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ВСТУПНЕ СЛОВО РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ,  

Д. Е. Н., ПРОФЕСОРА, ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА  

НАН УКРАЇНИ М. І. ЗВЄРЯКОВА 

 

Розвиток  Болонського процесу, що передбачає структурну освітянську 

реформу завдяки конвергенції європейських систем вищої освіти, дозволяє 

підвищити рівень освіти в Україні. В основу формування Європейського 

простору вищої освіти покладено  систему забезпечення якості, яка є 

необхідною передумовою гарантування високих стандартів і сприяння 

порівнянності кваліфікацій у Європі. 

Останнім часом розробка національних рамок кваліфікацій набула 

значного прискорення та привела до кардинальних змін в організації вищої 

освіти в Україні. Задля запровадження такої рамки кожна країна розробляє 

власну ієрархію кваліфікацій  відповідно до структури та традицій її 

освітянської системи.  Затверджено новий перелік спеціальностей та акти 

узгодження. Також Міністерством освіти та науки затверджено нові ліцензійні 

умови, які задають мінімальні вимоги і є важливою рамкою забезпечення якості 

вищої освіти. Відбулися інституційні реформи: сформовано сектор вищої 

освіти науково-методичної ради міністерства, створено 15 науково-методичних 

комісій та 126 підкомісій, до складу яких увійшли і викладачі нашого 

університету. 

Сьогодні відповідно до принципу інституційної автономії наш 

університет, як і кожний навчальний заклад, несе безпосередню 

відповідальність за забезпечення якості. Такий підхід потребує якісних змін в 

організації навчального процесу в університеті. Наприклад, замість 

моніторингу, епізодичного контролю рівня підготовки та оцінювання,  

необхідно впровадити в університеті цілісну, адекватну з урахуванням 

європейських рекомендацій  систему забезпечення якості освіти на основі 
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Європейських стандартів та рекомендацій. 

Відповідно до  ст.16 Закону України «Про вищу освіту» система 

забезпечення якості вищої освіти складається з трьох складових: системи 

забезпечення ВНЗ якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості); системи зовнішнього забезпечення якості  

освітньої діяльності та якості вищої освіти; система забезпечення якості 

діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і 

належних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.  Відповідно 

до законодавчих документів мусимо  розробити  університетську систему  

внутрішнього забезпечення якості та затвердити процедури внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 

У рамках цього процесу необхідно організувати  проведення  моніторингу 

та періодичного перегляду освітніх програм та щорічне оцінювання здобувачів 

вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників університету. 

Отже, внутрішня система контролю має функціонувати на кафедрі, факультеті 

та в університеті в цілому. 

Необхідність розвитку студентоцентрованого навчання вимагає 

постійного перегляду освітніх  програм у напряму визначення результатів 

навчання відповідно до вимог роботодавців.  Це надає можливість розширення 

можливостей для кожного студента, проте вимагає впровадження нових 

технологій викладання та навчання, підвищення ефективного консультування 

протягом виконання бакалаврських та магістерських робіт. Для підвищення 

результативності цього процесу необхідна участь адміністрації, студентів та 

викладачів. 

Перед колективами випускових кафедр постає складне питання розробки  

профілів програм із підготовки бакалавра,  магістра, доктора філософії, які 

мають бути орієнтиром для студентів при виборі напрямів навчання,  а також 

допомогти в оволодінні загальними та фаховими компетентностями. 
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Профіль програми, а особливо його секція F (результати навчання), може 

бути використана також з метою отримання акредитації, оскільки акредитаційні 

процедури в Європі все більше фокусуються на результатах навчання на рівні 

освітньої програми.  На сьогодні більшість навчальних  планів  побудовано за 

традиційним підходом на основі наявних дисциплін, які викладаються 

кафедрами роками. Іноді вони враховують індивідуальні інтереси 

викладацького персоналу або чинну організацію освітнього процесу.   

Утім результати освітнього процесу повинні відповідати цілям освітньої 

програми,  очікуванням і потребам студентів та суспільства, забезпечуючи 

працевлаштування, особистий розвиток і права та обов’язки громадянина. 

Студентоцентровані освітні програми мають бути спроектовані так, щоб 

студенти отримали певний набір компетентностей, які вважаються корисними 

та потрібними для роботодавців. Фактично кожна освітня програма має свої 

особливості, в основі яких є загальновизнані  ключові чинники в одній або 

декількох предметних галузях, але доповнені специфічними елементами, 

розробленими навчальним закладом, який пропонує цю програму, а розвиток  

компетентностей триває в інтегрований та циклічний спосіб упродовж освітньої 

програми. Ступеневі освітні програми створюються та управляються  

відповідно до всеохоплюючих рамок кваліфікацій освітніх рівнів. 

 Ми повинні усвідомлювати, що наразі вже існує жорстка конкуренція 

між університетами, посилюється конкуренція між науково-педагогічними 

працівниками, викладачами, студентами, здобувачами вищої освіти 

(вступниками), а майбутнє нашого університету залежить від нас з вами. 

Бажаю всім учасникам конференції успіху та творчого натхнення на ниві 

освіти! 
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Жданова Л. Л. 
д.е.н., доцент 

 

СПЕЦИФИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ ОБРАЗОВАНИЯ С 

ПОТРЕБНОСТЯМИ ПРАКТИКИ В ПОСТТРАНСФОРМАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 

 

Формирование национальной системы высшего образования в 

соответствии с принципами Болонского процесса позволяет выпускникам 

отечественных вузов включиться в единый европейский рынок 

квалифицированного труда. Этот рынок отвечает реалиям и потребностям 

стран Евросоюза, т.е. потребностям высокоразвитых стран. Динамичный 

научно-технический прогресс, развитие экономики и социальной сферы этих 

стран, делают относительным представление о законченном высшем 

образовании, настоятельно требуют его непрерывного продолжения в 

соответствии с меняющимися условиями. Непрерывное самообразование, 

обогащение собственного интеллекта новыми знаниями становятся атрибутами 

профессиональной жизни высококвалифицированных специалистов. 

Следовательно, важнейшей задачей современного высшего образования 

является формирование у студентов навыков самостоятельной работы, умения 

найти необходимую информацию, проверить ее, систематизировать, сделать 

выводы, презентовать полученные результаты.  

Обеспечивая решение названных задач, свойственных системе высшего 

образования развитых стран, отечественная система высшего образования не 

может не учитывать  специфику национальной экономики. Существенным 

отличием экономики Украины, от других стран Европы является более низкий 

средний  доход домохозяйств и весомые расходы по оплате образования, 

приходящиеся на долю семьи. В силу этого, значительная часть студентов 

вынуждена работать для того, чтобы оплатить свое образование. 
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Отечественная система высшего образования должна учитывать это 

обстоятельство в организации учебного процесса. Адаптация организации 

учебного процесса к обучению работающих студентов связана с несколькими 

блоками проблем.  

Прежде всего, проблема посещаемости занятий. На старших курсах 

бакалаврата значительная часть студентов работает. В магистратуре пропорция 

работающих студентов еще выше. Реакцией на это обстоятельство является 

система индивидуальных графиков посещения, разрабатываемая деканатами 

для работающих студентов. На практике эти индивидуальные графики 

означают лишь то, что у работающих студентов нет неоправданных пропусков 

занятий. Однако для усвоения изучаемого материала, для качества образования, 

оправдан пропуск занятия, или не оправдан, значения не имеет. 

Индивидуальные графики посещения занятий являются лишь попыткой ввести 

в административное русло реальное положение дел с низкой посещаемостью 

занятий. Но ведь у этой проблемы может быть иное решение. Почему бы не 

перейти на старших курсах бакалаврата и в магистратуре к системе, 

свойственной вечерней и заочной формам обучения. Речь идет, прежде всего, 

об установочных лекциях, а далее – самостоятельная работа и консультации. В 

такой системе даты аудиторных контрольных работ, тестирования могут быть 

внесены в расписание занятий, а временем их проведения могут быть 5 или 6 

пара, что позволит присутствовать на занятиях работающим студентам.  

Следующей проблемой является обеспечение учебного процесса учебной, 

научной и методической литературой. Современный мир перенасыщен 

информацией и пронизан информационными технологиями. Учитывая 

распространение электронных библиотек, системы репозитариев, найти любую 

информацию, в том числе и самые новые публикации, не представляет 

сложности. В системе образования это проявляется таким образом, что 

студенты перестали посещать библиотеки с литературными источниками на 

бумажных носителях. Они предпочитают посещать электронные библиотеки. 

Это обстоятельство еще не в полной мере учитывается в организации учебного 
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процесса. Электронные издания учебников, учебных пособий, курсов лекций, 

методических рекомендаций, сборников задач до настоящего времени не стали 

еще повсеместной практикой. Учебные и методические издания все еще 

осуществляются на бумажных носителях. Однако, как показывает практика, 

они все менее востребованы студентами. Более широкое и комплексное 

обеспечение учебного процесса учебными и методическими пособиями в 

электронной форме способно значительно повысить эффективность 

использования учебного времени и времени самоподготовки студентов. 

Сложной проблемой является и обеспечение соответствия экономической 

специальности, которую получают студенты в ВУЗе и экономической  

специальности, по которой они работают. Стремясь приобрести некоторый 

стаж практической работы, студенты бакалаврата зачастую устраиваются на 

рабочие места, не совпадающие со специальностью, которую они получают в 

процессе учебы в ВУЗе. Если они видят перспективы профессионального роста 

по месту работы, то впоследствии, получив диплом бакалавра, продолжают 

работать не по специальности. Продолжается эта практика и в магистратуре. В 

результате такие студенты получают в ВУЗе знания по специальности, которые 

они затем не используют в практической деятельности, а, с другой стороны, 

работая, вынуждены самостоятельно восполнять пробелы в знаниях и 

компетенциях, вызванные работой не в соответствии с полученной 

специальностью. Разрешением такого противоречия могло бы быть:  

Ø более свободное перемещение работающих студентов старших 

курсов бакалаврата по факультетам университета; 

Ø а также упрощение вступительных экзаменов в магистратуру для 

выпускников, получивших диплом бакалавра по одной специальности, но 

работающих по другой специальности.  

 

 

 

 



 20 

Литовченко І. Л.  
д.е.н., професор 

Саєнсус М. А. 
к.е.н., доцент 

 

ОСОБЛИВОСТІ БЕНЧМАРКІНГУ У СФЕРІ ОСВІТНІХ  

ПОСЛУГ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Сучасна система освіти, за останні кілька років зазнала значні зміни. В 

даний час надається велике значення конкурентоспроможності освіти, 

підвищення його якості. Облік закону підвищення потреб і використання його у 

прогнозуванні потреб і задоволення їх в освітні послуги ВНЗ забезпечить йому 

конкурентну перевагу на ринку цих послуг. Досягнення конкурентної переваги 

пов'язано з впровадженням у діяльність ВНЗ бенчмаркінгу освітніх послуг. 

Сфера застосування бенчмаркінгу включає розробку стратегії, операції й 

управлінські функції, однак основним джерелом відомостей є споживач. Знання 

про методи роботи кращих вузів і потреб потенційних споживачів освітніх 

послуг є важливою інформацією, необхідної для розвитку вишу та його 

конкурентоспроможності. 

Особливістю потреб в освітній послузі є відносна тривалість її 

задоволення і відстрочка прояви її результату. Абітурієнт при вступі до ВНЗ 

офіційно обізнаний лише про майбутньої спеціальності і наборі основних 

дисциплін, які йому належить вивчити. Цю інформацію він отримує через 

систему рекламних повідомлень, днів відкритих дверей, співбесіди. У зв'язку з 

неможливістю оцінити при вступі у вуз обсяг і рівень знань, якими повинні 

оволодіти студенти згідно з навчальними програмами, задоволеність або 

незадоволеність обраним ВНЗ і спеціальністю, а також якістю освітньої 

послуги проявляється на різних етапах навчання. Необхідно визначити, які 

фактори і якою мірою впливають на досягнення кінцевої мети: якість 

професорсько-викладацького складу; прийом абітурієнтів; якість освітніх 

програм; рівень інформаційного забезпечення; рівень організації вузівської 
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науки; якість інфраструктури вузу. На основі цих факторів виділяються 

критерії системи забезпечення якості освіти, за якими можна буде проводити 

його оцінку, а саме: зміст освіти; рівень підготовки фахівців; працевлаштування 

випускників; професорсько-викладацький склад; інформаційно-методичне 

забезпечення; матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; 

використовувані освітні технології; наукова діяльність. Однак і вузам 

необхідно знати мотиви поведінки студентів. На практиці ж моніторинг 

задоволеності студентів в отриманні освітньої послуги, тобто продукту вузу, не 

проводиться. Оцінка «якості» викладача на основі соціологічних опитувань, 

має досить суб'єктивний характер, а відповіді характеризують якість процесу 

ведення занять, а не освітньої послуги з точки зору рівня знань. Це пов'язано з 

тим, що студент не ознайомлений з програмою курсу, не знає обсягу вимог 

державного освітнього стандарту, а оцінку якості освітньої послуги 

конкретному викладачеві часто дає по емоційному сприйняттю і під впливом 

думок інших студентів. А так як оцінку вчитель студенти дають в наступному 

семестрі, то деякі з них (рідко відвідували заняття) навіть насилу згадують 

викладача. 

Необхідність маркетингового моніторингу задоволеності студентів якістю 

продукту вузу має велике значення для реалізації цілей вузу в системі 

маркетингу освітніх послуг. Моніторинг в цьому випадку спрямований: на 

виявлення сильних і слабких сторін освітніх послуг кафедр і вузу в цілому; 

виявлення проблем, які необхідно вирішувати для підвищення іміджу вузу в 

конкуренції на ринку освітніх послуг; підвищення якості роботи викладача; 

вдосконалення продукту вузу. Такий маркетинговий моніторинг є об'єктивною 

зворотним зв'язком між виробником освітньої послуги (колективом кафедри) та 

її споживачем, студентом, і дає якісні характеристики певних мотивів його 

поведінки. Прогнозувати потреби в освітніх послугах слід виходячи з закону 

піднімаються потреб, який характеризує об'єктивний процес поліпшення. 

