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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програму комплексного тренінгу складено відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки (нормативна складова – цикл обов’язкових 

компонент) «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)» (затверджено Вченою радою Державного закладу 

вищої освіти «Університет менеджменту освіти», протокол № 7 від «16» 

червня 2021 р. та введено в дію з 01.09.2021 р. Наказом ректора Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти № 01-01/383 від 13 

липня 2021 р.). 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ  

 

Мета передбачає оволодіння студентами основними методами та 

прийомами реалізації цілей та навчальних впливів під час навчання 

персоналу компаній, організацій, державних установ, організації навчального 

процесу економічного напрямку.  

Завдання: 

1. Вивчення теоретичних питань з переліку рекомендованої 

літератури. 

2. Розробка навчального заняття з економіки чи менеджменту. 

3. Проведення практичного заняття. 

 

ЗМІСТ 

 

Зміст комплексного тренінгу передбачає опрацювання рекомендованої 

літератури, самостійне вивчення теоретичних питань та розробку 

навчального заняття з економіки чи менеджменту, опис якого наведено 

методичних рекомендаціях. 

 

Теоретичні  питання: 

Економіка, економічні знання, економічне мислення. Методика викладу 

економічних категорій. Організація процесу навчання. Етапи процесу 

навчання. Методика підготовки лекції з економіки, менеджменту. Методика 

підготовки практичного заняття. Поняття активізації навчання. Піраміда 

середніх показників засвоєння навчального матеріалу.  Особливості навчання 

дорослих в економічній освіті. Міні-лекція. Підвищення ефективності 

навчання шляхом організації малих груп. Дискусія як метод навчання.  

Головні правила проведення дискусії. Основні етапи проведення дискусії.  

Мозкова атака як метод навчання.   Основні принципи організації мозкової 

атаки. Етапи проведення мозкової атаки.  Аналіз конкретних ситуацій як 

метод активізації навчання. Метод аналізу ситуацій («кейс-стаді»).  

Презентації в навчальному процесі. Техніка презентації Інсценізація як 



активний метод навчання.  Дидактичні ігри в процесі навчання.  Загальні 

принципи будови дидактичної гри.  Основні поняття, що характеризують 

дидактичні ігри.  Принципи організації та проведення дидактичних ігор.  

Імітаційні ігри.  Організаційно-діяльнісні ігри за Г.П. Щедровицьким.  

Метаплан.   Тренінг.  Особливості планування (розробки) тренінгу. Тексти 

дидактичні. Навчальне проектування (метод проектів) як метод активізації 

самостійної роботи студентів.  Принципи організації навчального 

проектування.  Використання засобів навчання в економічній освіті.  Вимоги 

до використання технічних засобів навчання.  Використання засобів 

наочності в процесі вивчення економіки.  Використання інформаційних 

систем і технологій у вивченні економічних дисциплін. Види контролю 

успішності навчання.  Тестові завдання. 

 

 

ФУНКЦІЇ КОНСУЛЬТАНТА 

Визначаються з числа викладачів кафедри, професорів і доцентів 

Університету 

Мають навчальне навантаження, яке планується завідувачем кафедри 

згідно з діючими в Університеті нормами планування й обліку навчальної 

роботи професорсько-викладацького складу; 

Зобов’язаний обговорити зі студентом план завдання, обговорити 

перелік використаних джерел, надати рекомендації щодо написання звіту та 

ознайомити студента з порядком його захисту; 

Визначають час, форми та методи проведення консультацій зі 

студентами. 

ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА 

Обирає одну із тем для виконання завдання, самостійно його готує, 

проводить заняття, та надає на кафедру належним чином оформлений звіт. 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

до виконання завдання  «Планування і організація навчання» 

Навчальна мета: Навчитись планувати практичне заняття (не лекцію) 

з теми та добирати методи навчання відповідно до мети і способів навчання.  

 

Складання плану навчального заняття 

Вам пропонується самостійно розробити структуру навчального заняття 

на будь-яку цікаву для вас тему з економіки чи менеджменту. Для цього вам 

слід вигадати тему та обрати тип такого заняття і заповнити типовий бланк 

плану заняття, користуючись вже наявними у вас знаннями і запропонованим 



описом певних структурних компонентів навчального заняття. 

