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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

В основі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (менеджменту ЗЕД) 
лежить необхідність умілого застосування загальних ідей і концепцій 
менеджменту в усіх формах ЗЕД (експорті й імпорті товарів і послуг, 
міжнародній інвестиційній діяльності, фінансових і лізингових операціях 
тощо).  
Підготовка на рівні магістратури висококваліфікованих фахівців з 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності передбачає також формування у 
них знань і навичок викладача, психолога, методиста, що відповідає сучасним 
вимогам роботи з персоналом загалом, а також дає можливість професійно 
здійснювати необхідне навчання як безпосередньо на підприємствах, так і в 
системі навчальних закладів. 
 
М е т а  вивчення дисципліни “Методика викладання менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності” — на основі вивчення основних засад су-
часної освіти сформувати у магістрів систему знань і навичок викладання 
теоретичних і практичних питань менеджменту ЗЕД, вміння застосовувати 
сучасні методи й форми проведення занять, використовувати окремі 
рекомендації психологічної науки для підвищення ефективності навчання.  
Основні з а в д а н н я дисципліни: 
• розуміння стану та особливостей сучасної освіти у світовому просторі 
загалом і в Україні зокрема, опанування засад побудови цілісної структури 
вивчення менеджменту ЗЕД; 
• визначення методологічних проблем опанування теорією та практикою 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, шляхів їх вирішення; 
• засвоєння засад розробки технології процесу навчання, методів і форм 
навчання фахових дисциплін, зокрема дисципліни “Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності”; 
• оволодіння навичками викладання фахових дисциплін (на прикладі 
дисципліни “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”); 
• усвідомлення сутності та напрямів використання активних методів 
навчання, засвоєння ідей і технологій сучасного тренінгу в процесі під-готовки 
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. 
Зміст самостійної роботи студентів з курсу «Методика викладання 
менеджменту ЗЕД»  визначається навчальною програмою дисципліни, 
методичними матеріалами та завданнями викладача. При цьому самостійна 
робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, 
передбачених навчальною програмою дисципліни,  підручниками, навчальними 
та методичними посібниками, методичними матеріалами для самостійної 
роботи, конспектом лекцій тощо. 
Організація самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методика 
викладання менеджменту ЗЕД» проводиться в таких напрямах: 
• Забезпечення  методичними рекомендаціями щодо опанування необхідними 
знаннями по кожній темі; 



• надання можливості студентам виконувати творчі роботи, що відповідають 
необхідному  рівню засвоєння знань, не обмежуючи  при цьому їх виконанням 
стандартних завдань; 
• підтримання у процесі виконання самостійної роботи постійного зворотного 
зв'язку зі студентами. 
Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 
термін виконання, кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, 
визначаються викладачем кафедри. 
Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Методика викладання 
менеджменту ЗЕД», повинні бути поінформовані викладачем щодо організації 
самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, контролю та 
звітності, кількості балів за виконання кожного  завдання тощо. 
Організація та контроль процесу і змісту самостійної роботи, її результатів 
здійснюються викладачами кафедри. 
Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 
роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома студентів. 
Програмою дисципліни передбачено складання іспиту (заліку).  
 

Міжпредметні зв’язки:   
вивчення дисципліни “Методика викладання менеджменту ЗЕД” 

передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Менеджмент”, 
“Стратегічний менеджмент”, ”Міжнародна економіка”, “Основи педагогіки та 
психології” та ін. 
 Самостійна робота з навчальної дисципліни “Методика викладання 
менеджменту ЗЕД” включає: 

- підготовку до практичних занять (для студентів денної форми 
навчання); 

- підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними 
питаннями. 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
 Рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання 
з менеджменту ЗЕД(для магістрів) розрахований на підготовку магістрів за 
спеціальністю 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 
галузі знань 03006 «Менеджмент і адміністрування» і передбачає поглиблене 
засвоєння методологічних засад проведення наукових досліджень з управління 
зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємств, фірм та організацій.  
     Навчальний курс покликаний сприяти формуванню навичок викладання 
менеджменту ЗЕД, розвитку творчого мислення, систематизації, поглибленню 
та розширенню можливостей застосування отриманих під час навчання 
теоретичних знань.  
Головною метою самостійної роботи студентів є активізація систематичної 
роботи студентів, індивідуалізація навчання, підвищення якості засвоєння 
матеріалу навчальної дисципліни, а також закріплення, розширення та 



поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а 
також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 
викладача, але без його безпосередньої участі.  
Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.  
  Питання, що виникають у студентів щодо виконання запланованих завдань, 
вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, 
затвердженими кафедрою.  
Самостійна робота студентів з дисципліни «Методика викладання менеджменту 
ЗЕД» включає такі форми: 
- підготовка до семінарських (практичних) занять; 
- пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; 
- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 
  Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 
засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни з дисципліни 
«Методика викладання менеджменту ЗЕД», зокрема монографіями, 
підручниками, навчальними та методичними посібниками, методичними 
матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій, 
періодичними виданнями тощо. 
Самостійна робота студентів організовується з дотриманням низки вимог: 
  надання детальних методичних рекомендацій щодо вико¬нання роботи; 
  забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 
обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 
  підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 
взаємозв’язку між викладачем та студентами.  
  Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну  «Методика викладання 
менеджменту ЗЕД», мають інформуватися викладачем щодо організації 
самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та 
звітності, кількості балів за виконання завдань. 
Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звіт¬ності, 
термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання, 
визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 
дисципліни. 
Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її результатів 
здійснюються викладачами кафедри. 
Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 
роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома студентів. 
Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та 
вибіркові, виконуються у встановлені терміни та передбачають певні форми 
звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без 
винятку студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є 
альтернативними. 
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Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади освіти 

1. Тенденції розвитку освіти на початку XXI ст. 

2. Організація навчального процесу у вищій школі 

3. Педагогічна майстерність 

4. Педагогічна техніка викладання менеджменту ЗЕД 

  Змістовий модуль 2.  Організація викладання менеджменту ЗЕД 

5. Закономірності і методи навчання менеджменту ЗЕД 

6. Організаційні форми навчання менеджменту ЗЕД 

7. Інноваційні технології навчання менеджменту ЗЕД 

8. Тренінгові методи навчання в системі підготовки менеджерів ЗЕД 

9. Особливості методики організаціі самостійної роботи студентів при 

вивченні менеджменту ЗЕД 

10. Контроль та оцінка знань з менеджменту ЗЕД 
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Зміст самостійної роботи з дисципліни  

“Методика  викладання  менеджменту  ЗЕД” 

 
Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади освіти 

Тема 1. Тенденції розвитку освіти на початку XXI ст. 
                