Використовуючи цей закон щодо задоволення піднімаються потреб студентів у 

якості освітньої послуги, можна запропонувати кілька стратегій. Основними 
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стратегіями на наш погляд є: залучення в штат спеціалістів вищої кваліфікації 

(докторів, кандидатів наук) з боку – беззатратний метод; підготовка спеціалістів 

вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру – затратний метод; 

матеріальне стимулювання якості викладання і підвищення кваліфікації 

викладачів через систему атестації з присвоєнням категорійності, одночасне 

використання всіх перерахованих вище стратегій.  

Перша стратегія може включати в перший рік залучення фахівців вищої 

кваліфікації з одночасним підвищенням кваліфікації (аспірантура, 

докторантура), наслідки якої забезпечать приріст якості освітньої послуги у 

другий і третій роки.  

Друга стратегія передбачає рівномірне розподілення ресурсів на 

підвищення кваліфікації викладацького складу.  

Третя стратегія орієнтована на більш віддалений результат у 

підвищенні якості та передбачає в основному підготовку власних кадрів через 

систему підвищення кваліфікації та стимулювання.  

Даний підхід дасть можливість сформувати основну мету в стратегії 

управління університетом – створення системи забезпечення якості вищої 

професійної освіти за умови збереження його фундаментальності на основі 

пошуку нових підходів до підвищення конкурентоспроможності, ефективності 

організації та управління освітнім процесом. 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ: 

ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ 

 

Однією з актуальних сучасних проблем залишається забезпечення й 

оцінювання якості професійної підготовки фахівця у ВНЗ. Сьогодні стан 

системи вищої освіти характеризується тим, що деякі аспекти проблеми 

оцінювання якості професійної підготовки фахівця, створення вищим 

навчальним закладом власної системи оцінювання недостатньо вирішені. 

Потребують дослідження проблеми уточнення суті поняття «якість підготовки 

фахівця»; взаємозв’язку поняття «модель фахівця» з процедурою проведення 

комплексної оцінки якості підготовки фахівця у ВНЗ; оптимального відбору 

сукупності показників стосовно створення системи оцінювання якості 

підготовки випускників. 

У той же час, дані дослідження потребують ґрунтовної аналітичної бази і 

відповідних даних, які мають сприяти прийняттю оптимальних рішень, що 

спрямовані на суттєве покращення якості підготовки фахівців. Одним з 

найважливіших інструментів у цьому плані виявляється створення ефективної 

системи моніторингу якості підготовки фахівців у ВНЗ. 

Більшість вчених розглядає якість фахівця як об’єктивно існуючу 

(тобто вже сформовану) сукупність властивостей і характеристик (знання, 

уміння, навички, особистісні якості, здібності, комунікативні та інші якості), 

яка визначає його як фахівця певної професії та спеціальності і відрізняє від 

інших спеціалістів.   У той же час,  під  якістю підготовки фахівця доцільно 

розуміти сукупність властивостей, якостей, здібностей та здатностей, 

характеристик фахівця, рівень яких формується (тобто тільки набувається) в 

процесі здійснення ним навчальної діяльності у закладі вищої освіти і повинен 

відповідати вимогам споживачів (суспільства, ринку праці, роботодавців, самої 

особистості). 
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Частина науковців фактично ототожнює моніторинг із контрольно-

аналітичною діяльністю, що значно розширює його границі й не дозволяє 

визначити його принципові особливості. 

Необхідно зазначити, що контроль є складовою управлінського циклу, він 

спрямований на організацію реалізації плану роботи і його мети. У зв’язку із 

цим контроль має ситуативний характер і є нетривалим за часом реалізації. 

Контроль пов’язаний з мікроелементами освітньої системи, а моніторинг 

пов’язаний з функціонуванням усієї системи. Моніторинг передує плануванню 

й прийняттю рішень. При цьому необхідно додати, що моніторинг спрямований 

на основні параметри навчального закладу й має статус дослідження, а не 

емпіричного збору матеріалу.  Він має комплексний, системний характер і 

створює умови для планування – річного, перспективного, стратегічного. 

Моніторинг реалізується за допомогою комплексу методів і чітко 

розроблених процедур. На відміну від контролю, який щороку спрямований на 

нові об’єкти, моніторинг спрямований на ті самі об’єкти й періодично 

повторюється. 

За своєю внутрішньою будовою моніторинг поєднує три важливі 

управлінські компоненти: 1) аналіз, оцінку й прогнозування процесів в освіті;      

2) сукупність прийомів відстеження процесів в освіті; 3) збір і обробку 

інформації з метою підготовки рекомендацій щодо розвитку досліджуваних 

процесів і внесення необхідних коректив. 

Моніторинг ґрунтується на цих компонентах, але не заміняє жоден з них, 

оскільки не може бути ні контролем, ні експертизою, ні системою 

інформаційного забезпечення. Без функціонування в навчальному закладі всіх 

цих напрямків діяльності організація моніторингу неможлива. 

Вивчення досить великого обсягу джерел, що відображують дослідження 

науковців щодо якості підготовки фахівців, надає підстави для ґрунтовного 

висновку щодо значної різноманітності думок науковців. У той же час, стає 

очевидним, що  найбільшої об’єктивності оцінка якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців набуде за умови використання сукупності підходів 
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(психолого-педагогічного, компетентнісного, системного, синергетичного, 

процесного, кваліметричного, діяльнісного), що сприятиме розробці достатньо 

універсальних критеріїв оцінювання, які містять в собі спільні вимоги щодо якості 

підготовки фахівців для всіх галузей знань, і слугуватиме ґрунтовною 

теоретичною основою оцінювання якості підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах, забезпечуватиме надійність та валідність одержаних результатів. 

Задля методичного забезпечення щодо створення системи моніторингу в 

університеті необхідно розробити відповідне Положення, до якого пропонується 

внести: 1) загальні положення про моніторинг в університеті; 2) мету і завдання 

моніторингу; 3) об'єкти моніторингу: навчальне середовище (контингент 

студентів, його диференціація; кадрове забезпечення); навчальний процес 

(навчально-методичне забезпечення, аналіз вхідного, поточного, модульного, 

підсумкового та відстроченого контролю); якість та результативність науково-

педагогічної діяльності викладачів; 4) основні напрямки та види моніторингу, а 

саме:   реалізація державної політики у сфері вищої освіти, контроль за 

дотриманням кафедрами, факультетами університету законодавчих актів та 

нормативно-правових документів про вищу освіту; оснащеність навчального 

процесу; рівень навчальних досягнень в розрізі окремих студентів, групи, курсу, 

факультетів; вивчення та узагальнення стану організації навчальної та 

методичної роботи факультетів та кафедр університету; вивчення стану 

відповідності навчальних та робочих навчальних програм нормативних та 

спецдисциплін установленим нормам; організація управлінської діяльності; 

контроль якості знань, який включає: самоконтроль, кафедральний контроль, 

факультетський  та ректорський контроль. Згідно з обраними напрямками мають 

використовуватися різні види вимірювань: педагогічні, дидактичні, соціологічні, 

психологічні, статистичні та ін.; 5) інформаційний фонд моніторингу 

(накопичення даних на основі: документів і матеріалів, отриманих у ході 

акредитації та ліцензування, проведення атестації випускників, підвищення 

кваліфікації та атестації науково-педагогічних кадрів; результатів планових 

моніторингових досліджень); 6) організація й управління моніторингом.  
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ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Зміни в економіці України, які  відбулись за часи отримання нею 

Незалежності мали кінцевим підсумком падіння рівня економіки, як-то ВВП, 

продуктивності праці, і як наслідок, зниження життєвого рівня населення 

країни. Відміченні події вимагають принципово по-новому поглянути на 

мотиви виникнення подібних явищ, а для цього необхідне глибоке всебічне 

теоретичне осмислення тієї реальності, що склалась. Саме так можна  зробити 

ефективні кроки по подоланню економічних негараздів через стабілізацію 

ситуацію, а потім перейти і до економічного зростання, що без  підвищення 

якості економічної освіти зробити неможливо. 

Звідси зазначені зміни повинні торкнутись питань економічної теорії. Як 

відомо, основною дисципліною для економістів є і залишається саме 

«Політична економія» яку спочатку спробували привести у відповідність до 

світового (західного) її варіанту, але без чіткого визначення мети її появи, 

предмету, методу, структури навчальної дисципліни. 

Правда, частково у цьому питанні певні речі були зроблені, однак без 

чіткого розмежування її західного варіанту, як головного, і марксистського 

його відгалуження, а з ним і того, що ми хочемо отримати від двох  варіантів 

політичної економії? Направленість її безпосередньо в практичне русло 

(західний варіант), або з’ясування законів розвитку суспільства через його 

класову структуру з кінцевою метою – здійснення соціалістичної революції? 

Звідси виникла потреба чітко відрізнити предмет західної та 

марксистської політекономії, а з ним і зміни в методі дослідження, структурі 

навчальної дисципліни та категоріях, в яких це реалізується. Тому в одному 
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випадку, політекономія західного зразка завдяки введенню в обіг відносин 

попиту і пропозиції, які можна дослідити тільки через їх силу як, ціну попиту 

та пропозиції перетворилися на економікс. Це один варіант використання 

політекономії. 

Інший, марксистський варіант, має продовженням науковий соціалізм, 

що дозволяє окреслити контури нового суспільства. Зрозуміло, що тут 

використання політичної економії для підвищення ефективності 

господарювання взагалі не стоїть. 

З точки зору предмету економікс треба виходити із її західного зразка, 

який був започаткований Р. Кантільйоном, а представ як цілісна наука у 

творчості А. Сміта, який потім послідовники західного варіанту 

продовжували доповнювати і розвивати. 

На певному етапі, а саме 1810 році Ж. Б. Сеєм, було відокремлено 

політичну економію як теоретичну науку від практичної складової – 

економічної політики завдяки новому визначенню ним предмету цієї науки. 

Поява економічної політики, що базувалася на теоретичних засадах 

політичної економії, дозволила сформулювати її головний принцип, що 

полягав у орієнтації на закони ринку, які найкращим чином забезпечують 

головну пропорцію будь-якого суспільства – між виробництвом та 

споживанням без безпосередньої участі держави. 

У другій половині ХХ ст. економічна політика почала поступово 

змінюватись. Спочатку це були «точечні дії» на соціальну сферу, коли 

держава, уперше, в Німеччині започаткувала соціальне страхування.  

Справа корінним чином змінилась з Великою депресією 1929-33 рр., 

коли стала зрозумілою необхідність безперервного втручання держави в 

економіку, що отримало вигляд тотального охоплення державою 

промислової, аграрної та інших сфер. Звідси економічна політика отримала 

більш цілісний економічний характер, коли зміни у будь-якому структурному 

елементі уже суттєво впливали на всі сторони життя соціуму. Зрозуміло, що 

без виходу політекономії на економічну політику, викладання будь-яких 
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фахових дисциплін не буде мати логічне завершення. Тому доцільно 

економічну теорію «заземлити» на економічну політику, що й було зроблено 

на кафедрі ЗЕТ та ЕП ОНЕУ. 

На кафедрі діє  підготовка фахівців з економічної теорії, де одною із 

нових навчальних дисциплін стала «Теоретичні основи економічної 

політики». На нашу думку, зазначену дисципліну було б доцільно викладати 

на всіх факультетах для студентів усіх спеціальностей. Що стосується 

безпосередньо фахівців з економічної теорії, то важливо було б суттєво 

розширити їх практичний аспект знань,  для чого збільшити обсяг та 

кількість провідних дисциплін, що читають на інших факультетах ОНЕУ, а, 

також, поглибити цикл викладання психологічних та педагогічних дисциплін. 

Крім того, для подолання протиріч, далеко не діалектичного характеру, 

бажано перед викладанням курсів мікро- та макроекономіки студентам всіх 

факультетів ввести окрему дисципліну з викладання англійської класичної 

політекономії (А. Сміта да Д. Рікардо). 

Таким чином, отримані студентами знання з економічних дисциплін 

загальнотеоретичного профілю дозволили б поглибити ґрунтовні 

характеристики щодо розуміння функціонування ринку, чим стерти межі між 

спеціалізаціями в університеті. Не аби яку роль у вирішенні зазначеного 

питання  могла б надати така навчальна дисципліна як «Історія економіки та 

економічних вчень». 
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 МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ  

ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сьогоднішній день процес переходу української освіти до 

європейських стандартів і запровадження положень Болонської декларації 

створюють передумови для ефективного здійснення освітніх та міжкультурних 

комунікацій. Для сучасної молоді престижним є здобуття  вищої освіти за 

кордоном  та набуття нових професійних навичок і досвіду  в інших країнах, що 

зумовлює появу та розвиток такого процесу як академічна мобільність.        

Академічна мобільність – це можливість упродовж періоду навчання 

провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, 

де відбувається підготовка фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням 

дисциплін (кредитів) та періодів навчання, а також ефективніше розвивати 

особистий  професійний, науковий та інтелектуальний потенціал. Академічна 

мобільність є важливою складовою процесу інтеграції вищих навчальних 

закладів у міжнародний освітній простір.  Цей процес передбачає отримання 

додаткової освіти студентами, впровадження нових професійних освітніх 

стандартів у ВНЗ, оновлення змісту навчальних програм та навчальних 

матеріалів, розробку і впровадження нових навчальних дисциплін із 

перспективних наукових напрямів,  вибір індивідуальної навчальної програми 

та вибіркових дисциплін, створення інноваційно-освітніх центрів, посилення 

ролі студентського самоврядування тощо [2, c. 20].  