Хід виконання: 

Сплануйте заняття з будь-якої теми за запропонованим алгоритмом, 

використовуючи опорну зведену таблицю для аналізу та конструювання 

навчального заняття (табл. 1). В таблиці описані можливі завдання, зміст, 

методи і прийоми, умови і засоби, результати реалізації кожного етапу 

заняття. За бажанням ви можете або обрати деякі з наведених компонентів 

навчального заняття, або запропонувати інші, більш вдалі, на вашу думку, 

компоненти. Таблиця – ваш «конструктор», з якого ви маєте побудувати 

заняття. Неможна просто переносити весь зміст таблиці в типовий бланк. 

Алгоритм складання плану заняття 

1 крок  –  оберіть тему заняття; 

2 крок  –  визначте цілі заняття; 

3 крок  –  оберіть відповідно визначеним цілям тип заняття; 

4 крок –          опишіть основні форми і методи роботи на занятті; 

5 крок  –  оберіть основні етапи заняття та побудуйте 

структурно-логічну схему заняття;  

6 крок  –  здійсніть розподіл загальної тривалості заняття за 

його етапами.  

7 крок  – визначте завдання та зміст кожного етапу заняття, 

підберіть прийоми і методи, опишіть необхідні засоби 

і умови роботи на занятті, опишіть очікувані 

результати. 

8 крок  –  заповніть типовий бланк плану заняття. 

9 крок        –     підготуйте теоретичний матеріал по темі заняття (до 5 

стор. тексту) та  завдання (наприклад: кейс, PPt- презентацію, питання до 

дискусії, опис гри чи інший інтерактивний метод) 

 



Типовий бланк плану заняття 

 

План заняття  

 
Тема:  

  

 
Мета  

 

 

 
Завдання: 1. 

2. 

3. 

... 

 
Тип заняття: Практичнее заняття 

Тривалість заняття: 2 год. 

Основні форми роботи на занятті:  

Основні методи роботи на занятті:  

 

Структура навчальної діяльності на занятті: 

 
Етап  

заняття 

Тривалість, 

хв. 
Завдання Зміст 

Методи і 

прийоми  

Засоби і 

умови 
Результати 

1.        

2.        

3.        

4.        

…       

…       

… 

 
  

 
   

N       

 

Мінімальна кількість етапів 4, максимальна 7-8.



Таблиця 1 

Опорна зведена таблиця для аналізу та конструювання навчального заняття1 

Етап 
заняття 

Завдання етапу Зміст роботи Можливі методи і прийоми2 Засоби і умови Результат 

Організа
ційний  

- Підготовка 
студентів до роботи на 
занятті 
- забезпечення 

належних умов роботи 

- Привітання; 
- перевірка відсутніх; 
- перевірка 
готовності студ. до 

заняття; 
- перевірка 
готовності приміщення 
до заняття; 
- організації уваги 
студ.; 

- Привітання; 
- перекличка (перевірка відсутніх); 
- звертання до тих студ., хто після довгої перерви 
з’явилися на занятті; 

- прийоми привертання уваги: неочікуване 
запитання, виразна інтонація, голосне звертання до 
аудиторії, стук ручкою по парті, слова, що 
актуалізують. 

- Зібраність викладача, 
спокійна і впевнена манера 
поведінки; 
- послідовність у пред’явленні 

вимог; 
- небагатослівність; 
- вимогливість; 
- занесення результатів 
переклички до журналу. 

- Доброзичливій 
настрій викладача і 
студ; 
- повна готовність 

студ.  і аудиторії до 
роботи; 
- швидке включення 
студ.  у діловий ритм. 

Етап 
перевірк

и 
виконани
х завдань  

- З’ясування 
правильності, повноти 

і свідомості виконання 
д/з всіма студ.; 
- Виявлення 
прогалин в знаннях і 
способах діяльності, 
причин їх виникнення; 
- Усунення 
виявлених прогалин 

- З’ясування ступеню 
засвоєння студ.  

заданого навчального 
матеріалу; 
- з’ясування причин 
не виконання д/з 
окремими студ.; 
- ліквідація 
виявлених недоліків. 

- Тестові завдання (закриті і відкриті); 
- виконання завдань, аналогічних домашнім; 

- постановка додаткових запитань; 
- блиць-опитування; 
- термінологічний диктант; 
- пропозиція доповнити відповідь іншого студ.; 
- виклик до дошки; 
- само- та взаємоконтроль. 