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
 
         1. Компоненти та структура процесу навчання.  

     2. Сутність виховання і навчання як єдиного цілісного процесу.  
 

Контрольні питання і навчальні завдання: 
 

1. Сучасні тенденції світового розвитку освіти. 
2. Освіта в Україні, тенденції її розвитку. 
3. Сутність системи освіти — “інноваційне навчання”. 
4. Необхідність фундаменталізації освіти у вищій школі. 
5. Сучасна педагогічна наука: предмет та основні категорії. 
                                         
                                    Теми рефератів: 
 

           1. Роль і місце педагогіки в системі підготовки сучасних спеціалістів з      
менеджменту ЗЕД. 
           2. Педагогіка на сучасному етапі суспільного розвитку України. 
           3. Методи науково-педагогічних досліджень та специфіка їх 
використання в сучасних умовах. 

 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 
питань необхідно звернути увагу на ту обставину, що в сучасному розумінні 
для навчання характерні такі ознаки: 
1) двосторонній взаємозв’язок викладача і студентів; 
2) педагогічне керівництво; 
3) планомірна спеціальна організація і управління; 
 4) управління розвитком і вихованням. 
Навчання, нагадаємо, – двосторонній процес. З одного боку, це викладання – 
організація діяльності учнів з метою засвоєння ними навчального матеріалу, 
керівництво пізнавальною і практичною діяльністю учнів. Основними 
компонентами викладання є: 

- конструктивна діяльність, пов’язана з підбором, моделюванням, 
прогнозуванням навчального матеріалу; 

- організаційна діяльність, організація уроку, організація власної 
поведінки, організація діяльності слухачів на занятті; 

- комунікативна діяльність, що ґрунтується на взаєминах зі слухачем; 



- гностична діяльність містить у собі вивчення викладачем слухача, 
змісту, засобів, форм, методів поводження. 
                                                                        
                                                                     Література [1, 2, 4, 7, 10] 
 

 
Тема 2. Організація навчального процесу у вищій школі 

 
 
           Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
 

1.Модель структури навчального процесу у вищій школі. 
2. Нормативно-правова база з організації навчального процесу у вищій 
школі України. 
3. Сутність основних методів навчання у вищій школі, і їх 
класифікація.  

 
Контрольні питання і навчальні завдання: 

 
1.  Базові поняття дидактики вищої школи. 
2.  Педагогічний процес як організаційно-управлінська діяльність. 
3.  Система принципів навчання. 
4.  Цілі і зміст навчання у вищій школі. 
5.  Цілі та завдання Болонської декларації. 
 
                                 Теми рефератів: 
 
1. Організаційні форми навчання у вищій школі. 
2. Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних. 
закладах відповідно до Болонської декларації, її переваги та недоліки. 
3. Загальна характеристика організації навчання. 
 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При 
підготовці відповідей доцільно скористатися основними положеннями: 

- Закону України «Про освіту» (2014 рр.), який передбачає здійснення 
кардинальних структурних змін у системі вищої освіти; 

- нормативно-правовими документами, наказами та інструктивними 
листами міністерства освіти та науки України щодо питань реалізації 
положень Болонської декларації в системі вищої освіти України. 

Для проведення самостійної роботи з опрацювання зазначеної теми слід 
звернутися до додаткової літератури [8, 17]. 

Література [1, 4, 6-7] 
 



 
Тема 3. Педагогічна майстерність 
 
       Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
 
1. Структура теоретичних знань викладача з управлінських дисциплін.  
2. Особисті якості викладача, що  необхідні для ефективної викладацької 

діяльності. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання: 
 
1. Критерії творчого мислення. Творчість та інтелект. 
2. Вимоги до педагогічних кадрів для підготовки менеджерів ЗЕД. 
3. Характеристика діяльності викладача менеджменту ЗЕД. 
4. Самопідготовка викладача менеджменту ЗЕД. 
 

                               Теми рефератів: 
   
          1. Загальні та специфічні здібності педагога. 
          2. Стиль діяльності викладача. 
          3. Авторитет викладача. 

 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. Для 

підготовки відповідей доцільно скористатися також додатковою літературою 
[40, 42-43]. 

При розкритті питань необхідно звернути увагу на те, що умовах 
соціально-економічного розвитку країни на початку XXI ст. вимоги до знань 
викладача як складового компонента його методичної майстерності значно 
підвищлись. Знання викладача - це не тільки сума знань з управлінських 
дисциплін, але і особистісно забарвлена усвідомлена система, де є місце 
власним оцінкам, критичним поглядам. Для того, щоб викликати у студентів 
зацікавлене ставлення до навчального матеріалу лекції, викладач висловлює 
своє розуміння проблеми, свої міркування. Але, при цьому необхідно мати 
значну суму знань, і не завжди тільки спеціалізованих.  

Для ефективного викладання дисципліни “Менеджмент ЗЕД” викладачу 
необхідно мати цілісну систему знань теоретичного складу, а також 
прикладного характеру. 

Теоретичні знання викладача складаються з: 
1) директивно-методологічних,  
2) нормативно-законодавчих, 
3) загальнотеоретичних і методичних, 
4) організаційно-педагогічних та управлінських.  

Література [4, 6-7] 
 
 



 
Тема 4. Педагогічна техніка викладання менеджменту ЗЕД 

   
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

 
1. Сутність технології традиційного навчання. 
2. Форми та особливості спілкування викладача і студентської аудиторії? 
3. Основні умови ефективності педагогічного спілкування викладача та 

студентів. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання: 
 

            1. Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання. 
            2. Пізнавальні інтереси, як мотиви навчальної діяльності. 
            3. Розвиток економічного мислення в поцесі вивчення менеджменту 
ЗЕД. 

   4. Специфіка навчання дорослих. 
            5. Методи стимуляції творчої діяльності в процесі навчання. 
            6. Етапи зворотного зв’язку як важливі компоненти процесу 
спілкування. 
 