 Студентська академічна мобільність – це процес здобуття студентом 

знань і навичок у ВНЗ країни, в якій він не має статусу громадянина. За 

способом організації розглядають два варіанти академічної мобільності, а саме: 

організовану (здійснюється в рамках економічного, політичного або 

міжуніверситетського академічного партнерства) та індивідуальну (з власної 



 30 

ініціативи студента). Відповідно до цього розрізняють горизонтальну 

мобільність (навчання в іншому ВНЗ з метою отримання певного академічного 

або наукового ступеня) і вертикальну (з метою отримання наступного 

академічного чи наукового ступеня) [3, с. 76].  

Запровадження академічної мобільності в українських ВНЗ на 

сьогоднішній день передбачає наступне: відкриття в українських ВНЗ філій 

міжнародного університету для організації обміну студентами; створення 

інформаційної бази даних, а саме: створення Європейських центрів в 

університетах з  метою надання інформації про світові, європейські та 

національні університети; програми міжнародної мобільності; 

інтернаціоналізацію навчальних планів; міжнародні семінари, проведення яких 

передбачає плідну співпрацю між університетами України та ЄС, створення  

співпраці між студентським самоврядуванням, яка б передбачала реалізацію 

потреб студентів щодо академічної мобільності на практиці; забезпечення 

належного рівня підготовки студентів, готових до навчання в ВНЗ за кордоном; 

створення нової системи підвищення кваліфікації та перепідготовки для 

професорсько-викладацького складу, яка б задовольняла реалізацію важливого 

загальноєвропейського принципу – «освіта через усе життя» [1, c. 52]. 

          Для  розвитку  конкурентоспроможності європейської системи вищої 

освіти та підвищення мобільності студентів  в ОНЕУ  було  визначено   

наступні важливі завдання, а саме:   

1) втілення та використання кредитно-трансферної системи (ECTS);  

2) перехід на трирівневу систему підготовки фахівців (бакалавр, 

магістр, доктор філософії);  

3) створення міжнародної мережі ВНЗ – партнерів (більше ніж 70 угод 

про співпрацю);  

4) укладання міжнародних договорів з  іноземними країнами з метою 

створення програм подвійних дипломів;  

5) підтримка програм академічної мобільності для студентів та 

викладацько-професорського складу (сумісні публікації, навчальні курси, 
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програми; кількість викладачів які володіють іноземними мовами, кількість 

міжкафедральних  угод про співпрацю із закордонними партнерами тощо);  

6) підтримка участі студентів та викладачів університету у 

міжнародних проектах та програмах підвищення кваліфікації (програми 

подвійних дипломів, міжнародні літні школи, Темпус, Еразмус +, DAAD   

тощо) [4, c. 2]. 

        Таким чином, міжнародні освітні програми є актуальними для студентів 

українських ВНЗ, оскільки вони є основою для інтеграції в освітній, 

професійний та культурний простір іншої країни. Окрім фахових знань та 

навичок, студент має можливість встановити міжкультурні та професійні 

зв’язки зі студентами та викладачами вищих навчальних закладів за кордоном. 

Академічна мобільність в Україні  –  явище нове, але воно набуває темпів 

розвитку дуже швидко. Для того, щоб продовжувати розвиток цього 

інноваційного процесу необхідним є порівняння вищої системи освіти 

України до європейських критеріїв і стандартів, а також визначення 

можливостей її удосконалення на новому етапі розвитку. Саме така побудова 

концепції розвитку системи освіти та міжнародної діяльності повинні мати 

стратегічне значення для ВНЗ. Новітні освітні стратегії повинні спонукати до 

вдосконалення робочого процесу вищих навчальних закладів і узгоджуватися 

із концепцією їхнього розвитку, що сприятиме підвищенню  

конкурентоспроможності та виходу на новий європейський освітній простір.  
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ  

ЗА РІЗНИМИ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ У ВНЗ ПОЛЬЩІ 

 

Сучасна модель освіти в Польщі орієнтована на підготовку професіоналів 

та еволюціонує в бік ринкової моделі. У цій моделі університетська освіта є 

формою освітніх послуг, адресованою потенційним клієнтам відповідно до 

заявлених ними потреб. Щороку все більше вищих навчальних закладів Польщі  

намагаючись йти назустріч потребам та інтересам студентів запроваджують 

нові навчальні технології, використовуючи різні форми навчання. 

Для отримання високої мобільності та гнучкості навчання державні та приватні 

заклади освіти використовують стаціонарну та нестаціонарні форми навчання. 

Відповідно до ст. 2, п. 1 (12) закону «Про вищу освіту» від 27 липня 2005 

року стаціонарна форма навчання (studia stacjonarne) є пріоритетною в вищій 

освіти Польщі. Біля 50% навчальної програми це час, який припадає на лекції 

та практичне навчання безпосередньо за участю викладача. Заняття  

відбуваються, як правило, з 8:00–9:00 до 16:00–17:00 години. Тим не менше, 

багато польських університетів виділяють 1–2 дні на тиждень (крім вихідних) 

для самостійної роботи студентів поза стінами ВНЗ.  

Для успішних студентів стаціонарної форми навчання з урахуванням 

обставин, що склались, або в якості заохочення (програми, що фінансуються 

різними міжнародними освітніми фондами) використовується  особлива форма 

навчання – індивідуальне навчання (szkolenia indywidualne, indywidualna 

organizacja studiów (IOS)). В якості чинників, що формують її особливості 

виступають:  ступінь складності матеріалу,  рівень знань конкретного студента, 

темпи навчання, строки складання іспитів, необхідний час спілкування з 

викладачами, час на самопідготовку та таке інше. Як бачимо,  простежується 
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чітка індивідуалізація навчання. Рішення про переведення на таку форму  

розглядається не раніше ніж завершиться перший рік навчання.  

Відповідно до ст. 2, п. 1 (13) закону «Про вищу освіту» від 27 липня 2005 

року особливості впровадження та використання нестаціонарної форми 

навчання (studia niestacjonarne) в польських навчальних закладах прописуються 

та затверджуються сенатом ВНЗ. Дана форма вимагає безпосередньої 

присутності викладачів і студентів при реалізації мінімум 25 % навчальної 

програми. При цьому не менше 60 % програми повинно повністю відповідати 

програмі стаціонарної форми. Навчання в основному триває на один чи два 

семестри довше, ніж стаціонарне, і є платним як у державних, так і у приватних 

ВНЗ. Нестаціонарна форма діє як для бакалавріату, так і для  магістратури. 

Розрізняють наступні нестаціонарні форми навчання: заочну (niestacjonarne, 

zaoczne),  вечірню (niestacjonarne, wieczorowe) та навчання в екстернаті. 

Особливістю заочної форми є те, що заняття проходять два рази на місяць 

(тобто раз на два тижні) або щотижня (рідше) у вихідні дні з ранку (з 8:00–9:00) 

до самого вечора (до 21:00). Як правило, вони починаються вже із п'ятниці (із 

16:00–17:00). Зважаючи на те, що на сучасному етапі більшість випускників 

ВНЗ здобули лише ступінь «ліценціат», а роботодавці потребують фахівців 

вищої кваліфікації, значна частина приватних освітніх закладів Польщі 

пропонує спеціальності (здебільшого економічного та гуманітарного профілю) 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання. Як 

правило, заочне навчання вибирають ті, хто бачить у такій формі отримання 

освіти більше можливостей, ніж труднощів. Воно більше підходить тим, у кого 

вистачає мотивації та самодисципліни, щоб самостійно планувати своє 

навчання, ходити на заняття і працювати.   

Незважаючи на труднощі, великий відсоток абітурієнтів робить свідомий 

вибір на користь заочної форми освіти, завдяки, в першу чергу, Інтернет-

технологіям.  Тому заочна освіта здобуває все більше визнання в країні.  

Навчання за вечірнім графіком відбувається у робочі дні (як і на 

стаціонарній формі) з понеділка по п'ятницю, але у вечірній час – після 16:00. 
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Випускникам вечірнього або заочного відділення працедавці частіше 

надають перевагу. У більшості таких студентів є досвід роботи і знання 

трудової дисципліни. Бо ж головний плюс заочної форми навчання – 

можливість поєднання навчання з роботою. 

Дозвіл на навчання в екстернаті (studia eksternistyczne)  можна отримати 

від сенату ВНЗ тільки в індивідуальному порядку. Екстернат призначений для 

студентів заочної форми навчання, які опинились у важкій життєвій ситуації 

(чому має бути документальне підтвердження), і надається тим, хто вже 

успішно завершив перший рік навчання. Студенти екстернату продовжують 

навчатися за програмою заочного навчання, але тепер мають право не 

приходити на лекційні та практичні заняття, а освоювати все вдома самостійно 

на підставі списку тем і матеріалів, виданих викладачами. Для таких студентів 

екзаменаційна сесія передбачена тільки наприкінці академічного року, причому 

дати іспитів не фіксуються, а встановлюються за домовленістю. 

E-learning  (Інтернет-навчання, електронне навчання, дистанційне навчання) – 

форма, яка передбачає процес викладання й навчання за допомогою 

персонального комп'ютера та Інтернету без фізичної присутності студента в 

аудиторії. Найчастіше вона є доповненням традиційної форми навчання у ВНЗ або 

її частиною, рідше – самостійною формою отримання освіти (в основному курси).  

Новим і вже популярним трендом у сфері польської вищої освіти сьогодні 

є впровадження спеціальних навчальних програм для студентів у віці 40+. Поки 

що дані програми є прерогативою виключно державних навчальних закладів. 

Серед них університет Миколи Коперника в Торуні,  Поморська академія у 

Слупську,  університет в Білостоці, Зеленогорский університет. Навчання 

безкоштовне і проводиться після 16-ти годин дня, щоб працюючі студенти мали 

можливість навчатися з максимальним комфортом. 

Таким чином, використання різних форм навчання за кордоном має багато 

спільного з українською освітньою практикою, а обмін досвідом з цього 

питання між державами є досить важливим та своєчасним. 
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АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ: ВПЛИВ АКАДЕМІЧНОЇ  

ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Питанню академічної доброчесності (academic integrity) світова спільнота 

останніми роками приділяє особливу увагу. Розвиток інформаційних 

технологій, глобалізаційні процеси в освіті, полегшення доступу до значного 

масиву даних, науково-дослідницьких робіт і публікацій актуалізували 

необхідність формулювання і дотримання морально-етичних принципів щодо 

порядку використання інформації в академічній сфері. Так, у вересні 2004 р. на 

конференції, що проводилася в Бухаресті під егідою UNESCO-CEPES 

(Європейський центр ЮНЕСКО з вищої освіти), прийнято Декларацію з 

етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європейському регіоні. В розділі 

«Цінності та принципи» Декларації визначено академічну доброчесність у 

процесах викладання та навчання, до основних складових якої віднесено: 

Ø чесність (honesty) – недопущення жодних форм обману, брехні, 

шахрайства, крадіжки або інших форм нечесної поведінки, які негативно 

впливають на якість отриманих академічних ступенів; 

Ø довіру (trust) – основа взаємовідносин, що сприяє вільному обміну 

ідеями, знаннями, здобутками та досвідом і розвитку особистості; 

Ø справедливість (fairness) – ґрунтування на законних, прозорих, 

передбачуваних, послідовних і об’єктивних критеріях при викладанні, оцінці 

освітніх досягнень студентів, проведенні наукових досліджень, кар’єрному 

просуванні персоналу, отриманні будь-яких нагород, відзнак, ступенів; 

Ø повагу (respect) – дотримання усіма членами академічної спільноти, 

незалежно від їх статусу в освітній і науковій ієрархії, належного ставлення до 

колег; 
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Ø відповідальність (responsibility) – забезпечення вільного висловлення 

поглядів з урахуванням вимог чинних морально-етичних і правових норм і правил; 

Ø підзвітність (accountability) – відповідальність за результати 

досліджень перед членами академічної спільноти та громадськістю. 

Окремо в Декларації виділено дослідження, що базуються на академічній 

доброчесності та соціальній відповідальності, з акцентом на тому, що 

дослідники несуть відповідальність не тільки за дослідницькі процеси, а й 

результати досліджень [1; 2]. В Україні з липня 2014 р., з оприлюдненням 

Закону України «Про вищу освіту», розпочато масштабну боротьбу з неякісною 

академічною дослідницькою роботою – плагіатом та іншими формами 

академічної недоброчесності. Так, за офіційними даними Атестаційної колегії 

МОН України, в 2014 р. скасовано 6 робіт, в яких були чи-то ознаки плагіату, 

чи-то ознаки фіктивного дослідження, у 2015 році – 23 роботи [3]. 

Міністерством визнано, що проблема є системною і не вирішується 

покаранням, необхідно популяризувати інші норми і цінності в академічному 

середовищі. 

Серйозним кроком у напрямку боротьби з академічним плагіатом стала 

реалізація наказу МОН України від 14 липня 2015 р. № 758 «Про оприлюднення 

дисертацій та відгуків офіційних опонентів». Обов’язкове розміщення на 

офіційних сайтах ВНЗ повних текстів дисертацій спрямоване на забезпечення 

можливості ознайомлення з результатами проведеного дослідження і втілює 

дотримання основних цінностей академічної доброчесності, зокрема чесності, 

відповідальності та підзвітності. Позитивно оцінюючи вимогу оприлюднення 

результатів наукових досліджень, вважаємо, що починати роботу у напрямку 

виховання академічної доброчесності потрібно набагато раніше. 

Задля формування новітньої суспільної генерації 24 лютого 2016 року на 

прес-конференції МОН України за підтримки посольства США в Україні було 

анонсовано проект «Сприяння академічної доброчесності в Україні», що 

спрямований на реформування вітчизняної системи освіти в період з 1 січня 

2016 року по 31 грудня 2019 року. Кожен з учасників проекту – МОН України, 
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вищі навчальні заклади, бібліотеки, роботодавці, батьки – виконує 

відповідальну місію і важливі завдання, спрямовані на забезпечення високої 

якості вищої освіти [3; 4]. За задумом розробників проекту, провідну роль у 

цьому процесі відведено університетам.  

