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виявитися неконкурентоспроможною. Вони прагнуть знати про 
перспективи освіти, набутої в тому чи іншому ВНЗ, тобто ще до 
вступу до нього. Роботодавці ж не хочуть, а часто й не можуть 
втрачати час і гроші на з’ясування здібностей кандидата, після 
прийому на роботу. Вони воліли б з’ясувати можливості випуск-
ника ВНЗ до того, як той почне виконувати свої посадові 
обов’язки. 

За таких умов якість освіти починають визначати шляхом 
рейтингування ВНЗ.  

Перед вищою професійною освітою в Україні, як бачимо, 
стоять дуже складні завдання. Лише забезпечивши високу якість 
освітніх послуг, можна бути впевненими у виконанні вищою 
освітою своєї місії, створенні нею умов для розвитку людського 
потенціалу країни. 
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У сучасному світі проектне навчання не є чимось новим. На-
дання студентам можливості реалізації проектів, що є прикла-
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дами ситуацій з реального життя, розвиває їхні знання і вміння. 
Навчання, що засноване на виконанні проектів, має на меті за 
рахунок набуття практичних навичок та досвіду підготувати 
студентів, що не бояться помилятися, висловлювати свою 
власну думку, аналізувати проблему, розглядаючи її під різними 
кутами зору. 

У загальному виділяють наступні характеристики проектного 
навчання: 

− орієнтування студентів на проблемних питаннях, вирі-
шення яких вимагає певних досліджень; 

− студенти повинні не тільки знати матеріал, а й розуміти 
його і вміти застосовувати; 

− на перший план виходять критичне мислення, комуні-
кація, робота в команді, креативність, творчість; 

− обов’язковим є зворотній зв’язок, аналіз проекту; 
− уміння студентів представляти проект, процес дослі-

дження і результати; 
− формування вибору студента під час реалізації проектів. 
Звичайно це не вичерпний перелік, проекти можуть сильно 

відрізнятися один від одного, однак їх об’єднує необхідність 
продукування результатів, що до цього не були ніде опри-
людненні.  

Під час використання проектного навчання для студентів 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність, освітньої програми Експертиза та митна справа необхідно 
розуміти, що вирішення проблемних завдань проекту не є 
результатом вивчення однієї навчальної дисципліни.  

З досвіду роботи митних брокерів, декларантів можна сказа-
ти, що кожне митне оформлення переміщення товарів, транс-
портних засобів через митний кордон України у обраному ре-
жимі є унікальним неповторним проектом з множиною варіантів 
рішення та очікуваних результатів. 

Для вирішення завдань такого проекту студенти повинні 
ставити безліч запитань; здійснювати пошук ресурсів, що мо-
жуть містити інформацію для генерування відповідей; викорис-
товувати засоби, що застосовуються спеціалістами у реальному 
світі; вміти розпізнавати перешкоди та усувати їх; об’єктивно 
оцінювати проект, результати проекту, свою роботу. 
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Застосування проектів під час навчання також розкриває 
перспективи на етапі пошуку місця працевлаштування. Усе біль-
ше роботодавців орієнтуються не на студентів, що навчаються 
за традиційними технологіями, а на молодь, що готова вирі-
шувати проблеми у будь-якій запропонованій сфері діяльності. 
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ного бізнесу 
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До інтерактивного навчання належать такі навчальні і розви-
ваючі особистість методи, які побудовані на цілеспрямованій, 
спеціально організованій груповій діяльності, зворотному зв’яз-
ку між усіма учасниками. Інтерактивні технології стимулюють 
розвиток творчих здібностей у результаті активної спільної на-
вчальної діяльності. Спільна діяльність для студентів необхідна 
не тільки з метою обміну інформацією, придбання досвіду. Го-
ловна мета полягає в тому, що людина «дивиться» на іншу лю-
дину як у дзеркало, таким чином, оцінюючи правильність своїх 
дій. Активність викладача має соціальну значущість, від нього 
залежить успіх спільної справи. Це школа колективних відно-
син, що пробуджують у студентів різноманітний спектр пережи-
вань, пов’язаних з конкуренцією й лідерством, взаєминами з 
людьми, рішенням професійних і особистих проблем [1, с. 141]. 

Серед основних завдань, які можна вирішувати завдяки ви-
користанню інтерактивних технологій, виокремлюють такі: ви-
рішення професійних проблем, передбачення труднощів реаль-
них обставин, набуття фахівцем додаткових знань та профе-
сійних умінь, формування професійно важливих якостей, змен-
шення імовірності помилок, розвиток упевненості у власних 
силах. Реалізація зазначених технологій дозволяє студентам зай-
няти активну пізнавальну позицію і у співпраці з викладачем та 
однокурсниками здійснювати саморозвиток. Окрім того, активі-
зується розвиток умінь професійної взаємодії [2, с. 245]. 
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