                               Теми рефератів: 
 
            1. Сучасні психологічні вимого до особистості викладача. 
            2. Шляхи вдосконалення навчального процесу у вищій школі. 

   3. Новітня система освіти: інноваційне навчання. 
   4. Побудова системи знань фахівця з менеджменту ЗЕД. 
 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При 

розкритті питань необхідно звернути увагу на те, що педагогічна техніка - це 
комплекс мовних, комунікативних та організаторських умінь, спрямованих на 
створення найбільш оптимальної для навчальної взаємодії атмосфери у 
студентській групі (групах).  

Важливою умовою ефективності спілкування у процесі вузівського 
навчання є знання викладачем психологічних, фізіологічних, соціальних 
особливостей студентів.  

Крім особливостей студентів, викладачу необхідно враховувати і 
перешкоди, що зумовлюють опір співрозмовника викладачеві. Бар’єри у 
спілкуванні можуть бути: 
1) фізичні; 
2) соціальні; 
3) гностичні; 
4) естетичні; 
5) емоційні; 
6) психологічні. 



Література [4, 6,7] 
 

Змістовий модуль 2. Організація викладання менеджменту ЗЕД 
                Тема 5. Закономірності і методи навчання менеджменту ЗЕД 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
 
1. Сутність поняття “закономірності навчання” та їх класифікація.  
2. Принципи навчання, їх класифікація за І.Я. Лернером, М.І. 
Махмутовим, Ю.К. Бабанським. 

         3.Як здійснюється оптимальний вибір методів навчання? 
 

 
Контрольні питання і навчальні завдання: 

 
1.  Класифікація та сутність основних методів навчання у вищій школі. 
2. Навчання як діяльність: формування розумових дій і понять. 

 3. Психодіагностика як психологічне тестування. 
 4.Класифікація та сутність психодіагностичних методів. 
 5.Комп’ютеризація психодіагностичних методик. 
 
 

                               Теми рефератів: 
1.Традиційні методи навчання та їх характеристика 

         2.Застосування інтерактивних методів навчання. 
         3. Сучасні методи навчання. 
         4. Інноваційні методи навчання. 
          

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  У сучасній 
педагогічній технології існує певна класифікація закономірностей навчального 
процесу. Вона передбачає: 

- обумовленість навчання суспільним потребам; 
- залежність навчання від умов, в яких воно відбувається; 
- взаємозалежність процесів навчання, освіти, виховання, розвитку 

особистості; 
- взаємозв’язок навчальних і реальних пізнавальних можливостей 

студентів; 
- єдність процесів викладання та навчання; 
- взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання в 

навчальному процесі. 
Існують різні класифікації принципів навчання. 

Література [1, 6,7] 
 

 
 



Тема 6. Організаційні форми навчання менеджменту ЗЕД 
 
           Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

 
 
1. Особливості підготовки та проведення лекцій з менеджменту ЗЕД 
2. Особливості підготовки та проведення семінарських занять з 

менеджменту ЗЕД. 
3.  
4.  
5. 3. Психолого-педагогічні вимоги  до семінарів з менеджменту ЗЕД. 
6. Особливості проведення групової консультації з менеджменту ЗЕД. 

 
 

Контрольні питання і навчальні завдання: 
1. Вивчення менеджменту ЗЕД як теорії і практики управління у сфері 
міжнародних економічних відносин.  
2. Зміст практичних навичок, необхідних для роботи у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Психологічні основи формування професійного системного мислення 

менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Технологія навчання як системна категорія, характеристика її структурних 

складових. 
 
 

                                            Теми рефератів: 
1. Основні технологічні етапи підготовки семінарського заняття. 
2. Модульно-рейтингове навчання. 
3. Система викладання менеджменту. 
4. Семінарське заняття: поняття, структура та призначення. 
5. Структура та методика проведення лекції. 
 

 
 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. Для 
підготовки відповідей доцільно скористатися нормативно-правовими 
документами в галузі освіти [14], а також додатковою літературою [2, 3, 24, 31, 
39]. 

При висвітленні даної теми в першому питанні необхідно врахувати, що 
лекція є основною формою вузівського навчання. Серед видів навчальних лекцій 
виділяють: вступну лекцію, оглядову лекцію, проблемну лекцію, бінарну лекцію, 
лекцію-консультацію, лекцію конференцію, лекцію-дискусію, лекцію-прес-
конференцію. 

В інших питаннях теми необхідно розкрити основні практичні організаційні 
форми вузівського навчання.  



 
Індивідуальна робота: підготовка  опорного конспекту лекції на одну із 

тем дисципліни “Менеджмент ЗЕД”. 
 
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи  
Лекція як один зі словесних методів навчання передбачає усний виклад 

навчального матеріалу за короткий проміжок часу і характеризується значною 
ємністю та складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. 

Лекція як частина заняття рекомендується для: 
— проходження нового матеріалу, мало пов’язаного або не 

пов’язаного з попереднім; 
— узагальнення різних розділів пройденого навчального матеріалу (у 

кінці вивчення кожної великої теми); 
— повідомлення слухачам відомостей про практичне застосування 

вивчених матеріалів; 
— вивчення тем, що характеризуються особливо широкими 

міжпредметними зв’язками; 
— проведення занять проблемного характеру. 
Мета проведення лекції — реалізація 1-го етапу навчального процесу: 

подання навчальної інформації, установлення прямого зв’язку між викладачем і 
слухачем, визначення напрямків самостійної роботи практичного значення. 

Завдання проведення лекції: 
1. У ході лекції викладач повинен виділити й розкрити основні питання теми, 

мотивувати необхідність засвоєння матеріалу. 
2. Використовуючи всі переваги усного викладу (зокрема невеликі відступи з 

творів публіцистики, економічної теорії тощо), зробити акценти на основних 
положеннях теми, наголосити на основних питаннях. 

3. Викладач має порадити слухачам, як правильно користуватися 
теоретичними положеннями чи нормативними актами, на що саме необхідно 
звернути увагу, які питання потрібно проаналізувати, що слід вивчити в процесі 
самостійної роботи. 