Отже, ОНЕУ потрібно активно долучатися до популяризації академічної 

доброчесності. Відповідно, починаючи з 2017-2018 навчального року до 

навчальних планів підготовки студентів ОКР «бакалавр» доцільно включити 

дисципліну «Основи академічної доброчесності» (1 курс навчання, обсягом 1 

кредит), з розглядом сутності та принципів академічної доброчесності, а також 

загальних підходів до написання та захисту різних видів наукових студентських 

робіт з дотриманням вимог щодо перевірки на плагіат. Зазначена дисципліна має 

стати основою блоку дисциплін щодо проведення наукових досліджень (з 

урахуванням ОКР, фахової спрямованості, академічної мобільності тощо). 

Водночас доречно розробити Кодекс академічної доброчесності, що 

спиратиметься на власні традиції та багаторічний досвід ОНЕУ, високі 

стандарти у сфері вищої освіти. Запорукою реалізації Кодексу стане підписання 

декларацій академічної доброчесності викладачами і студентами. Дотримання 

визначених етичних принципів і цінностей сприятиме забезпеченню високої 

якості вищої освіти, підготовці висококваліфікованих економістів, які будуть 

конкурентоспроможними на ринку праці не лише в Україні, а й за кордоном. 
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РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ  

ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ 

 

Проект «Гармонізація освітніх структур у Європі» є проектом за 

ініціативою університетів, який має на меті запропонувати конкретний підхід 

до впровадження новітніх освітніх технологій на рівні вищих навчальних 

закладів та предметних областей. Підхід, запропонований в проекті, полягає в 

методології розробки, перегляду, розвитку, впровадження та оцінювання 

навчальних програм для кожного з освітніх циклів (ступенів). 

В рамках проекту Тьюнінг було розроблено методологію переосмислення 

навчальних планів та внесення до них змін, щоб зробити їх порівнянними. Для 

організації обговорень предметних областей було визначено п’ять напрямків:  

1) загальні компетентності або універсальні навички та уміння; 

2) фахові компетентності; 

3) роль ECTS як накопичувальної системи; 

4) підходи до навчання, викладання та оцінювання; 

5) роль підвищення якості в навчальному процесі (особлива увага до 

систем, які базуються на внутрішній інституціональній культурі забезпечення 

якості). 

Ці напрямки підходу дозволяють університетам «гармонізувати» свої 

навчальні плани без втрати власної автономії і в той же час стимулювати їх 

здатність до впровадження інновацій. 

В рамках проекту було створено модель для розробки, впровадження та 

забезпечення виконання навчальних планів, які пропонуються навчальним 

закладом або спільно двома або більше навчальними закладами. Було 



 39 

визначено такі основні кроки процесу розробки навчальної програми, чи то 

місцевої, чи (міжнародної) інтегрованої/ спільної: 

Ø відповідність основним умовам для всіх навчальних програм і, 

зокрема, для міжнародних програм на здобуття ступеню, які пропонуються 

більш ніж одним навчальним закладом; 

Ø визначення профілю програми на здобуття ступеню 

Ø опис цілей програми, а також кінцевих результатів навчання, яких 

необхідно досягти; 

Ø визначення загальних та фахових компетентностей, які повинні бути 

досягнуті в програмі 

Ø розробка навчального плану: зміст (теми, які повинні бути 

розглянуті), та структура (модулі і кредити) 

Ø розробка модулів та вибір видів навчальної діяльності, які 

дозволяють досягти визначених результатів навчання 

Ø визначення підходів до викладання та навчання (типи методів, 

методики та формати), а також методів оцінювання (при необхідності, розробка 

навчальних матеріалів) 

Ø  розробка системи оцінювання, покликаної забезпечити постійне 

поліпшення якості. 

В проекті Тьюнінг компетентності описуються як точки прив’язки для 

розробки та оцінювання навчального плану, а не як система обмежень. Вони 

залишають можливість для гнучкості та автономності при розробці навчального 

плану. В той же час, вони забезпечують спільну мову для описування цілей, на 

які спрямований навчальний план. 

Розвиток ринкових відносин, глобалізаційні процеси у країни та 

прагнення нашої держави до інтеграції у єдине економічне середовище 

нерозривно зв’язано із проблемою підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів та магістрів, що передбачає пошуки найбільш ефективних 

шляхів її розв’язання. Дана проблема носить не лише фінансово-економічну, 

але й соціальну, духовну та педагогічну значимість. Саме ці необхідні знання 
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вони можуть отримати, навчаючись за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». Тому професійні компетенції мають враховувати 

фахові знання (теоретичні, прикладні) та відповідні уміння і навички. Вони 

мають співвідноситися з вимогами до професійної підготовленості фахівця, що 

визначається його здатністю ефективно діяти відповідно до вимог справи, 

методично, організовано і самостійно розв’язувати поставлені завдання і 

проблеми, а також оцінювати результати своєї діяльності в рамках здобутих 

компетентностей. 

Велике значення має залучення до процесу розробки навчальних планів 

фахівців-практиків, науковців, роботодавців, представників фінансових 

установ. Це особливо важливо на стадії формування концепції програми, 

моделі фахівця та формулювання основних результатів навчання. 

Не можна також вилучити із цього процесу студентів, адже сама 

парадигма створення програми є студентоцентрованою. Особливо корисними 

студенти можуть бути на етапі призначення компонентам освітньої програми 

кредитів ЄКТС, формування блоків вибіркових навчальних дисциплін, а також 

моніторингу та вдосконалення освітньої програми в цілому. Випускники 

зможуть працювати у фінансових установах, фірмах, в установах системи 

вищої освіти на посадах керівника фінансових установ; керівника структурних 

підрозділів підприємств, керівника фінансових, економічних та 

адміністративних підрозділів фінансових установ та підприємств; фінансового 

аналітика; аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик з 

кредитування; фахівця з біржової торгівлі; брокера; дилера; фахівця із біржових 

операцій; торгівельного брокера. 
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ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ  

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РОБОТОДАВЦІВ 

 

Фінансово-економічна криза спричинила масштабні зміни у сфері 

освітніх послуг, які зумовлені скороченням пропозиції на ринку праці, 

зменшенням кількості абітурієнтів та зростанням конкуренції з боку 

навчальних закладів інших країн. Зазначене доводить актуальність питань 

підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу (далі – 

ВНЗ). Водночас вагомою складовою конкурентоспроможності ВНЗ є 

затребуваність його випускників на рику праці. 

Сучасні тенденції розвитку ринку праці формують додаткові виклики до 

освітньої сфери [1]: 

Ø повільніші за світові темпи виходу з кризи зумовлюють більш 

тривалий період стагнації ринку праці, що призводить до домінування на ринку 

праці роботодавців (менший розмір початкової платні та нижчий темп її 

зростання); 

Ø низький рівень шкільної освіти в країні може негативно вплинути на 

рівень підготовки випускників ВНЗ, що погіршить їх можливості 

працевлаштування за кордоном; 

Ø банкрутство підприємств та банків з одного боку призводить до 

зростання безробіття, а з іншого – створює можливості до розвитку власної 

справи; з огляду на це можна прогнозувати зростання попиту на найбільш 

підготовлених, талановитих випускників. 

В Україні дослідження ринку праці, у тому числі й оцінок роботодавців 

стосовно випускників ВНЗ проводяться переважно кадровими агентствами [2]. 

Водночас опитування роботодавців стосовно того, наскільки випускники 

навчального закладу відповідають їх вимогам, є невід'ємною частиною оцінки 
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якості викладання багатьох зарубіжних ВНЗ. Як правило, такі дослідження 

вирішують наступні завдання [3; 4]: 

а) оцінка відповідності рівня підготовки фахівців за окремими 

напрямами вимогам роботодавців; 

б) сприйняття випускниками власного рівня підготовки; 

в) порівняння різних вищих навчальних закладів та формування 

рейтингу.  

За результатами таких досліджень робляться висновки стосовно 

конкурентоспроможності ВНЗ, його слабких та сильних сторін. З метою 

підвищення рейтингу ВНЗ, приймаються рішення стосовно покращання якості 

навчального процесу, що втілюється в удосконаленні навчально-методичного 

забезпечення підготовки фахівців (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні етапи формування робочих програм,  

адаптованих до вимог ринку праці (роботодавців) 
 

Анкета роботодавців повинна містити запитання щодо наявності навичок, 

знань та компетенцій за такими напрямами [3; 5; 6]: рівень письмового та 

усного спілкування; здатність до критичного та аналітичного (а іноді й 

творчого) мислення; уміння вирішувати проблем (в тому числі генерування 

ідей та інноваційних рішень); інформаційна грамотність (рівень володіння 

технологіями); здатність навчатися та працювати як самостійно, незалежно 

один від одного, так і в команді; етична та інклюзивна взаємодія зі спільнотами, 

культурами і народами. 
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Варто зауважити, що часто представники банків звертають увагу не лише 

на знання, але й на особистісні характеристики, такі як: пунктуальність, 

старанність, комунікабельність та інші.  

Отже, з метою зростання якості освіти в ОНЕУ та підвищення рівня 

конкурентоспроможності ВНЗ на освітньому ринку України пропонуємо 

процеси формування переліку компетенцій привести у відповідність до запитів 

роботодавців. Варто додати, що зазначене вище вимагатиме здійснення 

постійного моніторингу необхідних роботодавцям компетенцій, та корегування 

учбового процесу відповідно до результатів цього моніторингу. Досягненню 

визначеної мети сприятиме виконання завдань: проведення анкетування серед 

роботодавців та випускників; обробка результатів анкетування з визначенням 

найбільш важливих компетенцій у сучасних умовах; удосконалення змісту 

робочих програм, підготовка завдань для практичних занять, самостійної 

роботи з урахуванням запитів роботодавців. 
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ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ВІДПОВІДНО ДО 

РИНКУ ПРАЦІ 

 

На цей час спеціальність «Облік та оподаткування» заходиться, на нашу 

думку, у специфічному положенні на ринку праці, що обумовлено наявністю в 

сучасному освітньому середовищі двох хибних уявлень, які чинять руйнівну 

дію щодо доброчесності та престижності професій бухгалтер, аналітик та 

контролер. Вважаємо, що до них відносяться: 

� Наявність спеціальності «Облік та оподаткування» майже у будь-

якому вищому навчальному закладі Одеси. Цей чинник призводить до того, що 

спеціальність функціонує у жорстких конкурентних умовах. Ілюзорно 

вважається, що немає сенсу здобувати економічну освіту у спеціалізованому 

навчальному закладі, де собівартість освітніх послуг є вищою за непрофільні 

навчальні заклади внаслідок більш ґрунтовної та глибокої якості освіти 

майбутнього фахівця з обліку, аналізу та оподаткування. Але така думка хибна. 

� Поява більш новомодних професій (менеджер з корпоративного 

бізнесу, антикризовий управлінець, керуючий активами, аутсорсер), які 

витісняють традиційні професії, основані на знаннях бухгалтерських 

навчальних дисциплін. Звісно, зазначені назви професії створюють у 

майбутнього абітурієнта враження, що опанувавши їх, він зразу працюватиме 

на керівних посадах та отримуватиме шалені гроші внаслідок своєї 

унікальності. Автори доповіді займають більш реалістичнішу світоглядну 

позицію на охарактеризовані тенденції на ринку праці внаслідок багаторічного 

досвіду праці на посадах бухгалтера та аналітика, й висловлюють думку, що в 
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основі усіх зазначених «модних професій» знаходяться базові знання з обліку, 

аналізу та оподаткуванню.  

У царині зміни вектору позиціонування спеціальності 071 «Облік та 

оподаткування» в умовах відновлення її престижності на обліково-

економічному факультеті ОНЕУ на цій спеціальності відкрито спеціалізацію 

«Оціночна діяльність». Основним завданням цієї освітньої програми є 

підготовка фахівців з визначення вартості майна та майнових прав, вартості 

завданих збитків суб’єкту господарювання, визначення вартості права вимоги, 

проведення судово-бухгалтерської експертизи та інше. 

Згідно із законодавством, що регулює норми оціночної діяльності в 

Україні, оцінювачем може бути особа, яка має вищу освіту на рівні бакалавра, 

пройшла курси з підготовки оцінювачів за окремим напрямом, пройшла 

стажування та склала кваліфікаційний іспит. Таким чином, оцінювачем на 

теперішній час може бути бакалавр з будь-якої спеціальності. Між тим, ця 

професія потребує ґрунтовного знання:  

а) економіки;  

б) обліку; 

в) оподаткування.  

Відкриття такої спеціалізації дозволить готувати оцінювачів переважно з 

позиції спеціальності 071 «Облік та оподаткування», що дозволить з іншого 

боку поглянути на бухгалтерську професію та розширити сферу дії її 

застосування на сучасному ринку праці. 

Зазначимо, що підготовкою оцінювачів на теперішній час в Україні 

займається дуже мало вищих навчальних закладів, оскільки це відносно нова 

для нашої держави професія. Одеська національна академія зв`язку ім. Попова 

у 2014 році здійснила випуск молодших спеціалістів зі спеціальності 

«Оціночна діяльність», які не можуть знайти навчальний заклад в Одесі для 

отримання подальших знань та диплому бакалавру; Львівська політехніка 

готує фахівців з оцінки земельних ресурсів; декілька Харківських ВНЗів 

нещодавно розпочали підготовку оцінювачів. 
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Обліково-економічний факультет ОНЕУ навчатиме бакалаврів з 

оціночної діяльності у розрізі таких блоків:  

1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»; 

2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 

майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності».  

У межах цих блоків студенти навчатимуться за такими напрямами:  

Ø «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 

числі земельних ділянок та майнових прав на них»; 

Ø «Оцінка машин і обладнання»; 

Ø «Оцінка колісних транспортних засобів»; 

Ø «Оцінка літальних апаратів»; 

Ø «Оцінка судноплавних засобів»; 

Ø «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»; 

Ø «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, 

обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 

засобів, та тих, що становлять культурну цінність»; 

Ø «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 

майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної 

власності)»; 

Ø «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності». 