- Наявність методичних 
матеріалів (карток, 

сформульованих питань); 
- перевірка всіх студ.; 
- оперативність перевірки; 
- оптимальність поєднання 
контролю викладача, 
взаємоконтролю та 
самоконтролю учнів; 
- застосування різних видів 

оцінок. 

- Отримання учнями 
і зворотного зв’язку; 

- корекція помилок; 
- перевірка 
готовності студ.  до 
заняття; 
- корекція подальшої 
роботи з урахуванням 
виявлених недоліків. 

Підготов
ка студ. 
до 
роботи 

- Забезпечення 
мотивації учіння студ., 
прийняття ними цілей 
заняття; 
- актуалізація 
досвіду студ. 

- Повідомлення 
теми, цілей, плану 
заняття; 
- показ соціальної і 
практичної значущості 
матеріалу; 

- постановка 
проблеми; 
- актуалізація 
досвіду. 

- Пояснення студ.  цілей заняття одночасно з 
повідомленням теми; 
- повідомлення цілі у вигляді проблемного 
завдання, евристичного запитання; 
- написання цілі на плакаті, дошці, слайді; 
- формулювання цілей разом з студ.; 

- демонстрація студ.  структурно-логічної схеми 
змісту теми; 
- методи попередньої мотивації і стимулювання 
навчання. 

- Попередня продуманість 
викладачем формулювання цілі, 
завдань, фіксація їх у плані 
заняття; 
- урахування особливостей 
групи навчання; 

- швидкість і оперативність; 
- застосування різноманітних 
засобів наочності, розрахованих 
на різні канали сприйняття. 

- Готовність студ.  до 
активного навчання 
(зацікавленість, 
уважність, 
дисциплінованість, 
доброзичливість і 

невимушеність); 
- розуміння ними 
практичної і соціальної 
значущості теми. 

                                         
1 Таблиця побудована Артюшиною М.В. на основі опрацювання матеріалів навчального посібника “Управління освітніми системами” (Шамова Т.И, Давиденко Т.М., 

Шибанова Г.Н. Управление образовательными системами: Учебное пособие / Под ред. Т.И.Шамовой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - С. 119-171). 

 



Продовження табл. 1 
Етап заняття Завдання етапу Зміст роботи Можливі методи і прийоми  Засоби і умови Результат 

Етап 
засвоєння 
нових знань 
та способів 
дій  

- Забезпечення 
сприйняття, 
осмислення і 
перинного 
запам’ятовування 
студ. нового 

навчального 
матеріалу; 
- активізація 
засвоєння. 

- Організація уваги, 
сприйняття, осмислення 
і первинного 
запам’ятовування студ.  
навчального матеріалу; 
- активізація уваги, 

сприйняття, пам’яті 
мислення, уяви студ. 

- Словесні методи: лекція, міні-
лекція, проблемна лекція, розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія; 
- робота з дидактичним текстом, 
підручником: конспектування, 
складання плану, тезування, 

цитування, анотування, 
рецензування, реферування, 
складання таблиці, схеми, довідки, 
термінологічного словника, 
покажчика; 
- наочні методи навчання: 
ілюстрація, демонстрація, показ, 
спостереження; 
- прийоми активізації уваги, 

сприйняття, пам’яті, мислення і 
уяви, емоційно-вольової сфери; 
- методи і прийоми 
підтримуючої мотивації навчання:  

- Різноманітність і насиченість інформації, чергування і 
дозування її пред’явлення; 
- використання і поєднання різних методів роботи; 
- вибір цікавих форм реалізації тих чи інших методів 
навчання; 
- яскравість, контрастність; оптимальність розмірів, 

висока якість виконання, динамічність подачі модельованих 
і зображених засобів наочності, їх вдале словесне 
супроводження; 
- застосування різноманітного обладнання (ТЗН, дошки, 
приладів, пристроїв, стендів і т.п.), допоміжних засобів 
збільшення зручності наочних і методичних матеріалів 
(папки, файли, фломастери, указки і т.п.); 
- чітка організація роботи, зрозумілі завдання, надання 
необхідних наочних і методичних матеріалів, вдале 

розташування студ. в аудиторії; 
- привертання студ. до допомоги у викладанні; 
- урахування індивідуальних і групових психологічних 
особливостей студ., диференційований підхід; 
- орієнтація на якість засвоєння, а не на обсяг матеріалу; 
- проблемність викладу; 
- орієнтація на більшу частку самостійної роботи студ. 