 
Тема лекції може бути вибрана з навчально-тематичного плану 

дисципліни “Менеджмент ЗЕД”: 
1. Сутність менеджменту ЗЕД. 
2. Закони, принципи, закони та закономірності менеджменту ЗЕД. 
3. Історія становлення менеджменту ЗЕД. 
4. Суб’єкти господарювання як об’єкти управління  в менеджменті ЗЕД. 
5. Технологія менеджменту ЗЕД. 
6. Інформація і комунікації в менеджменті ЗЕД. 

Викладачем оцінюється педагогічна майстерність студента, вміння 
ставити і вирішувати проблемні питання на лекції, уміння орієнтуватися у часі. 

 
 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ 
Підготовка 

1. Підберіть та опрацюйте теоретичний, фактичний та ілюстративний 
матеріал виходячи із завдань заняття, а також ураховуючи вікові особливості 
слухачів та їхню готовність до сприйняття даного навчального матеріалу. 

2. Детально продумайте логіку викладу теоретичного матеріалу й 
послідовності включення фактів тощо, уявіть структуру лекції в цілому та час, 
який відводиться на різні етапи заняття. 

3. Структуруйте матеріал лекції. Побудуйте структурно-логічну схему 
(СЛС) або конспект-схему всієї теми та окремих питань. 

4. Виділіть головне в змісті лекції, що має бути засвоєно слухачами на 
занятті, підготуйте методичні засоби для забезпечення цього. 

5. Для зручності використання матеріали до теми заняття можна записати 
на картках із цупкого паперу відповідно до питань, що розглядаються. Зберігати 
їх можна в окремих ящиках або папках за темами. 

Вимоги 
1. Дотримання раціонального співвідношення теоретичної, фактичної та 

методичної інформації (наголос рекомендується робити відповідно до 
поставленої мети заняття). 

2. Використання СЛС, плану-конспекту, плану-схеми, які розкривають 
структуру та послідовність викладу матеріалу, що є важливим для його 
засвоєння та використання. 

3. Виклад матеріалу здійснювати в такій послідовності: 

Постановка
проблеми

Створення
проблемної

ситуації

Вирішення
лекційної
проблеми

 
4. Основні положення теми лекції повинні знайти своє відображення в 

запитаннях та завданнях до теми. Бажано, щоб вони мали проблемно-пошуковий 
характер професійної спрямованості. 

5. Широко використовувати засоби візуалізації, що дасть змогу значно 
збільшити обсяг інформації, яка передається. Крім того, це посилює та 
зосереджує увагу слухачів, ураховуючи те, що в більшості людей переважає 
зорова пам’ять (90 % інформації людина отримує за допомогою зору). 

Зразок структури лекції 
1-й етап — організаційна частина або підготовка до заняття. Повідомте 

тему заняття, розкрийте її значення. План можете заздалегідь написати на 
слайді або на дошці. Визначте ключові питання проблемного характеру, які 
можуть бути вирішені після прослуховування навчального матеріалу. 
Використайте конкретну ситуацію, яка сприятиме мотивації інтересу слухачів, 
активізації сприйняття, актуалізації їхнього досвіду. 

2-й етап — лекційний виклад навчального матеріалу відпо- 
відно до складеного плану. План лекції допомагає запам’ятати структуру змісту 
навчального матеріалу. До плану включіть 2—3 основні запитання, які будуть 



розглядатися в лекції. Кількість нових понять і термінів у лекції не повинна 
перевищувати 5—9. 

Якщо вам потрібно використати великий цифровий матеріал, бажано 
поділити його на дві частини. До першої включіть не більше 5—9 даних, які 
можуть бути засвоєні, решту відведіть для самостійного опрацювання за 
довідковими матеріалами. 

Зміст лекції відповідно до запитань плану розділіть на змістові частини, 
кожну з яких роз’ясніть слухачам. Проводьте лекцію поволі, повторюйте важкі 
місця, виділяйте головне голосом, записуйте на дошці нові терміни, поняття, 
цифри, факти тощо. Рекомендується після пояснення кожної змістової частини 
лекції повертатися до плану, показуючи за ним, що в даний момент було 
роз’яснено та яке питання тепер розглядатиметься. 

Для активізації сприйняття та осмислення слухачами змісту міні-лекції 
використовуйте запитання, у відповідях на які вони повинні висловити власне 
судження, виявити своє ставлення до матеріалу, що вивчається, оцінити думку 
інших. До таких запитань можна віднести, наприклад: «Як ви думаєте?», «У 
чому помилковість такого висловлення?», «Чим підтвердити правильність 
даного положення?» і т. п. 

Під час лекції використовуйте фактичні, документальні, статистичні дані 
тощо, які можуть бути подані у вигляді схем, таблиць, графіків, діаграм, 
ілюстрацій та за допомогою різноманітних засобів візуалізації. 

3-й етап — запам’ятовування основної частини лекційного матеріалу на 
занятті. Повторно поясніть найскладнішу й найсуттєвішу частину викладеного. 
Обговоріть запитання, визначені на першому етапі. 

4-й етап — завершальна частина. Підбийте підсумки роботи. Визначте 
можливості використання розглянутих матеріалів у практичній діяльності. 
Запропонуйте завдання для самостійної роботи. Висловіть парціальну оцінку 
ефективності роботи ваших слухачів на занятті. 

Література [1, 2, 4, 6, 7, 10] 
 

Тема 7. Інноваційні технології навчання менеджменту ЗЕД 
 

 
           Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
 
1. Сутність та структура “мозкової атаки”. 
2. Особливість використання з використання методу “конкретних 

ситуацій”.  
3.  Сутність та організація “ділової гри”.  

      4. Дистанційна освіта: сутність технології та переваги. 
 

 
 

 
 



Контрольні питання і навчальні завдання: 
 
 

1. Класифікація та характеристика технологій навчання вищої школи. 
    2. Характеристика методів “мозкового штурму”, їх використання в 
тренінгових технологіях. 

3. Комп’ютерні системи навчання. 
4. Використання Інтернету в навчанні. 
 

 
                                            Теми рефератів: 

 
 1. Значення  активних методів навчання в розвитку вмінь та 
навичок менеджера ЗЕД. 
2. Технічні засоби управління навчанням. 
3. Технології дистанційної освіти. 
4. Використання сучасних засобів візуалізації  у викладанні менеджменту 
ЗЕД. 
5.Поняття та організація ділової гри. 
 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. Для 

підготовки відповідей доцільно скористатися також додатковою літературою 
[11-13, 16, 18-20, 38, 48, 50-52]. 