Доцільність розвитку спеціалізації «Оціночна діяльність» на базі 

обліково-економічного факультету обумовлена тим, що, наприклад, якісну 

оцінку вартості цілісного майнового комплексу або бізнесу може зробити 

фахівець, який має ґрунтовні знання з обліку складових діяльності 

підприємства й розуміється на відмінностях оцінки з боку бухгалтерського 

обліку (тобто, як активи оцінюються при складанні публічної фінансової та 

нефінансової звітності) й тим, як це повинен робити суб’єкт оціночної 

діяльності.  
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Як приклад, наведемо, що бухгалтер під час оцінки вартості основного 

засобу, що міститься на балансі підприємства, нараховує нараховане зношення, 

а оцінювач під час визначення вартості цього ж основного засобу повинен 

рахувати накопичене зношення, яке є добутком нарахованого, морального та 

соціально-економічного зношення. Отже, справжній фахівець-оцінювач 

повинен передусім володіти повним спектром бухгалтерських навчальних 

дисциплін для якісної оцінки майна. 

Окреслені напрями навчання в бакалавріаті дозволять студенту 

продовжити здобувати знання з оціночної діяльності у магістратурі (яку 

планується відкрити через 3-4 роки), а саме: 

а) вміти визначати вартість завданої шкоди фізичній або юридичній 

особі, у тому числі, втраченої вигоди та вартості права вимоги; 

б) знати особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи, як 

завершальної (третьої) форми контролю діяльності суб’єкта господарювання.  

Таким чином, студент, який навчається за спеціалізацію «Оціночна 

діяльність» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» окрім фахових 

навчальних дисциплін з оцінки буде знати: 

Ø порядок ведення фінансового та управлінського обліку у різних 

галузях економіки;  

Ø методику обліку для цілей оподаткування;  

Ø способи та методи аналізу діяльності підприємства з метою 

виявлення можливостей підвищення ефективності господарювання;  

Ø сучасні інформаційні системи та комп’ютерні технології ведення 

обліку згідно з національними та міжнародними стандартами;  

Ø стадії та процедури контролю й аудиту тощо.  

Всі названі особливості враховані при формуванні навчального плану  

спеціалізації «Оціночна діяльність» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». 

 
 
 



 48 

Шинкаренко В. М. 
 к.ф.-м.н., доцент; 
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МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

 

На тлі економічних та суспільно-політичних проблем імплементація 

Закону «Про вищу освіту» зразка 2014 року є важливим кроком на шляху 

перебудови держави. З метою відповідності національної класифікації 

Міжнародній стандартній класифікації освіти у 2015 році постановою Кабінету 

Міністрів України було прийнято новий перелік галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. З вересня 2016 року 

студенти перших курсів всіх рівнів освіти навчаються за новими 

спеціальностями. 

Найменших змін, на наш погляд, зазнала спеціальність 073 

«Менеджмент», оскільки вона не тільки не змінила назву, але й залишилася у 

галузі 07: «Управління та адміністрування» (стара назва «Менеджмент та 

адміністрування»). До цієї ж галузі увійшли: не змінивши назву, спеціальність 

075 «Маркетинг», а також спеціальності 071 «Облік та оподаткування» и 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» (раніше називались «Фінанси та 

кредит» і «Облік і аудит»). 

Цілком природно, що підготовка фахівців за новими спеціальностями 

здійснюється за оновленими навчальними планами, що розробляються вищими 

навчальними закладами (ВНЗ) на підставі рекомендованих Міністерством 

освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти стандартів вищої освіти [1].   

Невід’ємною складовою підготовки бакалаврів спеціальності 073 

«Менеджмент» є навчання математико-статистичним методам дослідження 

економічних процесів. Згідно [1], до переліку загальних компетентностей 
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майбутнього менеджера входить: «Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу та встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними  явищами 

та процесами». Саме при вивченні математичних навчальних дисциплін, 

бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» може набути певного рівня 

зазначених компетентностей.  

Аналіз математичної складової навчального плану підготовки бакалаврів 

спеціальності 073 «Менеджмент» дозволив зробити висновок щодо існування 

деякого «розриву» навчання математики. Так, на першому курсі протягом двох 

семестрів студенти вивчають навчальну дисципліну «Вища та прикладна 

математика», а потім на четвертому – «Економіко-математичні методи в 

менеджменті організацій». Тому методика викладання  «Вищої та прикладної 

математики» повинна розроблятись таким чином, щоб усунути цей недолік.   

Різні аспекти наступності викладання математичних навчальних 

дисциплін досліджено в роботах М. Босовського, М. Волчастої, Г. Гордійчук, 

М. Дідовик, К. Добріної, Л. Нестерової, І. Реутової, Т. Пайсон, С. Цвілик та ін. 

У Радянській педагогічній енциклопедії наступність у навчанні визначено 

через «встановлення необхідного зв’язку і вірного співвідношення між 

частинами навчальної дисципліни на різних етапах її вивчення».  

Важливим шляхом реалізації наступності є раціональний вибір форм, 

методів та засобів навчання. Більшість студентів першого курсу звикли до 

шкільної організації навчальної діяльності: класно-урочної системи навчання; 

проведення занять у вигляді уроків; усного та наочного викладу матеріалу 

вчителем з його подальшим закріпленням у домашньому навчанні; форм 

контролю у вигляді контрольних та самостійних робіт. Вища освіта передбачає 

більш широкий вибір методів та засобів навчання.  

На наш погляд, на початку вивчення математичних навчальних дисциплін 

слід використовувати пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи 

навчання, що допоможе поступово перейти від звичного шкільного навчання до 

більш насиченого та місткого навчання у ВНЗ. Основними формами навчання 

студентів у першому семестрі є лекції та практичні заняття, на яких головну 
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роль відіграє викладач. Студенти сприймають інформацію, осмислюють її, 

засвоюють та запам’ятовують. Поступово викладач повинен вводити методи 

проблемного навчання: проблемна лекція, підготовка та презентація 

студентами реферативного матеріалу, лекцію-діалог, лекцію з елементами 

дискусії, практичні заняття з використанням комп’ютерних технологій. 

З другого семестру, коли у студентів сформувалися такі особистісні 

якості, як пізнавальна активність, самостійність, відповідальність, можна 

поступово підвищувати рівень проблемності навчання і переходити до 

застосування частково-пошукового (евристичного) методу. Цей метод 

реалізується шляхом уведення задач на складання математичних моделей 

економічних ситуацій, проведення ділових та рольових ігор, застосування 

кейсів, самостійного вивчення окремих тем курсу. Застосування проблемного 

та частково-пошукового методів навчання відіграє важливу роль у набутті 

математичної компетентності через створення сприятливих умов для 

інтенсифікації пізнавальної діяльності, формування зібраності, організованості 

та позитивної мотивації до навчання, розвиток розумової активності. Цілком 

зрозуміло, що проблемний та частково-пошуковий методи навчання 

потребують від викладача як педагогічної майстерності, так і великих витрат 

часу на підготовку методичного забезпечення, організацію самостійної роботи 

студентів тощо [2]. 

На наш погляд, вірно спланований вибір методів навчання дозволить 

студентам не тільки адаптуватися до навчання у ВНЗ, але й сприятиме якісному 

переходу до творчого, науково-дослідницького процесу застосування 

отриманих знань. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДУ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ У НАВЧАЛЬНІЙ ДИСЦИПЛІНІ  

«СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ» 

 

Сучасний перебіг політичних подій в Україні, зміна векторів її зовнішньої 

й внутрішньої політики вимагає постійного оновлення освітніх програм і 

навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного напрямку для забезпечення 

відповідності вищої освіти українських студентів європейським стандартам. 

Особливо це стосується таких навчальних дисциплін як «Соціологія», 

«Політологія», «Соціологія політології», які направлені на аналіз повсякденних 

суспільних явищ та політичних процесів, які постійно змінюються, що потребує 

перманентного редагування і оновлення навчального матеріалу, на відміну, 

наприклад, від навчальної дисципліни «Історія», яка вивчає події та соціальні 

явища переважно у діахронному зрізі. 

Однією з значущих тем, яка потребує переосмислення у навчальній 

дисципліні «Соціологія політики» є тема адміністративної реформи в Україні. 

Взявши курс на європеїзацію країни у 1991 році, адміністративна реформа 

стала перманентним явищем для держави, але якісні зміни відбулися лише 

після 2014 року, коли почала запроваджуватися європейська система 

адміністративної організації країни. З цього приводу, маємо низку наукових 

розвідок таких вітчизняних вчених як: 

Ø Авер’янов В. Б. [1];  

Ø Гамбург Л. С. [2]; 

Ø Міхровська Ю. М. [3];  

Ø Калиновський Б. В. [4];  

Ø Скрипнюк О. В. [5] та ін.  
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Загалом, думки авторів розподілилися на дві категорії:  

1) ті, які виступають за збереження старої системи;  

2) ті, що показують переваги організації влади європейського зразка.  

Вважаємо за потрібне у курсі лекцій навчальної дисципліни «Соціологія 

політики» висвітлювати обидві точки зору й спонукати студентів до 

самостійного аналізу й висновків з даної теми у вигляді 15-хв брифінг-дискусій, 

але при цьому детально розкривати і аналізувати вже нову систему публічної 

влади, яка саме зараз активно впроваджується в Україні. 

У зв’язку з чим, пропонуємо оновити термінологічний корпус з даної 

теми. 

Замість терміну «адміністративна реформа» вважаємо доцільним 

використовувати поняття «реформа публічної влади». Обґрунтовуємо це тим, 

що поняття «адміністративна реформа» є застарілим, оскільки звертає нас знову 

до «управлінської» сутності розглядуваного явища. Ще одним аргументом на 

користь даного терміну є те, що під попереднім передусім розуміється 

реформування державного управління, а де-факто реформа в Україні вже давно 

вийшла за межі державного управління й торкнулася усіх рівнів регіональної 

влади й органів місцевого самоврядування. 

Повністю підлягає оновленню як термін, так і явище «місцевого 

самоврядування» в системі органів державного управління України. Замість 

«районних і сільських рад» вводиться поняття «територіальна громада». До 

речі, в Одеській області на сьогодні вже створено 11 територіальних громад, за 

проектом розпорядження запропоновано 26 [6]. 

Окрім заміни назв змінюється й процес розподілу влади – замість 

вертикальної системи, яка діяла в Україні, пропонується горизонтальна 

система, за якою кожна територіальна громада самостійно розпоряджаються 

бюджетом свого округу. Цей процес загалом названий – «децентралізацією 

влади» і направлений на упередження:  

� корупції;  

� узурпації влади.  
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Однією з його особливостей є те, що він позначається як відкритий та 

прозорий, що підтверджується наявністю «відкритого» сайту, на якому 

приймаються й коментуються пропозиції від громадян України.  

Внаслідок чого, в рамках даної навчальної дисципліни пропонується 

проведення відкритих дискусійних клубів із запрошенням місцевих депутатів 

територіальних громад і подальшим внесенням резолюцій обговорення на сайт 

реформ.  

Така методика засвоєння навчального матеріалу по даній проблематиці 

дає можливість студентам у реальному часі спробувати свої сили у якості 

молодих політиків та економістів й долучитися до розбудови Української 

держави.  
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СУЧАСНИЙ ЛЕКТОР У ПРОЦЕСІ  

ОРГАНІЗАЦІЇ «СВОЄЇ» АУДИТОРІЇ 

 

Сучасна система вищої освіти вимагає нових методичних підходів до 

організації та якісного проведення лекційних занять.  

Лекція має відрізнятися: 

Ø змістовністю;  

Ø ідейністю;  

Ø логічністю;  

Ø мати доказовий ряд; 

Ø інформативністю (новизною інформації); 

Ø виразністю мови;  

Ø доступністю.  

Сучасна лекція має виконувати не тільки функцію трансляції знань, але і 

вчити мислити, добувати знання та виховувати особисті якості студентської 

молоді. 

Незважаючи на той факт, що сучасні студенти маю широкий доступ до 

інформаційних Інтернет-ресурсів, значення аудиторного комунікативного 

процесу не втрачає своєї актуальності. Але в сучасних умовах змінюється 

стратегія викладання: від трансляції студентам готових знань до створення 

умов для діалогу та активної взаємодії [1]. За таких умов зростають вимоги до 

професійного рівня викладача. 

Постійні зміни в навчальних планах (введення нових навчальних 

дисциплін) підготовки економістів не завжди дають можливість оперативно 

розробляти нові навчально-методичні комплекси. У такий спосіб, лекція 

виконує функцію основного джерела інформації і від її організації залежить 

якість знань студентів. 
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Для ефективної реалізації поставлених завдань сучасний викладач, 

володіючи знаннями з психології та методики викладання, має створити «свою» 

аудиторію, тобто таку, що буде відповідати встановленим правилам лектора. 

Головний зміст правил лектора – навчитися пристосовуватися до 

аудиторії, оскільки викладач має вирішити головне завдання – донести 

інформацію до студентів і зробити це найбільш ефективно. Отже, під час 

підготовки та проведення лекції викладач має виконувати три правила. 

Перше правило – мотивація студентів [2, с. 194]. Під час лекції з будь-якої 

економічної дисципліни студент має чітко уявляти з якою метою він має засвоїти 

навчальний матеріал і в якій мірі отримані знання будуть корисними у його 

подальшій професійній діяльності. Не менш важливим є зробити інформацію 

активною:  

ü аудиторія має не тільки слухати а і почути інформацію;  

ü засвоїти інформацію та у подальшому користуватись нею.  

Для оцінки результатів засвоєння матеріалу лектор може використовувати 

інтерактивні види роботи, як приклад, письмове опитування. Наприкінці лекції 

актуальними можуть бути питання:  

� «яка основна думка лекції?»; 

� «які питання виявилися найскладнішими для засвоєння?»; 

� «які питання, на ваш погляд, залишилися поза увагою викладача?» і т.д. 

