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Анотація. В статті розглядається економічна освіта як одна з умов 

забезпечення потреб суспільства в компетентних фахівцях завдяки 

інтерактивним методам підготовки. 
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Abstract. The article observes an economic education as one of the conditions of 

meeting society’s demand in competent experts due to the interactive methods. 
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Освіта – частина процесу формування особистості, за допомогою якого 

суспільство передає знання і навички від однієї людини іншій, від покоління до 

покоління. Процес навчання спрямований на соціалізацію. Освіта повинна бути 

засобом самореалізації, саморозвитку особистості. 

Сьогодні економіка відіграє вирішальну роль у зміні людського світогляду 

на глобальному й особистісному рівні. Навчальна дисципліна «Економіка» 



вчить орієнтуватися в складних соціально-економічних процесах на рівні 

споживача та виробника, держави і світового господарства.  

Глобалізація і загострення соціально-економічних, природно-ресурсних та 

інших проблем підвищують роль і значення економічної освіти.   

Потреби сьогодення визначають вимоги до сучасного заняття з економіки 

– необхідність навчання студентів здобувати інформацію, набувати знань і 

головне – вчити застосовувати їх на практиці. Підготовка молоді до життя і 

праці в умовах ринкової економіки, розуміння економічних пріоритетів 

суспільства, можливо з активності в навчанні, яка нерозривно пов’язана з 

розумінням сутності пізнавальної діяльності людини.  

Пасивність у навчанні, коли в ролі керівника й наглядача за студентом 

виступає викладач, не може привести до хоч якогось розвитку об’єкта 

навчання, а пов'язана лише з формуванням окремих, розірваних інформаційних 

фрагментів у свідомості студента й вихованням соціальних навичок 

стандартного поводження.  

На відміну від цього, активна пізнавальна діяльність суб'єкта є змістом і 

умовою будь-якої навчальної діяльності людини. Однак, результатом успішної 

навчальної діяльності можна вважати не всі характеристики розвитку. 

Показниками успішної навчальної діяльності можуть служити вміння студентів 

мислити, працювати з інформацією (шукати, аналізувати, відбирати, 

оцінювати), творчо розв'язувати пізнавальні та практичні задачі, вільно й 

самостійно орієнтуватися й розв'язувати проблеми, здійснювати рефлексію 

своєї діяльності, чітко викладати свої думки тощо [2]. 

Психологи виокремлюють три групи методів активного навчання: методи 

програмованого навчання, методи проблемного навчання й методи 

інтерактивного навчання. Інтерактивним, на думку Б. Ц. Бадмаєва, є таке 

навчання, що грунтується на психології людських взаємин і взаємодій [1]. Із 

цим не можна не погодитися, адже один з напрямів психології – інтеракціонізм 

– саме спирається на вивчення міжособистісних комунікацій («обмін 

символами»), найважливішими складовими яких визнано здатність людини 



«приймати роль іншого», уявляти, як його сприймає партнер зі спілкування або 

група і, відповідно, інтерпретувати ситуацію та конструювати власні дії.  

Відповідно, під час інтерактивної взаємодії, в процесі навчання, викладач 

спілкується не безпосередньо з кожним студентом і не зі всією аудиторією 

відразу (фронтально), а опосередковано з кожним через навчальну групу і засіб 

навчання. У ході цього спілкування відбувається не лише процес пізнання, 

процес особистісного зростання студентів, але й процес взаємодії особистостей, 

де кожен має право висловлювати свою точку зору, обстоювати свою позицію, 

грати свою роль. У цьому випадку можна говорити, що відбувається не стільки 

«обмін символами», скільки «обмін змістом» між учасниками інтерактивної 

взаємодії. 

Використання інтерактивного навчання має включати дії, які допомагають 

студентам розвивати оцінне і критичне мислення, практикуватися на реальних 

завданнях і виробленні рішень, набувати навички, необхідні для подальшої 

ефективної роботи над аналогічними проблемами. 

Таким чином, інтерактивне навчання можна визначити як такий режим 

навчання, що передбачає постійні комунікативні зв'язки, які змінюють напрям 

між студентами й навчальною системою в процесі їх продуктивної взаємодії 

(навчання). Такі зв'язки можуть бути як прямими (від студента до студента, від 

студента до викладача, від студента до комп'ютера тощо), так і зворотними (від 

викладача до студента); як безпосередніми (викладач – студент, студент – 

студент, студент – навчальна група), так і опосередкованими (студент – 

навчальна група, студент – комп'ютер – викладач) [3].  

Крім цього, з погляду когнітивної психології, усі студенти мають свій 

стиль навчання, тобто вчаться по-різному і, тому, використання різних підходів 

і режимів навчання має підвищити продуктивність навчання кожного, оскільки 

дозволить по-різному побачити, почути, осмислити обговорювану проблему. 

Що ж у сучасному навчанні економіки можна віднести до інтерактивного 

навчання? 



Це ділові й рольові ігри, дискусії, диспути, аналіз конкретних ситуацій, 

бесіди, лекції з елементами дискусій, проблемного викладу матеріалу, 

дослідження, практикуми, робота в малих групах і парах змінного складу, різні 

форми взаємонавчання і взаємоконтролю, дослідницькі роботи, проекти, 

евристичне навчання, проблемно-пошукове навчання, елементи дистанційного 

навчання тощо. 

Пристойна освіта формує вміння індивідуума орієнтуватися в нових 

обставинах і знаходити в них оперативні результати своєї діяльності. Знання 

людини – не сума, а система. Створення такої системи і відпрацювання на її 

базі когнітивних операцій, що забезпечать успішну діяльність у нешаблонних 

обставинах – основне завдання освіти. 
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