- Засвоєні 
знання, 
способи дій, 
змінений 
досвід студ. 

Етап 
первинної 
перевірки 
розуміння 
матеріалу, 
що вивчався 

- Встановлення 
правильності і 
усвідомленості 
матеріалу, що 
вивчався; 
- виявлення 
прогалин 
первинного 

осмислення 
вивченого 
матеріалу, невірних 
уявлень студ; 
- проведення 
корекції виявлених 
прогалин. 

- Перевірка 
викладачем розуміння 
сутності нового 
матеріалу; 
- перевірка повноти і 
усвідомленості нових 
знань і способів дій; 
- виявлення 

прогалин первинного 
усвідомлення студ.  
вивченого матеріалу; 
- ліквідація 
виявлених прогалин 

- Спостереження, 
- завдання на впізнання; 
- експрес-опитування (без 
виставлення відміток); 
- наведення студ. прикладів; 
- пропозиція доповнити, 
уточнити чи виправити відповідь 
іншого студ.; 

- додаткові роз’яснення; 
- відтворення матеріалу за 
опорними схемами. 

- Спонукання активності студ.; 
- мінімальне втручання у відповіді студ.; 
- залучення до обговорення всіх студ.; 
- застосування наочних та методичних матеріалів 
(карток, опорних схем, малюнків і т.п.). 

- Правиль
ність і 
усвідомленіс
ть засвоєння 
більшістю 
студ.; 
- усуненн
я прогалин і 

ліквідація 
незрозумілос
тей 
первинного 
осмислення 
матеріалу 



Продовження табл. 1 

Етап заняття Завдання етапу Зміст роботи 
Можливі методи  

і прийоми  
Засоби і умови Результат 

Етап 
закріплення 
нових знань 
та способів 
дій 

- Забезпечення 
закріплення в пам’яті  
студ.  знань і способів дій; 
- забезпечення в ході 
закріплення підвищення 

рівня осмислення 
вивченого матеріалу 

- Організація 
багаторазових дій 
студ.  з відтворення 
та опрацювання 
вивчених знань та 

способів дій 

- Бесіда; 
- робота з підручником; 
- вправи  
- конкурси, ігри, змагання, 
вікторини, аукціони і т.п. 

- Послідовне надання вправ на розпізнання, 
пригадування, відтворення навчального матеріалу; 
- забезпечення різноманітних форм відтворення 
навчального матеріалу; 
- комбінування індивідуальних, групових і 

фронтальних форм роботи. 

- Закріплен
ня інформації в 
пам’яті, міцне 
оволодіння 
знаннями 

Етап 
застосування 
знань та 
способів дій 

- Забезпечити 
засвоєння студ. знаній і 
способів дій на рівні 
застосування їх в 
різноманітних ситуаціях; 
- Сприяти зростанню 

самостійності студ.  у 
використанні набутих 
знань 

- Організація дій 
студ.  з застосування 
знань на практиці на 
різних рівнях 
складності – 
алгоритмічному, 

пошуковому, 
творчому 

- Словесні методи: інструктаж, 
консультування, презентація; 
- практичні методи: вправа, 
дослід, діагностика, вирішення 
задач, робота з п.к., експеримент, 
кейс-метод, анкетування, 

тестування; 
- групові методи: мозковий 
штурм, синектика, метод проектів, 
ігрове моделювання, аналіз 
ситуацій, гра, тренінг 
- наочні методи: спостереження, 
показ, проекти, моделювання, 
дослідження 

- методи самостійної роботи: 
пошук і систематизування 
інформації, планування і 
програмування, прогнозування, 
проектування, моделювання. 

- Забезпечення поступового переходу до більш 
складного рівня використання: від алгоритмічного 
(типові ситуації), до пошукового і творчого (нетипові 
ситуації),  
- чіткій інструктаж, організація; 
- поступове збільшення самостійності роботи студ.; 

- використання різноманітних, цікавих для студ. 
методів роботи; 
- можливість самостійного вибору студ. завдань; 
- заохочення пошуку і застосування різних способів 
отримання одного і того ж результату; 
- запобігання боязні студ.  зробити помилку, 
отримати неправильну відповідь; 
- надання можливості студ.  порівняти отримані 

результати; 
- комбінування індивідуальних, групових і 
фронтальних форм роботи. 

- Поглиблен
ня знань і 
способів дій; 
- навчання 
використанню 
знань і 

способів дій у 
життєдіяльност
і; 
- формуван
ня 
самостійності 
студ. 