Аналіз сучасної методики проведення занять з менеджменту свідчить про 
необхідність удосконалення їх організаційних технологій. До інноваційних 
освітніх технологій відносяться: 

- тренінгові технології – орієнтовані на концептуалізацію практичного 
досвіду тих, яких навчають, і актуалізацію накопичених теоретичних 
знань (модифікації: тематичні і комплексні тренінги, аналіз 
конкретних ситуацій, ігрова технологія); 

- програмоване навчання – спрямовано на засвоєння (запам'ятовування) 
добре структурованих логічно вибудованих фреймів, що 
супроводжуються поопераційним контролем і підкріпленням; 

- мультимедійні технології – ряд функцій викладача виконують технічні 
засоби навчання. 

Ключовим моментом тренінгових технологій є активні методи навчання, 
що орієнтовані на особистість студента, його усвідомлену участь у розвитку 
власних знань, професійних навичок, у тому числі навичок колективної роботи 
і творчого вирішення конкретних проблем. 

В останньому питанні доцільно зупинитись на новій освітній технології в 
системі вищої освіти – дистанційній освіті. Дистанційну освіту слід розглядати 
як комплекс освітніх послуг, що надаються за допомогою спеціалізованого 
інформаційно-освітнього середовища на будь-який відстані від освітніх 
установ. 

 



Робота в малих групах:  методика розробки “ділової гри”. 
 
Методичні вказівки до проведення роботи в малих групах. Навчальна 

ділова гра є відносно нова форма організації навчального процесу у вищій 
школі. У діловій грі відтворюються лише найтиповіші, узагальнені професійні 
ситуації впродовж невеликого проміжку часу. За допомогою знакових засобів 
(мова, графіка, таблиці, документи тощо) будується професійна ситуація, 
близька до реальної діяльності фахівця у певній сфері виробництва. Можливі 
варіант структури ділової гри:  

 
Варіант 1 

1. Мета ділової гри. 
2. Характеристика проблемної 

ситуації. 
3. Вихідна інформація. 
4. Порядок проведення гри. 

Варіант 2 
1. Мета ділової гри. 
2. Постановка задачі 
3. Етапи ділової гри. 
4. Рекомендації для проведення 

ділової гри. 
 

Ділова гра “Підготовка рекламного виступу”1 
І. Мета ділової гри. 
Мета ділової гри – набуття навичок … 
ІІ. Характеристика проблемної ситуації 

 Суть ділової гри полягає в тому, що декілька учасників гри мають 
опрацювати свій варіант рекламного виступу перед аудиторією. Для вибору 
варіанту предмету рекламування доцільно завчасно визначити їх перелік.  

Можна передбачити виступ не лише у формі реклами, а й імітувати 
процес презентації бізнес-ідеї з організації власної справи в тій чи іншій сфері 
економічної діяльності.  

Виступаючий має підготувати виступ, продумати мову, стиль викладення 
інформації, манеру поведінки. 

ІІІ. Вихідна інформація 
Перший варіант - Викладачем надається інформація щодо характеристики 

діяльності певних компаній.  
Другий варіант – студенти самостійно здійснюють збір інформації щодо 

діяльності певної компанії. За такого варіанту збору вхідної інформації 
викладач має попередньо до початку зайняття повідомили студентів. 

ІV. Порядок проведення гри 
1 етап – Введення в гру (пояснення керівника) та регламентація гри 
Викладач інформує присутніх про мету ділової гри та порядок її 

проведення. На прикладах наводить студентам як слід змінюва композицію, 
зміст, форму, тон виступу залежно від мети, завдання і складу аудиторії. 

Далі студентами обирається тема для рекламного виступу із 
запропонованого переліку або приймається запропонований варіант продукту 
                                                 
1 За матеріалами ділової гри “Комунікації у менеджменті” // Гірняк О.М., Лазановський П.П. 

Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів 
освіти. – К.: “Магнолія плюс”, 2003. 



чи послуги, що має рекламуватися. Потім визначаються можливі типи 
аудиторій, категорії слухачів (наприклад, представники комерційної або 
державної організації, покупці в магазині). 

2 етап – Формування команд 
Студентів групи розділяють на три підгрупи. До першої підгрупи 

увійдуть ті, хто мають виступати перед аудиторією. Їх кількість визначає 
керівник гри, виходячи із кількості обраних тем, аудиторії, бажаючих 
підготувати виступ. Друга підгрупа складає експертну комісію, куди мають 
увійти: 

1) експерт по змісту, який визначає якість сценарію, актуальність 
виступу, правильність цільової установки, її відповідність аудиторії, 

2) експерт з ораторського мистецтва, який характеризує загальну 
культуру мови, манеру викладу матеріалу; 

3) експерт по сприйняттю мови, який дає оцінку стилю, темпу та тону 
мови, манері триматися перед аудиторією; 

4) експерт, який оцінює якість факторів і аргументів, їх доцільність та 
відповідність рівню та інтересам аудиторії. 

Крім того до експертної комісії необхідно включити обліковця, який 
підраховує суму балів, що отримують виступаючі. 

Третя підгрупа – це представники аудиторії.  
3 етап – Підготовка і виступ перед аудиторією 
Під час підготовки студенти мають скласти план рекламного виступу, 

визначити головні моменти. 
 Кожен з учасників гри (перша підгрупа) має 10 хилин для розповідь про 
те як він будуватиме свій виступ, які використає факти, приклади, яку 
застосовуватиме мову, жести, темп тощо. Можна обрати декілька варіантів 
форми виступу: розповідь про фірму та її продукт, питання і відповіді, міні 
розмова з наступним диспутом, просто розмова тощо. 
 Представники другої підгрупи уважно спостерігають за виступом, а потім 
виставляють оцінки за п’ятибальною шкалою. Кожному експерту надається 
карта учасників.  

Представники третьої підгрупи повинні грати роль тієї аудиторії, яка за 
грою обрана виступаючим. 

4 етап – Підведення підсумків 
Після виступу всіх учасників гри викладач аналізує діяльність її 

учасників. Наприкінці гри обліковець збирає у експертів картки, заносить 
оцінки в бланк учасників гри (таблиця 1), оголошує результати оцінки виступу 
кожного учасника ділової гри. 