Наступне правило – щоб створити «свою» аудиторію лектор має 

доносити матеріал зрозуміло [2, с. 195]. Це не означає, що викладач має 

спрощувати лекційну мову. Викладач має попередньо ознайомитись з рівнем 

знань студентів і викладати матеріал на рівні, доступному аудиторії, але на 

один рівень вище, демонструючи вашу готовність разом зі студентами йти далі. 

У такий спосіб, студенти будуть тягнутися вище та, водночас, усвідомлювати 

своє інтелектуальне зростання. Методично необґрунтованим є тяжіння деяких 

лекторів підкреслити перед студентською аудиторією свою інтелектуальну 

зверхність, викладаючи матеріал ускладненою мовою. 
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Успіх та результат лекційного заняття залежать також наскільки цікаво 

викладач доносить матеріал [2, с. 197]. Щоб лекція була цікавою, матеріал має 

викладатися емоційно, оскільки спілкування передбачає емоційний контакт. 

Студентська молодь краще засвоює матеріал, який подається цікаво і 

емоційно. 

Важливу роль тут можуть відіграти історії:  

а) літературного персонажа;  

б) особиста;  

в) друзів;  

г) історія з життя відомих особистостей і т.д.  

Найбільшу увагу студентів привертають історії та приклади з життя саме 

студентської молоді. Це визиває повагу та спрощує налагодження емоційного 

контакту в аудиторії. Починаючи лекцію з будь-якої історії викладач виступає у 

ролі розповідача, чим привертає увагу студентів. Ефективним може бути такий 

методичний прийом – розпочати історію на початку лекції, а її розв’язання 

залишити на фінал, пов’язуючи її з головною темою заняття.  

Отже, сучасні тенденції вищої освіти вимагають нових форм і методів 

організації проведення занять. Незважаючи на сучасні нові технології, лекція 

залишається однією з важливих форм викладацької діяльності, а її результат 

залежить від того, наскільки вдало лектором зорганізовано «свою» 

аудиторію. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ» 

 

Згідно Закону «Про вищу освіту», вищим навчальним закладам України 

надано суттєву автономію, яка передбачає їх академічну свободу. Важливим її 

проявом є самостійне складання навчальних планів університетами на підставі 

рекомендованих МОНУ стандартів вищої освіти.  

В Одеському національному економічному університеті бакалаври галузі 

управління та адміністрування навчаються з 2016 року за новими  навчальними 

планами, невід’ємною складовою яких є вивчення математичних дисциплін. 

Проблемам викладання математики студентам економічних університетів 

присвячено низку робіт українських вчених. Серед них слід визначити праці 

Л. Гусак, О. Дутки, Є. Іванченко, Л. Нічуговської, Г. Пастушок. Автори також 

мають напрацювання з зазначеної проблематики, зокрема у роботах [1, 2]. 

Суттєвою зміною у навчальних планах підготовки бакалаврів галузі 

управління та адміністрування є введення навчальної дисципліни «Економіко-

математичні методи і моделі». Вона об’єднала у собі дві навчальні дисципліни, 

а саме «Оптимізаційні методи і моделі» та «Економетрику». Виникає питання 

щодо змісту нової навчальної дисципліни.  

Автори пропонують наступний тематичний план навчальної дисципліни 

«Економіко-математичні методи і моделі». 

Тема 1. Математичне моделювання економічних процесів. 

Вступ. Структура навчальної дисципліни. Концептуальні аспекти 

математичного моделювання економічних процесів. Системний аналіз в 

економіці. Імітаційні та оптимізаційні моделі. Побудова математичних 

моделей. 
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Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. 

Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Формування критеріїв 

оцінки оптимальності. Вибір оптимального розв’язку. Форми запису задачі 

лінійного програмування  (ЗЛП). 

Тема 3. Методи розв'язування ЗЛП. 

Графоаналітичний метод розв’язування ЗЛП. Симплексний метод 

розв’язування ЗЛП. Особливі випадки застосування симплекс-методу. 

Використання програмних засобів для вирішення ЗЛП. 

Тема 4. Теорія двоїстості. Аналіз оптимального рішення. 

Визначення двоїстої ЗЛП. Формування двоїстої задачі з прямої. 

Співвідношення між прямою та двоїстою ЗЛП. Оптимальне рішення двоїстої 

задачі. Порівняння рішень прямої та двоїстої ЗЛП. Економічна інтерпретація 

двоїстості. Різновиди симплексного методу. Двоїстий симплекс-метод. Аналіз 

чутливості та стійкості оптимального рішення.  

Тема 5. Цілочислове програмування. 

Приклади задач цілочислового програмування. Математична модель та 

методи розв’язання задач цілочислового програмування. Графічна 

інтерпретація. Метод відтинаючих площин (метод Гоморі). Алгоритм методу 

відтинаючих площин. Дробове відтинання. Метод гілок та границь. Алгоритм 

методу гілок та границь. Використання програмних засобів для вирішення 

цілочислових задач. 

Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. 

Загальна характеристика нелінійних оптимізаційних моделей 

економічних систем. Задача  нелінійного програмування та методи її 

розв’язування.  

Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці. 

Аналіз ризику. Основні причини виникнення ризику. Класифікація  

ризику. Основні підходи до процесу управління ризиком. Загальні підходи 

щодо оцінки ризику в спектрі економічних та фінансових проблем. Ризик в 

абсолютному  виразі. Ризик у відносному виразі. Управління ризиком. 
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Тема 8. Принципи побудови економетричних моделей.  

Методика побудови економічних моделей на основі статистичних даних. 

Статистична база економетричних  моделей. Парна лінійна регресія. Метод 

найменших квадратів (МНК) для парної лінійної регресії. Коефіцієнт кореляції. 

Дослідження рівняння регресії. Прогноз і його надійні інтервали. Коефіцієнт 

еластичності. Спрощені методи оцінки параметрів лінійної регресії. Нелінійна 

парна регресія. Оцінка адекватності нелінійної парної регресії. 

Тема 9. Лінійні моделі множинної регресії. 

Множинна регресія. Оцінка параметрів множинної лінійної регресії 

методом найменших квадратів. МНК у матричної формі.  Коефіцієнт 

множинної кореляції. Надійні інтервали базисних даних та прогнозу. 

Коваріаційна та кореляційна матриці. Парні коефіцієнти кореляції. Множинна 

лінійна регресія в стандартизованому масштабі. Використання програмних 

засобів для побудови множинної лінійної регресії. 

Тема 10. Узагальнені економетричні моделі. 

Матрична форма МНК для оцінки параметрів множинної лінійної регресії 

в стандартизованому масштабі. Мультіколінеарність. Метод Фарара-Глобера. 

Способи усунення мультіколінеарності. Узагальнений МНК. Критерій Дарбіна-

Уотсона. Ітераційний метод Кокрана-Оркута. Нелінійні економетричні моделі. 

Економетричні моделі динаміки. 

Вважаємо, що наведений тематичний план навчальної дисципліни 

«Економіко-математичні методи і моделі» забезпечить студентам набуття 

певного рівня компетентності у галузі застосування математичних методів в 

економічних дослідженнях.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ  

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОГТОВКИ МАГІСТРІВ 

 

Дипломна робота – це самостійно виконана дослідницька праця з 

конкретної теми, яка повинна носити прикладний характер. Основне її 

призначення – продемонструвати рівень компетенцій студента і його вміння 

вирішувати конкретні теоретичні та практичні завдання. У процесі підготовки 

дипломної роботи студенти розвивають мислення, набувають навичок 

дослідницької роботи, демонструють рівень фахової підготовки, тобто готують 

своєрідний звіт за весь період навчання, який захищається перед державною 

екзаменаційною комісією та є підставою для присвоєння випускнику 

відповідної кваліфікації [1]. 

Дипломна робота має характеризуватись актуальністю та вирішувати 

економічні проблеми, що диктує сьогодення. Зрозуміло, що для виконання 

такої роботи випускник має володіти глибокими теоретичними знаннями та 

практичними навичками з теми дослідження та вміти використовувати сучасні 

методи аналізу економічних явищ. 

Завдяки виконанню дипломної роботи випускники закріплюють навички 

з систематизації теоретичних і практичних знань та навчаються застосувати їх 

для вирішення конкретних завдань, набувають вміння виявляти проблеми та 

пропонують заходи для їх вирішення, розвивають навички самостійної роботи, 

пошуку, систематизації та оброблення інформації із застосуванням 

комп’ютерних систем, аналітичних методів, методів моделювання та 

прогнозування тощо [2]. 

Необхідною умовою успішного виконання випускної роботи є включення 

до її структури аналітичної частини. Випускник повинен продемонструвати 
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здатність проводити діагностику, визначити проблеми та встановлювати 

причини їх виникнення. У аналітичному розділі аналізується фактичний стан 

проблеми, що вивчається, з наведенням конкретних прикладів. Глибоко і 

цілеспрямовано досліджується та оцінюється діюча практика господарювання, 

виявляються закономірності і тенденції фінансово-економічного розвитку на 

основі використання зібраних первинних документів, іншої інформації за 

поданий в дослідженні період [3]. 

Все це надає змогу генерувати пропозиції щодо альтернативних шляхів їх 

вирішення, аргументовано та переконливо захищати свої розробки.  

Якщо об'єктом дослідження дипломної роботи є економічний регіон, то 

доцільно здійснити аналіз за таким алгоритмом:  

1) охарактеризувати досліджуваний регіон в цілому;  

2) виявити тенденції та особливості територіальної структури 

економіки, природних і трудових ресурсів об'єкта дослідження;  

3) провести поглиблений аналіз економічних показників за темою 

дипломного дослідження;  

4) проаналізувати систему управління економічним регіоном.  

Якщо об'єктом дослідження дипломної роботи є конкретне підприємство 

(організація), то варто охарактеризувати виробничу діяльність підприємства, 

його продукцію за призначенням, ринками збуту, конкурентоспроможністю, 

дослідити основних конкурентів та постачальників; описати організаційну 

структуру підприємства. 

На основі даних фінансової звітності здійснюється оцінювання 

результатів фінансово-господарської діяльності. Проводиться аналіз динаміки 

системи основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства 

за останні роки. Після цього, відповідно до теми дипломної роботи, потрібно 

провести спеціальний поглиблений аналіз фінансово-економічних показників за 

методикою, що була обрана і обґрунтована студентом в першому розділі 

роботи, з використанням сучасних методів та прийомів фінансового аналізу: 
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графічного методу, методу експертного оцінювання, балансового методу, 

факторного аналізу тощо. 

При написанні аналітичного розділу дипломної роботи важливо 

врахувати те, що: 

· загальна інформація про підприємство не повинна бути дублюванням 

статуту, а результатом опрацювання установчих документів підприємства та 

іншої наявної інформації; 

· розрахунок показників, які характеризують фінансово-господарську 

діяльність має супроводжуватись відповідними таблицями та графіками, в яких 

відображено динаміку зміни розрахованих показників; 

· при проведенні спеціального аналізу за темою дипломної роботи 

необхідним є посилання на формули попереднього розділу. При цьому сама 

формула не дублюється, а зазначається її номер; 

· при аналізі організаційної структури підприємства та системи 

управління за темою дипломної роботи схеми, які характеризують 

організаційну структуру підприємства в цілому або його окремих підрозділів, 

наводяться в додатках. 

Результати аналізу розділу є базою для обґрунтування раціональних 

управлінських рішень, розробки конкретних заходів та пропозицій, виявлення 

резервів фінансово-економічної діяльності, зміст яких розкривається у 

наступному – третьому розділі дипломної роботи. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ  

ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВРІВ  

ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ «ТУРИЗМ» 

 

         Впровадження положень Закону України «Про вищу освіту» в навчальний 

процес вимагає новітніх підходів щодо форм і методів навчання, змістовності 

соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної складової програм 

підготовки фахівців для сфери туризму, що передбачає наукове наповнення 

програм навчальних дисциплін, синхронне впровадження у навчальний процес 

сервісних, управлінських, технологічних та інших інновацій. Професор 

Мазаракі А. А. звертає увагу на те, що професіоналізація галузевої освіти на 

основі світового досвіду, підвищує значення практичної підготовки фахівців в 

окремих сегментах туристичного сектору [1, с. 14].  

          В Україні працюють близько 100 навчальних закладів різного рівня 

акредитації, які здійснюють підготовку кадрів для туризму. З квітня 2015 року 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 166 «Про перелік напрямів, 

за якими здійснюється профпідготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» визнано два напрями 

підготовки фахівців з туризму: це галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування», в якій затверджено спеціальність 073 «Менеджмент» (42 

навчальних заклади різної спеціалізації, у тому числі – «Менеджмент 

туристичного бізнесу») та галузь знань 24 «Сфера обслуговування», куди 

перемістилися спеціальності 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна 

справа». Кожна зі згаданих спеціальностей знайшла своє місце на ринку 

освітніх послуг.  

         Одеський національний економічний університет розпочав підготовку 

фахівців для сфери туризму у 1990 році в межах напряму «Економіка і 

підприємництво» (спеціалізація «Економіка і організація туризму» 
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спеціальності «Економіка підприємства»). У 2003 році після введення в Україні 

нового напряму освіти – «Туризм» – було створено окрему кафедру економіки 

та управління туризмом, яка у 2016 році перейменована в кафедру 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу у зв’язку з підготовкою 

фахівців по двох напрямах – «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». 

Сьогодні основний пріоритет діяльності колективу кафедри туристичного та 

готельного бізнесу - поглиблення фундаментальної та спеціальної підготовки 

студентів, орієнтування їх на європейський рівень розвитку галузі. Викладачі 

кафедри активно працюють над вдосконаленням і розширенням навчально-

методичної бази, щоб вивчення нових спеціальних дисциплін було 

повноцінним, цікавим і доступним для сприйняття.  