 



Продовження табл. 1 
Етап 

заняття 
Завдання етапу Зміст роботи 

Можливі методи  
і прийоми  

Засоби і умови Результат 

Етап 
узагальненн
я та 
систематиза
ції знань 

- Забезпечення 
формування цілісної 
системи знань 
- забезпечення 
встановлення студ. 

внутріпредметних і 
міжпредметних 
зв’язків; 

- Організація 
діяльності студ.  з 
переводу окремих 
знань і способів дій у 
цілісні системи знань і 

вмінь 

- Оглядова лекція, міні-лекція, консультація; 
- співбесіда, дискусія; 
- формулювання підсумків, висновків; 
- узагальнення і систематизація на різних 
рівнях: понятійному, міжпонятійному, 

тематичному, підсумковому, міжпредметному; 
- виділення наскрізних ідей і принципів; 
- побудова структурно-логічної схеми теми, 
зведеної таблиці; 
- узагальнюючі питання; 
- проектування, моделювання, дослідження. 

- Використання необхідних наочних і 
навчально-методичних матеріалів; 
- максимальна самостійність студ. 

- Інтеграція і 
систематизація 
знань; 
- розуміння 
студ 

внітріпредметн
их і 
міжпредметних 
зв’язків 

Етап 
контролю 

та 
самоконтро
лю знань та 
способів дій 

- Виявлення якості і 
рівня засвоєння студ. 

знань і способів дій, 
недоліків у засвоєнні, 
встановлення причин 
виявлених недоліків; 
- забезпечення 
формування в студ. 
вмінь і навичок 
контролю і 

самоконтролю 

- Перевірка і 
оцінювання засвоєних 

знань і способів дій 
студ. 

- Усна перевірка: опитування, співбесіда; 
- письмова перевірка: відповіді на запитання, 

диктант, твір; 
- аналіз продуктів діяльності: малюнків, 
якихось виробів, комп’ютерних програм, звітів, 
проектів, графічних робіт і т.п.; 
- дидактичне тестування; 
- термінологічний диктант. 

- Спонукання активності студ.; 
- мінімальне втручання у відповіді студ. 

- залучення до контролю всіх студ.; 
- застосування наочних та методичних 
матеріалів (карток, опорних схем, малюнків і 
т.п.); 
- поєднання контролю викладача, 
взаємоконтролю і самоконтролю; 
- об’єктивність викладача, надійність і 
валідність завдань, гласність контролю; 

-  чіткій інструктаж, організація контролю; 
- різноманітність форм і методів 
контролю; 
- самостійний вибір студ.  форм і методів 
контролю. 

- Перевірка і 
самоперевірка 

якості 
засвоєного 
матеріалу; 
- розвиток 
вмінь контролю 
та 
самоконтролю 
студ. 

Етап 
корекції 
знань та 

способів дій 

- Відкорегувати 
виявлені прогалини в 
знаннях і способах дій 

студ.  у межах теми, 
що вивчалася 

- Організація дій 
студ.  з коректування 
виявлених недоліків у 

засвоєнні змісту теми 

- Повідомлення результатів контролю, 
оцінювання; 
- відповіді на питання студ.; 

- додаткові пояснення, обґрунтування, 
консультації; 
- взаємонавчання; 
- вибірковий потвор матеріалу; 
- виконання додаткових завдань. 

- Обов’язковість отримання студ.  
зворотного зв’язку про результати контролю і 
оцінювання; 

- впевненість і принциповість викладача; 
- залучення студентів до взаємодопомоги 
у навчанні; 
- індивідуальний та диференційований 
підхід. 

- Поглиблен
ня рівня 
засвоєння 

навчального 
матеріалу, 
усунення 
прогалин. 