Таблиця 1 
 
 
 
 
 
 

Оцінка виступів  
№ 
п/п 

Експерти Виступ №1 Виступ №2  Виступ №3  Виступ №4 

1.  експерт по змісту     
2.  експерт з 

ораторського 
мистецтва 

    

3.  експерт по 
сприйняттю мови 

    

4.  експерт з оцінки 
якості факторів і 
аргументів 

    

 Разом     
 

Індивідуальна робота: організація роботи студентів з дидактичними 
текстами. Організація проведення гри з текстами. 

 
Методичні рекомендації щодо роботи з дидактичними текстами 
Підготовка 
1. Підберіть навчальний текст відповідно до теми й мети заняття або 

доручіть студентам виконати це завдання. 
2. Підготуйте систему завдань до тексту, виконання яких сприятиме 

реалізації дидактичних цілей теми заняття. 
3. За необхідності надайте студентам можливість попередньо 

ознайомитися зі змістом тексту. 
4. Детально продумайте модель роботи над текстами. 
5. Спрогнозуйте, які висновки можна зробити з даної роботи. 
Наведемо приклади різних типів завдань для роботи з текстами: 

1. Ознайомтесь зі змістом тексту (статті). 
2. Виділіть змістові частини тексту («острівці»). 
3. Зобразіть у вигляді опорно-інформаційної схеми зміст тексту (статті). 
4. Поставте запитання до кожного змістового фрагмента тексту. 
5. Сформулюйте головну думку тексту. 
6. Визначте головну проблему, описану в тексті, та її складові частини. 
7. Знайдіть у тексті твердження, з якими ви погоджуєтеся. Обґрунтуйте свою 

думку. 
8. Визначте твердження, з якими ви не погоджуєтеся. Обґрунтуйте свою 

думку. 



9. Розробіть модель аналізу ситуації, описаної в тексті. 
10. Запропонуйте свої ідеї щодо вирішення головної проблеми, висвітленої у 

статті, або її окремих аспектів. 
11. Сформулюйте проблему на основі статистичних даних (суть, чия це 

проблема, причини, що робити). 
12. Знайдіть помилку в тексті. 
13. Складіть словник понять, що зустрічаються в тексті. 
14. Проведіть обговорення тексту з використанням активізаційних методів 

навчання (дискусія, прес-конференція, мозкова атака тощо). 
Розглянемо приклад рганізації проведення гри з текстами. 

І. «Запитуйте — відповідаємо» 
ЯК? 
Учасники навчальної групи розміщуються в аудиторії попарно. 

Організатор роздає відповідний навчальний текст для кожного учасника групи. 
Готуються невеликі картки або аркуші (10 × 20). 

Завдання: 
I етап. Уважно прочитати текст (статтю, фрагмент підручника). 
Сформулювати запитання різних типів (2-3) до тексту, які можуть бути 

цікавими для обговорення. Записати свої запитання на картках. 
Продумати свої відповіді на поставлені запитання, обґрунтовуючи їх, 

посилаючись на відповідні джерела, підкріплюючи фактами. Робота 
виконується в парах. 

II етап. Викладач збирає картки із запитаннями по рядах і обмінює їх між 
рядами. Кожна робоча пара готує відповідь на отримане запитання. 

III етап. Робота здійснюється у формі експрес-опитування. Студенти-
автори ставлять свої запитання, студенти-адресати відповідають на них. 
Відносно найбільш цікавих запитань можна організовати дискусію. 

ДЛЯ ЧОГО? 
Уміння формулювати запитання, трансформуючи зміст інформації, 

сприяє її ефективнішому засвоєнню, покращанню розуміння, аналітичній 
обробці. Інтерпретація запитань іншими студентами допомагає виявити рівень 
розуміння змісту самим автором, переглянути власний погляд на дане питання. 
Ігрові моменти сприяють розблокуванню емоційного напруження, яке виникає 
в процесі навчання. 

ІІ. «Райдуга» 
ЯК? 
Кожен учасник невеликої навчальної групи отримує текст-опис (на 

аркушах А4) відповідно до теми заняття. 
Організатор пропонує уважно прочитати, визначити найважливіші 

фрагменти змісту та відмітити їх різними кольорами за власним вибором. 
Аркуші з помітками можна зіставити, а потім запропонувати учасникам 
пояснити свій вибір. 

ДЛЯ ЧОГО? 
Може бути використана для розвитку асоціативного мислення студентів. 

У такій роботі беруть активну участь навіть несміливі учасники. Це дає 



можливість розвивати вміння слухачів нестандартно мислити, обґрунтовувати 
своє бачення ситуації. Викладач при цьому має змогу проаналізувати 
особистісні переваги слухачів у виборі кольорів. 

Література [4-5, 7-12] 
 

Тема 8. Тренінгові методи навчання в системі підготовки менеджерів 
ЗЕД 

 
 
           Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
 
 
1. Тренінгові технології як різновид освітніх технологій. 
2. Основні функції тренінгових технологій у системі підготовки 
менеджерів ЗЕД. 
 
 
 
 

Контрольні питання і навчальні завдання: 
 
 

1.  Одиничні варіанти тренінгів під час вивчення окремих тем 
навчальних дисциплін з підготовки менеджерів ЗЕД. 
2. Комплексні варіанти тренінгів в період проходження студентами 
практики.  
3. Активні методи навчання як важливий елемент тренінгових 
технологій. 

 
 

Теми рефератів: 
 

1. Проблеми інтеграції тренінгових технологій у навчальний процес 
вузів. 
2. . Використання в тренінгах методів “мозкової атаки”, рольових ігор, 
інтерв’ювання та дискусій, усних і письмових презентацій. 
3. Переваги системи професійних тренінгів перед традиційними 
формами навчання у вищих навчальних закладах. 

 
 
 
 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  
Студент повинен уміти самостійно знаходити необхідну інформацію, 

аналізувати реальні факти, пов’язані з проблемами методики викладання 



менеджменту ЗЕД, викладати свої думки, аргументувати пропозиції та правильно 
оформляти науково-довідковий матеріал. Важливе значення має також 
можливість розробки студентом єдиної структурно-логічної схеми тренінгів у 
складі вступних мінітренінгів, проміжних міжпредметних тренінгів і 
завершального комплексного тренінгу. 

