допомогою активних та
інтерактивних технологій, тренінгів, які дозволяють надати про-
цесу підготовки фахівців діяльнісного характеру, в свою чергу,
набуття фахових компетенцій неможливо без набуття певного
досвіду діяльності.
                  

1 Краснова Т. И. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-
методологического анализа // Образование для устойчивого развития. — Минск: БГУ,
2005. — С. 438—440.
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Тренінгові технології навчання є важливою складовою реалі-
зації діяльнісно-компетентнісного підходу в сфері освіти. Засто-
сування тренінгів у навчальному процесі сприяє набуттю студен-
тами вмінь самостійно здобувати знання та застосовувати їх у
конкретних практичних ситуаціях, орієнтують на творчий підхід
до пошуку, аналізу та систематизації робочого матеріалу, забез-
печують формування професійно та соціально значущих компе-
тенцій, таких як: уміння вчитися протягом життя, уміння працю-
вати в команді на загальний результат, працювати в інформа-
ційному швидкозмінному середовищі, бути завжди готовими до
змін і працювати на випередження. Системний, диференційова-
ний підхід до використання тренінгів у навчальному процесі доз-
волить повною мірою реалізувати на практиці завдання, що вису-
ваються часом до системи вищої освіти в умовах інноваційного,
швидкозмінного, глобалізованого світу.
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