         Науковці визначають, що підготовка майбутніх спеціалістів спрямована 

насамперед на формування в них професійної компетентності; їх обов’язками є 

не лише ефективна організація певного виду діяльності, але й володіння 

загальноприйнятими моральними цінностями. Це зумовлено специфікою 

професії у сфері туризму – перебуванням у постійному комунікативному 

контакті з представниками різних націй, культур тощо. Індустрія туризму 

потребує від фахівця високого рівня кваліфікації та, водночас, вияву 

комунікабельності, впевненості, терплячості, швидкої реакції на зміну ситуації, 

кмітливості [2]. Ефективне управління процесом підготовки спеціаліста у ВНЗ, 

передбачає чітко бачити орієнтир і кінцеву мету такої підготовки. Зазвичай 

орієнтиром виступає кваліфікаційна характеристика фахівця з тієї чи іншої 

спеціальності. Підвищення якості підготовки професійних кадрів туристської 

кваліфікації в значній мірі обумовлено взаємозв’язками з практичною 

діяльністю. Проблема співвідношення теоретичної та практичної підготовки 

зараз гостро стоїть в України. В закордонних закладах освіти не менше ніж 50% 

загальної навчальної підготовки відводиться на підготовку практичну, а в 

деяких навчальних закладах Європи тривалість практики складає 9 місяців [3]. 

На думку англійських вчених, якісне практичне навчання передбачає активну 

роботу студента та педагога; вміння та можливість педагога скоординувати і 
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організувати студентську роботу; організацію навчання на принципах 

відвертості, довіри та взаємоповаги. Практичне навчання є суттєвою складовою 

професійної адаптації і виявляє рівень здобутих у навчальному закладі знань, 

вмінь та навичок самостійної діяльності студента; формує його професійну 

готовність до вирішення реальних практичних завдань [4, с. 350]. Саме тому 

вивчення вимог регіонального ринку праці щодо теоретичної та практичної 

підготовки майбутніх працівників належить до актуальних завдань, розв’язання 

яких спрямоване на підвищення якості освіти у туристичній сфері. Звернемо 

увагу, що за результатами експертного опитування у визначенні вимог, що 

висуває ринок праці Одеського регіону у сфері туризму до кадрів, та 

встановленні відповідності рівня підготовки фахівців зі спеціалізованою 

освітою вимогам роботодавців, дослідники вважають, що рівень підготовки 

фахівців з вищою освітою у сфері туризму не відповідає потребам сучасного 

ринку праці [5, с. 168].  

          Складова галузевого стандарту вищої освіти – освітньо-професійна 

програма підготовки бакалавра за напрямом «Туризм» передбачає, що 

узагальненим об'єктом діяльності майбутнього фахівця є система дій, 

спрямована на формування, просування та реалізацію туристичного продукту, 

екскурсійне обслуговування. В той же час, існує чимало проблем у процесі 

навчання та підготовки бакалаврів даного напряму. Студентам не вистачає 

практичних навичок, які можуть дати практики, навчальні стажування та 

тренінги. Своєчасний аналіз цих проблем, вплинуло на рішення випускової 

кафедри з розширення переліку базових підприємств щодо практичної 

підготовки студентів у сфері професійної туристичної освіти. Щоби професійна 

підготовка майбутніх менеджерів, фахівців з туризму ґрунтувалася на 

особливостях підприємницької, інноваційної діяльності у сфері туризму, 

колектив кафедри залучає до проведення практичних занять та майстер-класів 

провідних фахівців – практиків туристичних підприємств м. Одеса, а також 

директора керуючої компанії «Тур ліга» Ф. Аскерова – голову правління 

Асоціації розвитку туризму в Одеському регіоні. Так, наприклад, на 
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практичних заняттях з дисциплін професійно-орієнтованого циклу, що 

проводяться в комунальному підприємстві «Туристичний інформаційний центр 

м. Одеси», туроператора «Селезньов – тур», студенти мають змогу оволодіти 

навичками щодо формування туристичного продукту і просування туристичних 

послуг, туристичних та екскурсійних маршрутів за певною тематикою і видами 

туризму, активно використовують навчальні програми систем «Amadeus» та 

«Galileo» для формування умінь з туристичної логістики, туроперейтингу, 

технології туристичної діяльності, для набуття практичних умінь використання 

програмних продуктів, технологій Інтернет – продаж у господарської 

діяльності туристичного агентства та туристичного оператора. Також викладачі 

кафедри здійснюють фахове навчання студентів в системі управління 

програмного комплексу «В52®Готель» з подальшим стажуванням у готелях та 

врученням сертифіката компанії-розробника.  

           На нашу думку, у сучасних умовах розвитку туристичного ринку, 

професійна компетенція майбутнього фахівця стає стратегічним ресурсом, який 

напряму впливає на можливості та конкурентоспроможність підприємств 

туристичного бізнесу. 
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ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ  

НОВИХ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

 

В умовах модернізації і реформування сучасної вищої професійної освіти 

вирішення завдань з підготовки високоякісних фахівців, конкурентоздатних на 

ринку праці, проблеми вдосконалення багаторівневих освітніх програм задля 

підвищення якості навчального процесу в усіх його формах набуває все 

більшого значення. Які фактори сприяють цьому процесу? На нашу думку, слід 

виділити наступні фактори. 

1. Особистість викладача, його широка ерудиція, професійна 

підготовка, харизматичність, готовність вчитися все своє життя, науково-

дослідницька робота, участь у написанні монографій, навчальних посібників, 

статей і т.і., знання сучасних світових і українських досліджень у різних 

галузях економіки та фінансів. 

2. Впровадження в навчальний процес компетентного підходу, що 

передбачає формування у студентів аргументованості загальних і специфічних 

компетенцій, актуальність яких визначається потребами конкретної 

професійної діяльності. Традиційна концепція формування системи 

спеціальних знань, навичок і умінь інтегрується в нову систему безперервного 

розвитку компетенцій чи переможних якостей, завдяки яким випускники 

демонструють роботодавцям свою ефективність і конкурентоздатність. 

3. Удосконалення науково-методичної роботи згідно з європейськими 

стандартами вищої освіти. Це передбачає постійне оновлення навчально-

методичних комплексів (НМК), залучення до розробки навчальних планів 

бакалавріату і магістерських програм фахівців-практиків, представників 

бізнесу, громадських організацій, міжкафедральне узгодження навчальних 

планів і програм. 
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4. Постійне застосування активних методів навчання, сучасних 

інформаційних технологій, міждисциплінарних та між кафедральних тренінгів, 

націлених на формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей. 

З метою ліквідації дублювання окремих курсів і однакових тем у різних 

дисциплінах, а також забезпечення найбільш доцільної послідовності у 

викладанні різних дисциплін розробити структурно-логічні схеми викладання 

на міжкафедральному рівні. Відновлення в університеті практики 

систематичного анкетування студентів і викладачів щодо якості викладання, 

впровадження навчальних новацій і т.і. Результати реального, справедливого 

анкетування (а не формального) використовувати при укладанні контрактів, 

конкурсних виборах, матеріальному стимулюванні. 

5. Проведення постійного моніторингу якості підготовки згідно 

розроблених критеріїв якості і запропонованих індексів якості (більш детально 

це розглянуто у доповіді професора, зав. кафедри управління персоналом та 

економіки праці Никифоренко В.Г.). 

6. Підвищення якості системи контролю знань студентів шляхом 

введення критеріїв, які дозволяють стандартизувати процес оцінювання 

ступеня засвоєння студентами ключових положень навчальних дисциплін. 

7. Посилення взаємодії ВНЗ і роботодавців: взаємозв’язок і 

відповідність потреб бізнесу і підготовки фахівців в умовах постійних і 

швидких змін на ринку праці. 

8. Використання педагогічних інновацій, серед яких особистісна 

орієнтація, компетентісний підхід та застосування інформаційних технологій,   

у тому числі мережевих курсів в оболонці дистанційного навчання, які      

здатні значно підвищити ефективність всіх форм організації навчального 

процесу. Сьогодні дистанційна освіта – одна з порівняльних переваг окремих 

університетів і таку перевагу повинен мати і ОНЕУ!  
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МІЖНАРОДНІ БАЗИ ДАНИХ У СИСТЕМІ ОЦІНКИ  

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

 

Відповідно до змін, що мають місце у політичній площині, відбуваються  

також зміни сприйняття та оцінювання усіх напрямі розвитку держави, у тому 

числі і такої важливої складової як освіта. Викладачі вітчизняних вищих 

навчальних закладів (ВНЗ)  опинились у ситуації необхідності корегувати свою 

діяльність відповідно до методик та вимог, що діють за кордоном, зокрема 

щодо відповідності показників своєї діяльності різноманітним рейтингам та 

важливості бути включеними до певних переліків наукових журналів, що 

входять до відповідних наукових баз даних.  

З одного боку, такий підхід має стимулювати українських викладачів 

розширювати географію своїх публікацій, підіймати рівень наукових розробок 

та бути конкурентними на науковому просторі. З іншого боку, формування 

кожної із наукометричних баз даних мало свою мету та переслідувало певні 

цілі, що й дає змогу у подальшому оцінювати наукову діяльність викладача 

саме у розрізі певної конкретної бази даних, які не рідко використовуються для 

здійснення рейтингування як викладача так і ВНЗ, представником якого є 

науковець. 

Так, зокрема, база даних Scopus є основою для дослідження цитування 

науковців при формуванні рейтингу QS World University Rankings [1]. 

Натомість, такий відомий рейтинг як Academic Ranking of World Universities 

(ARWU) – рейтинг, розроблений Інститутом вищої освіти Шанхайського 

університету, за основу дослідження кількості цитувань використовує 

показники  бази даних Web of Science Core Collection [1].  
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Якщо дослідити історію розвитку та становлення рейтингів, можливо 

дійти висновку, що кожен із них формувався або як відповідь на ті завдання, що 

мала вирішити наука при певних задачах керівництва держави, або з метою 

ранжування ВНЗ відповідно до однієї ознаки, або сукупності схожих ознак, а 

саме: Times Higher Education (THES)  –  рейтинг, розроблений журналом 

«ТАЙМС», орієнтується на «імідж» ВНЗ серед науковців, роботодавців, 

студентів; ARWU орієнтовано на дослідження кількості цитувань та рівня 

наукових розробок, зокрема питомої ваги Нобелівських лауреатів серед 

випускників та працівників університетів.  

Отже, підхід до вибору наукометричної бази даних, а відповідно й 

системи рейтингування, за яким має бути оцінено роботу українських 

викладачів, повинен здійснюватись з огляду на ті пріоритети, які ставляться 

перед вітчизняною науковою спільнотою. Розрізненість підходів та оцінок 

лише ускладнить ситуацію та не дасть змогу сконцентруватись на досягненні 

кращих результатів. 

Крім того, цілком логічним є те, що вітчизняні науковці за певним 

виключенням, у переважній своїй більшості не можуть конкурувати з колегами 

з-за кордону, що унеможливлює об’єктивність оцінювання наукової роботи 

викладача саме в розрізі динаміки та прогресу вітчизняної науки. Не менш 

важливою, при оцінюванні наукової діяльності вітчизняних викладачів у 

порівняння з іноземними колегами, є відмінності щодо структури учбового 

процесу, обов’язків та кількості навчального навантаження, що має виконувати 

викладач.  

Все перераховане вище визначає важливість чіткого визначення критеріїв 

оцінювання наукової діяльності та їх узгодженості з вітчизняними реаліями 

функціонування вищої школи.  
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТСКУЮ 

СИСТЕМУ УКРАИНЫ: АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

На момент вступления в Болонский процесс Украина пользовалась 

советской системой высшего образования с получением при окончании вуза 

звания специалиста, 5-балльным оцениванием (в основном методом сдачи 

экзамена), узкопрофильной специализацией вузов и факультетов, что делало 

невозможным безболезненный переход на другое направление подготовки. 

Болонская же система ориентирована на рынок, где образование для студента 

максимально гибко и либерально. 

Самая важная вещь для студента - оценки. Болонская система 

предусматривает, что в течение всего семестра набираются рейтинговые балы 

путём их суммирования. В зависимости от рейтингового балла, знания студента 

оцениваются по 7-уровневой системе ECTS. Однако до сих пор не во всех вузах 

применяют систему уровней ECTS. Например, на некоторых курсах Института 

журналистики КНУ им. Т. Шевченко даже не знают соотношение между 100 

баллами и ECTS и советуют самим загуглить это, чтобы выставить в документации. 

Официальную документацию может и ведут по ECTS, но в начислении стипендий, 

оценках преподавателей функционирует только пять баллов [1].  

Мерилом знаний в Болонской системе являются также и кредиты, которые 

насчитывают за успешную сдачу дисциплин, и которые соответствуют трудовым 

затратам студента. При окончании бакалаврата суммарно набирается 240 кредитов 

(60 ежегодно), а магистратуры – 300. Универсальность кредитной системы 

обеспечивает возможность трансфера между различными вузами и странами, т.к. 

независимо от того, что и где изучал студент, по аналогичному количеству 

кредитов он затратил аналогичное, по сравнению со своими будущими 

однокурсниками, количество усилий. В Украине же количество кредитов 

воспринимают как количество часов, которые студент потратил на изучение 
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дисциплины: 1 кредит = 36 часам обучения. В результате такого разного подхода к 

пониманию кредитов возникает подмена понятий: работа - количество часов. 

Практическая разница состоит в том, что даже при небольшом изменении 

количества часов по специальности нашему студенту надо сдавать академическую 

разницу, а предыдущие достижения остаются фактически неучтенными. 

Болонская система предусматривает три типа учебных дисциплин: 

обязательные для специальности, вариативные и курсы по выбору. В украинских 

вузах это не работает вообще: вместо выбора студента образование само 

гарантирует контролируемый конечный результат, тогда как право выбора 

порождает вариации; невозможность обеспечения соответствующих выбору 

студентами дисциплин преподавателями и помещениями для проведения лекций. 