Література: [8; 13; 14; 16; 17; 19] 
 

Тема 9. Особливості методики організаціі самостійної роботи студентів 
при вивченні менеджменту ЗЕД 

 
 
           Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
1.    Сутність, значення і основні завдання самостійної роботи. 
2. Рівні складності самостійної роботи. 
3. Діагностика знань. 
 
 
 

Контрольні питання і навчальні завдання: 
 

1. Формування системи знань фахівця з менеджменту ЗЕД. 
2.Сутність основних форм організації  вивчення менеджменту ЗЕД у 
вищій школі.  
3. . Самостійна робота як розвиток і самоорганізація особистості 
студентів. 
4. . Класифікація методів навчання за характером діяльності тих, хто 
навчається: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 
проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький. 
5. Етапи підготовки студента до проведення занять 
 

 
Теми рефератів: 

1. Проблеми підготовки менеджерів ЗЕД в Україні. 
2. Методи стимулювання навчально-пізнавальної  діяльності 
студентів. 
3. Шляхи вдосконалення навчального процесу. 
4. Функції процесу навчання. 
5. Організація самостійної роботи при вивчені менеджменту ЗЕД. 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. 

Позааудиторна робота менш регламентована, ніж аудиторна, внаслідок чого її 
організація, керівництво і контроль пов’язані з певними труднощами. Зважаючи 
на це головна увага у даній темі має бути приділена позааудиторній роботі 
студентів, хоча деякі питання, звичайно, є загальними для усіх її видів. 

Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння складними вміннями 
і навичками бачити зміст та мету роботи, організовувати власну самоосвіту, 



вміння по-новому підходити до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову 
активність і самостійність, здатність до творчості. 

Усі види самостійної роботи студентів можна поділити на роботи 
репродуктивного типу, творчі і комбіновані, тобто такі, що включають елементи 
творчості і репродукції. 

Керівництво самостійною навчальною роботою студентів можна розділити 
на чотири основні технологічні етапи. Перший - спонукальний (завдання 
викладача - формування у студентів бажання для самовдосконалення, творче 
опанування системою фінансово-економічних знань). Другий - стимулюючий 
(допомогти студенту накреслити навчальні цілі, розробити програму роботи з 
навчальною літературою, періодикою). Третій етап організаційно-діяльний 
(спостереження та коригування самостійної практичної роботи студента). 
Четвертий етап - самоконтроль (допомога у формуванні умінь та навичок 
самоаналізу, саморегуляції, самозвіту). 

Література: [14; 15; 32; 34; 53;] 
 

 
Індивідуальна робота: складання плану проведення семінарського 

заняття  на одну з тем дисципліни “Менеджмент”. 
 
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи. Семінар 

може бути проведений за класичною методикою “Семінар-дискусія”; за 
організаційною технологією “Семінар запитань і відповідей” (заплановано 
виступи з рефератами, підготовлено контрольні питання). Структура має 
складатися з наступних компонентів: тема, мета, обладнання, план, опис ходу 
заняття, література. 

 
 

Аналітична вправа №1 
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Адаптація (лат. adapto — пристосовую) передбачає пристосування 

будови і функцій організму, його органів та клітин до умов середовища. 
Процеси адаптації скеровані на збереження гомеостазу, тобто збереження 
відносної сталості біологічних властивостей внутрішнього середовища 
організму людини щодо особливостей зовнішнього середовища. У широкому 
плані мова йде не лише про біологічні властивості, а й нервовопсихічні, які 
забезпечують збереження і підтримання оптимальних умов для 
функціонування мозку, нервової системи в цілому в процесі реалізації 
різноманітних форм діяльності. 

Потреби в адаптації молодих людей до життя в нових умовах викликані 
тим, що в них упродовж останніх перед вступом до ВНЗ десятиодинадцяти 
років склався стійкий анатомофізіологічний і соціальнопсихічний стереотип. 
Перебування в сім´ї, звичні побутові умови, постійні вчителі, коло товаришів, 
особливості роботи конкретної школи — все це так чи інакше впливало на 
юнака чи дівчину, формувало певні звички, погляди, відображалося на 



формуванні рис характеру. Із вступом до вищого навчального закладу різко 
змінюються об´єктивні чинники впливу на особистість: змінюється оточення і 
спілкування; у багатьох немає можливості щоденно спілкуватися з батьками, 
рідними; інші побутові умови (мешкання в гуртожитку, харчування та ін.). Все 
це породжує складності, веде до руйнування уже сформованих стереотипів, 
нерідко негативно впливає на самопочуття молодої людини. 

Студенти-першокурсники мають пристосуватися до умов життя і 
діяльності згідно з новими соціальними функціями і особливостями роботи 
вищого навчального закладу. У процесі адаптації їм необхідно подолати низку 
суб´єктивних і об´єктивних труднощів. Суб´єктивні труднощі викликані 
індивідуальними особливостями анатомофізіологічного, психічного і 
соціального розвитку. У переважній більшості особистість може подолати їх 
самостійно, спираючись на власний соціальний досвід. Та все ж і тут необхідна 
цілеспрямована педагогічна допомога старших. Це уважне ставлення до 
студента, який, потрапивши в коло незнайомих людей і зіткнувшись з новими 
обставинами, відчуває психологічний дискомфорт, незручність, ніяковість, 
невпевненість. 

До об´єктивних труднощів належать ті, які визначаються середовищем, 
обставинами, особливостями діяльності конкретного ВНЗ. На них студент не 
може здійснити безпосередній вплив, змінити їх на свою користь. У цьому 
плані можна виділити три групи труднощів: соціальні, навчальні, професійні. 
Соціальні труднощі викликані зміною місця мешкання, новими умовами життя, 
особливостями спілкування зі значним колом нових людей (викладачами, 
колегами, обслуговуючим персоналом); необхідність самостійно вести свій 
бюджет, влаштовувати власний побут, звикати до нового режиму і розпорядку 
дня та інше. Тут потрібна допомога старших — досвідчених викладачів. Варто 
організувати і провести 1—2 ділові гри "Знайомство", під час яких дати змогу 
студентам познайомитися між собою, а також з викладачами і 
навчальнодопоміжним персоналом, з якими студенти мають спілкуватися під 
час навчання. Доречними можуть бути розповіді декана про факультет та ВНЗ в 
цілому, про його підрозділи. Потрібна окрема розповідь про бібліотеку, 
читальні зали, навчальнометодичні кабінети. З цією метою варто використати 
також екскурсію по ВНЗ. Студенти з користю для себе сприймуть поради щодо 
організації побуту в гуртожитку, ведення свого бюджету. І навіть 
екскурсіярозповідь про місто, яке є новим і малознайомим для багатьох 
першокурсників, сприятиме подоланню труднощів. 

