Викладання економетричного моделювання за сучасних умов на мікрорівні показує якість випускників, серйозність підходу закладу до навчання економістів, на макрорівні ― це наявність
спеціалістів здатних керувати економічними процесами на підприємствах, у державі та світі. Регулювання економічних процесів, дієве управління в кризових ситуаціях дає можливість створити краще майбутнє, не будемо забувати, що криза ― це і безробіття, і відповідний рівень життя
людей, і можливість отримувати освіту.
Володіння сучасним економетричним інструментарієм дозволяє поєднати теорію, прикладні
економічні дослідження та практику. Завдяки економетричному моделюванню здійснюється обмін
інформацією між цими сферами, відбувається взаємне збагачення та розвиток теорії і практики.
Для того, щоб переконатися в тому, яке місце посідає сучасне економетричне моделювання в
системі економічних наук, досить передивитись список лауреатів Нобелівської премії з економіки, які своїми науковими працями внесли неоціненний вклад як у розвиток економіки, так і економетричного моделювання.

Волощук С.Д., к.ф.-м.н.,
доцент кафедри економіко-математичного моделювання
ФАКТОР ЧАСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАУК ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМКУ
ТА КОНТРОЛІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки та інформаційних технологій потужно впливає
на всі галузі діяльності людини. Цей вплив дуже помітний і в сфері науки та освіти. При викладанні наук математичного та економіко-математичного спрямування доволі часто виникає
потреба в режимі реального часу продемонструвати студентам процес формалізації поставленого завдання, хід його розв’язування та аналіз отриманих результатів. При цьому необхідно
прокоментувати вибір програмного забезпечення і вказати на можливість отримання потрібного результату за допомогою альтернативних програмних продуктів. У зв’язку з цим простежується проблема розподілу часу між засвоєнням теоретичного матеріалу та його практичною реалізацією на ЕОМ.
Тому для розуміння матеріалу та кращого його засвоєння студентами потрібно виділяти більше часу на практичні заняття, оскільки без цього є ризик навчити студентів користуватись
лише програмним забезпеченням. Крім того, іспити в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» не передбачають використання ЕОМ, оскільки
комп’ютер може бути використаний як несанкціоноване джерело інформації. Тому при розподілі годин на практичні та лабораторні заняття з наук економіко-математичного напрямку потрібно враховувати, що задачі, запропоновані у екзаменаційному білеті, студент повинен вміти
розв’язати без ЕОМ.
Однак питання використання студентами комп’ютерної техніки на іспитах з економікоматематичних наук залишається актуальним і потребує особливого вивчення. Його вирішення
забезпечить менший відсоток технічних помилок, які студенти допускають при розв’язуванні екзаменаційних задач і дасть змогу заощадити час при підготовці відповідей.
Зважаючи на швидкість сучасного життя та темп зміни подій у професійній діяльності економіста-аналітика, дуже важливим є не тільки факт правильного розв’язання поставленої задачі,
але й факт правильного і вчасного її розв’язання. Очевидно, що такі навики студенти можуть
отримати при підготовці та захисті лабораторних робіт. На жаль, не всі студенти встигають виконати завдання лабораторної роботи за час, відведений на заняття в комп’ютерному класі. Тому
при освоєнні економіко-математичних наук є сенс давати студентам завдання лабораторних робіт додому, пояснивши алгоритм їх вирішення. Під час захисту роботи доцільно запропонувати
студенту розв’язати в режимі реального часу за допомогою ЕОМ іншу задачу такого ж типу, відвівши на її виконання певний час. Звісно, що запропоновані задачі повинні бути тестові та нескладно розв’язуватись на ЕОМ, а їх розв’язки повинні легко інтерпретуватись. Це дасть змогу
студентам краще засвоїти матеріал і спонукатиме самостійно виконувати поставлені завдання.
Крім того викладач зможе протягом лабораторного заняття оцінити роботу всіх присутніх на занятті студентів, враховуючи при цьому не тільки правильність розв’язків, але й час, витрачений
на їх отримання та аналіз.
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