Продовження табл. 1 

Етап заняття Завдання етапу Зміст роботи 
Можливі методи  

і прийоми  
Засоби і умови Результат 

Етап 
інформації 
про завдання 
для 
самостійної 

роботи (д/з) 

- Забезпечення 
розуміння студ. цілі, 
змісту і способів 
виконання д/з 

- Інформування 
про д/з; 
- мотивування і 
стимулювання 
виконання д/з; 

- інструктаж про 
виконання д/з; 
- перевірка 
розуміння студ.  
змісту і способів 
виконання д/з 

- Диктовка, інструктаж, пояснення, 
показ; 
- методи і прийоми стимулювання і 
мотивації навчання; 
- опитування та відповіді на 

запитання студ 

- Пропонування студ.  д/з різних видів і рівнів 
складності, надання можливості вибору; 
- досягання максимального розуміння студ.  змісту і 
способів виконання д/з; 
- відповідність змісту д/з  рівню навченості студ.; 

- надання рекомендацій з раціональної організації 
виконання д/з; 
- забезпечення студ.  всіма необхідними матеріалами 
для виконання д/з або повідомлення про шляхи їх 
отримання (перелік літератури, номер кабінету, де її 
можна отримати і т.п.). 

- Створенн
я необхідних і 
достатніх 
умов для 
успішного 

виконання 
самостійної 
роботи всіма 
студ. 

Етап 
рефлексії 

- Ініціювати та 
інтенсифікувати 

рефлексію студ.  з 
приводу свого 
емоційного стану, 
мотивації, своєї 
діяльності і 
взаємодії з 
викладачем і 
одногрупниками; 

- забезпечити 
засвоєння студ.  
принципів 
саморегуляції і 
співробітництва 

- Мобілізація  студ.  
на рефлексію їх 

поведінки 

- Виказ своєї точки зору по 
ланцюжку; 

- завершальна міні-дискусія; 
- заповнення заключних анкет; 
- блиць-опитування; 
- асоціативний ряд; 
- реалізація рефлексивного 
алгоритму: “Я” – як почував себе, з яким 
настроєм працював, чи задоволений 
собою; “МИ” – чи комфортно було 

працювати у групі, які ускладнення 
виникали; “СПРАВА” – чи досягнуті 
були навчальні цілі, які ускладнення 
виникали, як подолати свої навчальні 
проблеми. 

- Відкритість студ.  в осмисленні своїх дій і 
самооцінюванні; 

- стимулювання студ.  до саморозкриття, порівняння 
свого стану з станом інших людей; 
- залучення всіх студ.  у рефлексії; 
- особистісно-довірливе звертання до аудиторії; 
- повага і чуйність до потреб студ.. 

- Розвиток 
здібностей 

студ. до 
саморефлексії 
- покраще
ння 
самопочуття 
учня в групі 
та соціально-
психологічної 

атмосфери 

Етап 
підведення 
підсумків 

заняття 

- Дати якісну 
оцінку роботи 
групи, окремих студ. 

- забезпечити 
мотивацію студ.  до 
подальшого 
самостійного 
вивчення теми 

- Підведення 
підсумків заняття; 
- мотивування і 

стимулювання 
навчальної діяльності 
студ. 

- Повідомлення викладача; 
- підведення підсумків самими студ.; 
- методи і прийоми завершальної 

мотивації навчання. 

- Чіткість і кратність, конструктивність підсумків; 
- залучення студ. до завершення заняття. 

- Цілісне 
осмислення 
студ. 

проведеного 
заняття, 
здобутого на 
занятті 
досвіду 

 

 



 

Звіт оформлюється у такому порядку: 

 

1. Титульний лист. 

2. Бланк плану заняття (заповнений). 

3. Теоретичний матеріал по темі заняття (до 5 стор. тексту чи PPt- 

презентація). 

4. Практичні інтерактивні завдання (наприклад: кейс, питання до 

дискусії, опис гри чи інший інтерактивний метод). 

5. Список використаних джерел. 
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модульною системою 
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	МЕТА І ЗАВДАННЯ
	Мета передбачає оволодіння студентами основними методами та прийомами реалізації цілей та навчальних впливів під час навчання персоналу компаній, організацій, державних установ, організації навчального процесу економічного напрямку.
	Завдання:
	1. Вивчення теоретичних питань з переліку рекомендованої літератури.
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	Вам пропонується самостійно розробити структуру навчального заняття на будь-яку цікаву для вас тему з економіки чи менеджменту. Для цього вам слід вигадати тему та обрати тип такого заняття і заповнити типовий бланк плану заняття, користуючись вже ная...
	Хід виконання:
	Сплануйте заняття з будь-якої теми за запропонованим алгоритмом, використовуючи опорну зведену таблицю для аналізу та конструювання навчального заняття (табл. 1). В таблиці описані можливі завдання, зміст, методи і прийоми, умови і засоби, результати ...
	Алгоритм складання плану заняття
	Мінімальна кількість етапів 4, максимальна 7-8.
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