МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Важливе місце у вивченні студентами дисципліни освітньої програми
«Міжнародна економіка» відіграють лекції.
Лекції слугують тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують
студентів у найбільш раціональному напрямі щодо вивчення навчальної
дисципліни та надають йому знання в обсязі, необхідному для подальшого
поглибленого вивчення навчальної дисципліни, роз’яснюють найбільш
складні поняття та положення навчальної дисципліни. Плідна робота
студентів на лекціях є запорукою подальшого успішного оволодіння тим
необхідним масивом знань, що сприятиме формуванню із студента фахівця з
необхідним рівнем знань та навичок.
На початку лекції, як правило, викладач оголошує тему лекції, план її
проведення та необхідну навчальну літературу і нормативно-правові джерела.
Крім того, посилання на наукову і спеціальну літературу а також нормативноправові джерела здійснюються викладачем в ході проведення лекції.
Тому, під час лекції студенти повинні уважно слухати викладача,
аналізувати отримувану інформацію, а також конспектувати найбільш важливі
та необхідні масиви інформації, що надається. В кінці лекції студент може
задати викладачеві питання щодо роз’яснення незрозумілих положень
прослуханої лекції. Належне ведення конспекту під час лекції сприятиме
збереженню необхідної інформації та надасть йому змогу в подальшому
проаналізувати її. Робота над конспектами лекцій.
При підготовці до семінарських та практичних занять студент уважно
читає складений ним конспект лекції та аналізує повторно отримувану
інформацію.
При опрацюванні матеріалу лекції він звіряє наявність викладеного на
лекції та законспектованого ним матеріалу із планом семінарського заняття,
що знаходиться у навчально-методичному комплексі та методичних

матеріалах для проведення семінарських та практичних занять із обраної
дисципліни.
При відсутності у конспекті матеріалу з окремих питань лекції, неповне
розкриття того чи іншого питання лекції або винесенні їх на самостійне
опрацювання чи написання реферату, доповіді зобов’язує студента звернутися
до рекомендованих підручників, навчальних посібників та нормативноправових актів. Вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних
посібників, робота з нормативно-правовими джерелами, опрацювання
матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою.
Працювати із підручниками, навчальними посібниками та нормативноправовим джерелами, науковою і спеціальною літературою необхідно так, щоб
отримати з них максимум теоретичних знань та необхідних відомостей. При
роботі з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен ознайомитись із їх
змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело і чи має
воно відношення до навчального курсу, що вивчається, а лише після цього
відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи і
т. ін.) та розпочинає його вивчення.
При опрацюванні матеріалу необхідно з’ясувати суть питання, що
вивчається, не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи
незнайомих слів, термінів та не з’ясувавши їх змісту у словниках, довідниках,
контексті речення.
При вивченні матеріалу за підручником, навчальним посібником, роботі
із науковою і спеціальною літературою необхідно аналізувати прочитане із
прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні висновки,
відмічати незрозумілі положення з метою їх подальшого з’ясування на
практичному занятті.
Тому під час опрацювання студентом матеріалу за підручником,
навчальним посібником, опрацюванні матеріалів нормативно-правових актів
бажано і необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень
(підкреслювання, помітки на полях книги чи нормативно-правового акту,

виписки, позначення маркерами різних кольорів, формулювання інших
авторів та нормативно-правових джерел, посилання на інші джерела, виписки
необхідних відомостей на окремих листках та ін.) та фіксації опрацьованого
матеріалу. Крім того, при роботі із науковою та спеціальною літературою
студент може отримати посилання на джерела не вказані в навчальнометодичному комплексі, що є, безперечно, цінним для самостійного
поглибленого вивчення правового матеріалу.

