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Під час написання модульних завдань оцінюванню підлягають
теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент піс-
ля опанування тематики певного завершеного розділу навчальної
програми. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тес-
тів, відповідей на проблемні питання, виконання індивідуальних
завдань.

Насамперед можна сказати, що вивчення даного предмету є
дуже важливим для сучасних економістів в конкурентному сере-
довищі та глобалізаційних процесів, як в Україні та і за її межа-
ми. Отримані теоретичні знання та практичні навички даного
предмету дуже широко використовуються в різних сферах між-
народної економічної діяльності України, міжнародного права,
міжнародних фінансів, міжнародної економіки та міжнародного
менеджменту.

Мартинюк О. В., доцент
 кафедри міжнародного менеджменту

НАУКОВА СКЛАДОВА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ»

У «Великій хартії університетів», що була підписана в
м.Болонья 18.09.1998 року, зазначається, що «Інновації потрібні
як у галузі процесу навчання, так і в методиці навчання. Необхід-
но перейти від формального викладу, спрямованого на отриман-
ня знань, до навчання, яке приводить до засвоєння компетенції».
В умовах постіндустріального суспільства керівник, менеджер
зовнішньоекономічної діяльності різного рівня, взагалі будь-який
інший фахівець з вищою освітою повинен мати загальні компе-
тенції, що дозволять йому вирізнятися: по-перше, науковим сві-
тоглядом, а по-друге — широкою спеціальною і загальною еру-
дицією, розвинутим аналітичним і творчим мисленням, високим
професіоналізмом, умінням переконувати, впливати, сформовані-
стю якостей активної особистості. Саме набуття таких якостей і
має забезпечувати наукова складова навчального процесу.
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Методика освоєння фаху бакалавра з міжнародної економіки
базується на єдності лекцій, практичних та семінарських занять,
які передбачають розв’язування типових управлінських завдань,
розгляд ситуацій з сфери міжнародного бізнесу, ділові ігри. Пе-
редбачено також самостійну роботу студентів з індивідуальними
та груповими консультаціями. Фахова дисципліна «Міжнародна
економічна діяльність України» (МЕДУ) викладається на остан-
ньому курсі і є такою, що спрямована на узагальнення, система-
тизацію всіх набутих у процесі вивчення попередніх дисциплін
знань та навичок з метою формування у майбутніх спеціалістів-
міжнародників цілісної системи сучасного управлінського мис-
лення та системи спеціальних знань, уміння аналізувати компле-
ксні проблеми; приймаючи управлінські рішення, розуміти мож-
ливості свого підприємства на міжнародних ринках та потреби
клієнтів й забезпечувати конкурентоспроможність та успіх бізне-
су за будь-яких ринкових умов.

На вдосконалення фахової підготовки майбутнього менеджера
з міжнародного бізнесу націлена наступна модель навчально-
дослідної діяльності під час вивчення студентами фахової дисци-
пліни «МЕДУ», яка базується на принципі поєднання навчально-
дослідної та науково-дослідної роботи студентів і містить у собі
наступні складові:

1. У навчальному процесі: теоретична підготовка з курсу
«МЕДУ»; навчально-дослідна робота на семінарських та практи-
чних заняттях; курсова робота.

2. У позанавчальний час (самостійна та індивідуальна робота):
науковий гурток; наукова творчість студентів; науково-дослідна
робота за індивідуальними планами викладачів; науково-дослідна
робота за держбюджетною тематикою; участь у конкурсах, олім-
піадах, конференціях.

Семінар на четвертому курсі повинен мати за мету формувати
дослідницький підхід до навчального матеріалу стосовно окре-
мих проблем міжнародної економічної діяльності України. Спец-
семінар, на який може бути запрошений авторитетний спеціаліст,
набуває змісту наукової школи. Ця форма роботи привчає студе-
нтів до колективного мислення і творчості, розкриває для них пе-
рспективи і можливості участі в дослідженні наукових проблем.

Дослідницька самостійна робота спрямовує студентів у русло
пошукової діяльності. Під час виконання таких робіт (курсових, до-
повідей, інших завдань) реалізуються творчі здібності студентів, які
намагаються відійти від зразка, розробити свої методи вирішення
проблемних ситуацій, дослідити їх, отримати нову інформацію. Са-
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мостійна наукова робота під керівництвом доцента та професора
сприяє поглибленню і розширенню знань, формуванню інтересу до
пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами процесу пізнання,
розвитку пізнавальних здібностей. Вона є основою майбутньої са-
моосвіти спеціаліста, формує відповідну мотивацію і навички само-
освіти. Крім того, самостійна робота виховує в студента самостій-
ність як рису характеру, що має велике значення у становленні
особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.

Отже, принцип науковості навчання є найважливішим прин-
ципом підготовки сучасного фахівця з міжнародної економіки.
Він спирається на закономірний зв’язок між змістом науки і на-
вчального предмету, вимагає, щоб зміст навчання знайомив з на-
уковими фактами, поняттями, закономірностями, теоріями всіх
основних розділів, що враховуються з відповідної галузі науки, а
також в можливих заходах наближався до розкриття її сучасних
досягнень і перспектив розвитку в подальшому.

Мельник Г. М., старш. викл.
кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ

ТЕСТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Однією з умов переходу України до економіки нового типу,
яка базується на знаннях, є формування сучасної інноваційної си-
стеми, яка повинна охоплювати виробництво, науку, освіту, сфе-
ру послуг та інші сфери діяльності. Інновація (від англійського
«innovation»– нововведення, новаторство) — це результат прак-
тичного освоєння нового знання або результат втілення на прак-
тиці. Під інноваційними методами у вищій професійній освіті ро-
зуміють методи, які базуються на використанні сучасних
досягнень науки та інформаційних технології в освіті. Ці методи
направлені на підвищення якості подготовки студентів через раз-
виток їх творчих здібностей, самостійності.




