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Результативність інноваційної спрямованості практичних за-
нять багато у чому залежить від використання комплексу методів
контролю їх проведення та застосування сучасної системи інди-
відуальної оцінки участі кожного студента при виконані конкре-
тних видів роботи на семінарах. Діючу систему оцінки студентів
під час проведення модульних завдань та у процесі їх роботи на
практичних заняттях бажано доповнити певними стимулами, що
мали б на меті зростання їх уваги та бажання оперативно засвою-
вати та використовувати останні досягнення світової економічної
думки, інноваційні шляхи розвитку країн світового співтоварист-
ва в умовах глобалізації.
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WEB-САЙТ ВИКЛАДАЧА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОПОМОГИ
СТУДЕНТУ В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ

Традиційно у викладанні економічних дисциплін пріоритет
надається теоретичним знанням. Це пояснюється недостат-
ньою технічною оснащеністю освітніх установ та низькою за-
цікавленістю викладачів у застосуванні інноваційних та ін-
терактивних методів в учбовому процесі. Як відомо, при
застосуванні даних методів на підготовку до занять викорис-
товується в 3—4 рази більше часу. Водночас, сучасне глоба-
лізоване інформаційне суспільство потребує людину нового
типу, з набором нових світоглядних орієнтацій та навичок. Це
має бути добре освічена, ініціативна особистість, яка здатна
самостійно знаходити вихід зі складних ситуацій та пропону-
вати ідеї удосконалення виробництва, де вона задіяна. Якщо
ж у студента не сформовано уміння застосовувати теорію на
практиці, суспільство отримує фахівців недостатнього рівня.
Таким чином, сучасність висуває перед освітнім процесом
якісно нові завдання, які у свою чергу потребують нових ме-
тодів та підходів.
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Одним із методів поєднання теоретичного курсу з практич-
ною діяльністю є використання інформаційних технологій та
інтернет-ресурсів у навчальному процесі. До них відносяться:
навчально-методичні, демонстраційні матеріали, розміщені в
Інтернеті, електронні періодичні видання, електронні бібліоте-
ки, бази даних, програмні продукти та освітні сайти. Суттєво
доповнити традиційне навчання можна за допомогою створен-
ня Web-сайту викладача, який би об’єднував перелічені вище
засоби та надавав студентам більше можливостей для самороз-
витку.

Web-сайти викладачів доцільно розглядати як необхідну ін-
новаційну складову навчального процесу. У сучасних умовах
посилюється роль самостійної роботи студента, яка сприяє фо-
рмуванню самостійності як особистісної риси та важливої
професійної якості студента, суть якої полягає в уміннях сис-
тематизувати, планувати, контролювати свою діяльність без
безпосередньої участі викладача. Завдання викладача полягає в
тому, щоб розвинути мотивацію до самостійної діяльності сту-
дента. Таким кроком може стати саме сторінка викладача в Ін-
тернеті з певної дисципліни, де будуть представлені програми,
методичні вказівки, лекції, презентації, форуми, консультації в
онлайн та офлайн режимі, корисні посилання, відеоролики то-
що. Позитивні результати діяльності такого сайту полягають у
наступному:

• підвищення інтенсивності зв’язку студент-викладач;
• представлення програми курсу та вимог до студента у струк-

турованій наглядній формі;
• самостійне опанування студентом матеріалу, контроль та

вдосконалення знань у даній галузі у будь-який зручний для
нього час;

• можливість демонстрації великої кількості конкретних при-
кладів із бізнес-практики та постійного оновлення матеріалу ви-
кладачем згідно сучасних вимог.

Підсумовуючи вище викладене хотілося б зазначити, що: ВНЗ
повинні давати не лише знання, але формувати навички, уміння
застосовувати теорію на практиці, й найголовніше — розвивати
вміння вчитися, формувати у студента здібності до саморозвитку,
творчого застосування набутих знань, адаптації до професійної
діяльності у сучасному світі. Використання інтерактивних і інно-
ваційних методів у навчанні, таких як Web-сайт викладача, дає
змогу реалізувати цю мету, зробивши навчальний процес більш
емоційно насиченим і глибоким.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ ПУБЛІКАЦІЙ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ

Для того, щоб не відставати від наукового прогресу і бути обі-
знаним про новітні тенденції світового розвитку студенти і випу-
скники університету повинні вміти читати фахову літературу іно-
земними мовами, зокрема іноземну пресу.