Навчальні труднощі викликані тим, що студенти зустрічаються з новими 
формами і методами навчальної діяльності, особливостями організації 
самостійної роботи, контролю за нею з боку викладачів. Необхідність слухати, 
конспектувати лекції, готуватися до семінарських занять, виконувати 
лабораторні роботи, брати участь у колоквіумах, проходити поточну атестацію 
чи складати щосеместру заліки і екзамени — все це багато в чому нові і 
незвичні аспекти навчальної діяльності вчорашніх учнів загальноосвітньої 
школи. Вмілі і застережливі дії викладачів допоможуть студентам здолати ці 
труднощі, адаптуватися до незвичних форм, методів і видів навчальної роботи. 



По-перше, це ознайомлення студентів з психолого-педагогічними 
особливостями форм, видів, методів організації навчання у вищій школі.  

По-друге, допомога в оволодінні методами і прийомами навчальної 
роботи. Це має здійснюватися як на окремих заняттях, так і в процесі читання 
лекцій, проведення семінарських, лабораторних, практичних занять. Потретє, 
варто дотримуватися спеціальної методики читання лекцій для студентів-
першокурсників у перші дватри місяці щодо структури і темпу, навчаючи 
студентів прийомів слухання лекції, запису її змісту. Також на перших етапах 
доречно проводити не семінари, а просемінари. 

Ефективними методами організації навчальної роботи студентів-
першокурсників є чітке дозування завдань на кожне заняття, а також контролю 
і оцінювання самостійної роботи. Це зумовлено тим, що переважна більшість 
випускників загальноосвітніх шкіл недостатньо володіє методами самостійної 
навчальної роботи, у них не до кінця сформовані вміння самоаналізу і 
самооцінювання. Поступово треба вести студентів до оволодіння системою 
самоаналізу, вироблення почуття відповідальності за результати навчання. 
Нехтування таким підходом нерідко призводить до того, що частина студентів, 
не відчуваючи щоденного контролю за навчальною працею з боку викладачів і 
батьків, до якого вони звикли впродовж навчання в загальноосвітній школі, 
починає відставати у навчанні, не встигає. 

Порівняно менш складними є професійні труднощі. Якщо вони можуть 
виступати певним бар´єром в оволодінні професією лікаря, пілота, актора, 
хіміка тощо, то в процесі оволодіння професією педагога труднощі долаються 
поступово шляхом оволодіння знаннями з вікової фізіології, психології, 
педагогіки, фахових методик, виконання завдань педагогічної практики, перші 
кроки якої спрямовані на адаптацію до педагогічної діяльності. Однак частина 
студентів стикається зі значними труднощами на перших етапах навчально-
виховної роботи з учнями. Окремі з них розчаровуються у своєму 
професійному виборі. Своєчасна допомога досвідчених педагогів, 
переконування у можливості подолання труднощів, оволодіння ефективними 
методами роботи сприяють формуванню впевненості в успіху педагогічної 
праці. 

 
Запитання до аналітичної вправи №1 
1) Чим викликана потреба в адаптації молодих людей до життя в нових 

умовах? 
2) З якими труднощами стикаються студенти-першокурсники в процесі 

адаптації? 
3) Які дії викладачів допоможуть студентам здолати труднощі з адаптації 

до незвичних форм, методів і видів навчальної роботи? 
4) Які існують ефективні методи організації навчальної роботи студентів-

першокурсників? 
 



 
Тема 10. Контроль та оцінка знань з менеджменту ЗЕД 
 
           Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

 
1. Основні принципи контролю при оцінці знань з менеджменту ЗЕД. 

 
2. Основні компоненти контролю з навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 
3. Структурна схема процесу рейтингового навчання у ВНЗ.  

 
 

Контрольні питання і навчальні завдання: 
 

1. Організація самостійної роботи студентів з вивчення навчального 
матеріалу. 

2.Сутність та організація педагогічного контролю в навчанні менеджерів ЗЕД. 
3. Засоби оцінювання результативності та ефективності навчання менеджерів 
ЗЕД. 

 
 

Теми рефератів: 
1Критерії результативності навчання менеджерів ЗЕД. 
2. Контроль знань з менеджменту ЗЕД, його види та функції. 
3. Системи оцінювання знань в різних країнах світу. 
4. Контроль та корекція за навчально-пізнавальною діяльністю 
менеджерів ЗЕД. 
5. Педагогічний контроль: сутність, особливість, методи проведення. 
 

 
 

 
 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. Для 

підготовки відповідей можна звернутися до додаткової літератури [29, 34]. 
При підготовці відповідей доцільно використати не лише навчальну 

літературу, а  також основні положення наступних нормативно-правових 
документів: 

- Рішення Колегії Міністерства освіти і науки  України від 24 квітня 
2003 року №5/5-4 “Про проведення педагогічного експерименту щодо 
запровадження кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу у вищих навальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації”; 

- Наказом Міністерства освіти і науки  України від 23 січня 2004 року 
№48 “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-
модульної системи організації навчального процесу”. 



У третьому питанні доцільно зазначити, що альтернативою до 
традиційної системи навчання є оцінювання успішності студентів є модульно-
рейтингова система. Модуль – це цілісна, логічно завершена програмна частина 
теоретичних знань, навичок і вмінь із певної навчальної дисципліни. Рейтинг – 
це порядкова позиція студента певної групи за результатами навчання з базових 
предметів, що визначаються рейтинговими показниками. Рейтинговий показник 
– це числова величина, що дорівнює відсотковому відношенню суми опорних 
оцінок з усіх модулів до суми максимально можливих. Отже, модульно-
рейтингова система – організаційно-методична форма навчання.  

Література [1-2, 4, 6-7, 10] 
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