Разделение высшего образования на бакалаврат и магистратуру – наиболее 

наглядные и понятные новации Болонской системы. Бакалаврат готовит развитого 

образованного человека во всех направлениях, которые он сам определил, чтобы 

можно было свободно менять профессию и приспособиться к технологическим и 

конъюнктурным изменениям рынка, а магистратура определяет 

профессиональный профиль. Однако в Украине бакалаврат обеспечивает 

профильные, специализированные знания, при этом студенты в большинстве 

своем не могут выбирать учебные дисциплины и учатся по шаблону. 

Магистратура же является шагом в аспирантуру или возможностью и дальше 

жить в общежитии, не идти в армию, получить полное высшее образование.  

По прошествии стольких лет после подписания Болонской декларации, в 

Украине отсутствует полноценное внедрение Болонской системы, т.к. студенты 

для обеспечения своей более-менее нормальной жизни соединяют учёбу с 

работой, что снижает как их активность в течение семестра, так и возможность 

получения больших баллов еще до экзамена. 

 
Список использованных источников: 
 
1. Зубченко Я. Болонська система «по-українські»: лінь та маніпуляція [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/52421/ 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ 

 

Впровадження концепції маркетингу в практику промислових 

підприємств для  розв’язання виробничо-економічних завдань має для країни 

стратегічну важливість. Болючість ринкових перетворень в промисловій сфері, 

надмірна тривалість періоду ринкової трансформації привели до 

неприпустимого рівня зникнення промислових підприємств. Незважаючи на 

наявність здобутків вчених, все ще не існує чіткого розуміння механізму, 

завдяки якому промислові товаровиробники можуть вижити в умовах, коли 

держава поступово відходить від таких функцій, як виробництво та збут 

вітчизняної промислової продукції.  

Реалізація принципів маркетингу, переосмислення пріоритетів діяльності 

промислових організацій, в свою чергу вимагає підготовки фахівців, здатних 

діяти в умовах реалій сучасного бізнесу.  

Навчальна дисципліна «Маркетинг промислового підприємства» якраз і 

спрямована на підготовку фахівців-маркетологів, які  можуть розв’язувати  

багато складних  проблем, щоб забезпечити максимальний успіх на ринку. 

Досконале знання потреб споживача та виробництво товарів, що їх 

задовольняють, це основна задача для одержання сталого положення на ринку і 

проникнення на нові ринки. 

 Мета даної навчальної дисципліни – надання майбутнім маркетологам 

професійних знань з питань ринку промислових товарів, суб’єктів, які на ньому 

працюють, цілей закупівлі товарів, маркетингових підходів до їх продажу,  

цілей закупівлі, видів і категорій товарів, товарної політики підприємств, 

розробки нових товарів, визначення ступені їх новизни, методів визначення їх 

конкурентоспроможності, розробки цін і системи їх корегування, методів збуту 

і просування на ринку. А також організація маркетингових підрозділів 

підприємств, розробка стратегії та планування  діяльності, визначення впливу 
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маркетингової діяльності на обсяги прибутку підприємства. Досягнення цієї 

мети можливо при застосуванні різноманітних наукових і методичних 

програмних підходів  і розробок для вивчення цієї дисципліни. 

 Одне з основних завдань викладача – підготувати підґрунтя  науково-

методичного забезпечення навчальної дисципліни, як одного із основних 

показників організації навчального процесу, тобто: написання підручників, 

навчальних посібників, методичних розробок для самостійної роботи студентів.  

Тому, студенти-маркетологи, логічно, спочатку вивчають навчальну 

дисципліну «Товарознавство», де вивчаються товари виробничо-технічного 

призначення та напрямки їх використання  для вирішення практичних завдань у 

сфері маркетингової діяльності на виробництві та у сфері обігу, потім 

опановують навчальну дисципліну «Маркетинг промислового підприємства». 

Для контролю та закріплення знань застосовуються тести, контрольні питання, 

вирішення ситуаційних задач, розбір конкретних професійних ситуацій, кейсів, 

тренінгів. 

Кожен студент повинен виконати індивідуальне завдання на прикладі 

віртуального підприємства, яке включає всі теми навчальної дисципліни. Такий 

підхід спонукає студента вникнути в зміст кожної теми і тим самим активно 

працювати над вивченням цієї дисципліни і опановані знання використовувати 

в практичній діяльності. 

У сучасних умовах інноваційної спрямованості розвитку економіки, 

жорсткої конкурентної боротьби за ринки збуту, спрямованість інтеграції 

України в Європейський Союз потребує усунення технічних бар’єрів в торгівлі, 

під якими розуміють відмінність вимог національних і міжнародних стандартів 

відносно якості і безпечності товарів. Тому студенти-маркетологи вивчають 

навчальну дисципліну «Стандартизація і сертифікація товарів і послуг»,  яка і є 

організаційно-технічною основою забезпечення якості товарів та усунення 

технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Однією з актуальних сучасних проблем забезпечення якості освітньої 

діяльності є організаційна культура. Організаційна культура, як набір 

неписаних, часто неусвідомлюваних правил, суттєво впливає на ставлення 

викладачів та учбово-допоміжного персоналу до роботи та обумовлює 

ефективність освітньої діяльності.  

Сьогодні сучасний університет в умовах соціокультурних трансформацій 

потребує нової системи ціннісно-нормативних уявлень, що забезпечать його 

існування. Такою новою системою цінностей має стати організаційна 

культура, щоб сприяти реалізації інтелектуального капіталу і творчого 

потенціалу особистості.  

Отже, постає проблема освітньої етики, яка ґрунтується на знаннях про 

психологічні особливості учасників освітнього простору, в підсистемах якого, 

зароджуються субкультури, не сформульовані цінності, неформальні норми.  

Тепер етичні відносини носять характер переважно не міжособистісний, а 

відносин між групою людей і особистістю. Саме тому, всі види освітньої 

діяльності мають бути спрямовані на формування «корпоративного духу», 

високої лояльності до ВНЗ та програм розвитку. 

          Питання організаційної культури як умови забезпечення якості освітньої 

діяльності  є актуальною з огляду на необхідність формувати систему цінностей 

людини та колективу, прагнення створювати позитивний імідж кожного 

працівника освітнього закладу.  

          Процеси вдосконалення культури освітньої діяльності мають бути 

керованими, відтак великого значення набуває роль організаційної культури 

керівника в інтеграції та координації зусиль персоналу щодо забезпечення 

якості освітньої діяльності  розвитку системи освіти. 
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ПРОФЕСІЙНІ  КОМПЕТЕНЦІЇ  ВИКЛАДАЧА   

ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

В умовах існуючої конкуренції на ринку освітніх послуг кожен вищий 

навчальний заклад має прагнути до того, щоб його випускники були 

конкурентоспроможними  на ринку праці, користувалися стабільним попитом і 

відповідали висунутим вимогам і стандартам.  У свою чергу, вузу необхідно 

домагатися і постійно підтримувати свою конкурентоспроможність на ринку 

освітніх послуг. Ці принципи діяльності університету є пріоритетними в 

умовах, що склалися.  

Освітній процес в сучасному вузі є складною, багатогранною діяльністю. 

На науково-педагогічних працівників суспільство поклало такі важливі 

завдання, як цілеспрямоване виховання молодого покоління, позитивна 

соціалізація і правильна орієнтація особистості на відповідальному етапі її 

формування, пов'язаному із здобуттям вищої професійної освіти. Безумовно, 

для цього викладач вузу повинен володіти здібностями організатора, оратора, 

аналітика, психолога; повинен володіти суворою логікою педагогічного 

процесу і виховання, літературною усною і письмовою промовою. 

Для підвищення якості освіти у ВНЗ вирішальне значення має аналіз 

навчального процесу та організація ефективної взаємодії викладачів і студентів. 

Істотну допомогу у вирішенні поставлених завдань надає інтерактивне 

спілкування зі студентами. Наприклад, регулярні опитування, тестування, 

анкетування студентів допомагають визначити результативність роботи 

викладача, його професійні якості і комунікаційні здібності, ступінь вміння 

знаходити спільну мову з аудиторією. 

Професійна діяльність вузівського викладача багатогранна. Вона охоплює 

навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну, організаційно-методичну 

та виховну роботу. Ці види діяльності викладача всебічно розглядаються і 
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оцінюються в ході періодичної атестації і при проходженні конкурсів. Однак, 

оцінка діяльності викладача є неповною без урахування думки студентів, яка 

може бути виявлена за допомогою анкетування. Тому актуальність анкетування 

студентів безсумнівна. 

Перелік характеристик, за якими з'ясовують думку студентів про 

викладачів, можна розбити на такі групи: 

� Професійна компетентність (володіння необхідними знаннями та їх 

глибина по навчальній дисципліні, що викладається); 

� Педагогічна кваліфікація (прагнення викликати у студентів активний 

інтерес до навчальної дисципліни, рівень зацікавленості студентів, доступність 

викладу матеріалу, чіткість і ясність викладу матеріалу, грамотність мови, 

чіткість дикції, комунікабельність, контакт з аудиторією, облік реакції 

аудиторії; вміння зняти напругу і втому аудиторії); 

� Особистісні якості (освіченість, вихованість, загальнокультурний 

рівень, сумлінне ставлення до роботи, вимогливість, доброзичливість, 

тактовність, зовнішній вигляд, повага до студентів,  вміння вислухати і 

зрозуміти студента, об'єктивність в оцінці знань студентів, широта ерудиції, 

рівність характеру, пунктуальність, чесність, наявність почуття гумору). 

Обробка та аналіз інформації, отриманої в ході анкетування, є корисною 

як для самого викладача, так і для кафедри, деканату, ректорату. Студенти 

легко можуть відповісти на питання про те:  

Ø наскільки вони задоволені роботою даного викладача;  

Ø як комфортно вони себе з ним відчувають; 

Ø якою мірою формується їх успішність. 

Разом з тим, на студентів не слід повністю перекладати проблеми, 

пов'язані з аналізом якості навчання і вдосконаленням навчального процесу. Ці 

завдання повинні вирішувати експерти. Використання зворотнього зв'язку зі 

студентами дозволяє визначити позитивні та негативні сторони роботи в вузі та 

прийняти заходи щодо удосконалення викладацької діяльності. 
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РОЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ БЕЗПЕЧНОСТІ  

В ЕКОНОМІЧНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 

На сучасному етапі розвитку однією з проблем, яка відома країнам 

постіндустріального періоду, – зниження чисельності населення, що висунула 

на порядок денний завдання компенсування зростаючого дисбалансу трудових 

ресурсів. У цих умовах найважливішою конкурентною перевагою розвинених 

країн залишаються ресурси кваліфікованої робочої сили. Економічна 

ефективність знань, умінь і навичок випускників вузів, яка є адекватною 

вимогам сучасної суспільної практики, висока кваліфікація працівників 

стануть, якщо не єдиними конкурентними чинниками в світовій економіці, то, 

цілком ймовірно, вирішальними для більшості галузей в розвинених країнах. 

Як стверджують роботодавці, сучасний випускник вузу часто не 

підготовлений до професійної діяльності (некомпетентний). Тому 

найважливішою частиною змісту освіти стають ключові компетенції, що 

розуміються як найбільш загальні (універсальні) культурно вироблені способи 

діяльності (здібності та вміння), що дозволяють людині розуміти ситуацію, 

досягати результатів в особистому та професійному житті в умовах 

конкретного суспільства [1]. 

 Компетенції безпеки являються складовою частиною в цілому переліку  

класифікації компетенцій (компетенції збереження здоров’я, ціннісно-смислові 

компетенції й компетенції громадянськості, соціального взаєморозуміння 

тощо). Йдеться про комплексну підготовку фахівця до попередження та 

подолання небезпечних ситуацій, чому сприяє світоглядна, моральна, 

інтелектуальна, психологічна, комунікативна і фізична готовність.  

Головним елементом компетентнісного змісту стає досвід вирішення 

різноманітних завдань і виконання соціальних ролей і функцій на основі 

сформованих знань, універсальних здібностей і видів готовності, що 
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відносяться до різних сфер соціального життя, діяльності, науки, культури. 

Очевидно, що цей досвід формується не як традиційні вміння на основі готових 

знань і навичок, що передаються за зразками і відпрацьовуються в типових 

вправах, а за рахунок активних форм і методів навчання, за допомогою 

включення учнів в створені в навчально-виховному процесі проблемні ситуації, 

що імітують життєві і професійні проблеми. Це і забезпечує сформованість у 

випускника універсальних знань і досвіду, які не можна передати 

безпосередньо, але можна «виростити» через організацію самостійного пошуку 

способів діяльності в нестандартних навчально-соціальних ситуаціях. 

Культура безпеки і компетенцій безпеки життєдіяльності в цілому 

повинна формуватися у студентів в процесі вивчення соціально-гуманітарних, 

економічних і технічних дисциплін. У зв'язку з цим підготовка компетентного 

фахівця в сфері безпечності в сучасних умовах допоможе в досягненні 

наступних  основних цілей: 

Ø насичення ринку праці фахівцями з високим рівнем соціальної, 

економічної, екологічної культури, культури безпеки та професійної 

компетентності; 

Ø забезпечення екологічної, економічної та соціальної захищеності, з 

соціальної реабілітації та зайнятості фахівців, усунення функціональної 

некомпетентності; 

Ø доведення кадрового потенціалу фахівців до міжнародного рівня. 

Таким чином, можна вважати, що компетенції безпечності, як формують 

базові особисті якості, доцільно реалізовувати в освітній діяльності під час 

підготовки майбутніх фахівців в різних галузях знань. Результатом 

застосування принципів безпечності буде певний суспільний ефект. 

 
Список використаних джерел: 
 
1. Луговий В. І., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. Ідентифікація складу і структури 

компетентностей – ключова умова підвищення ефективності викладання у вищій школі 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ihed.org.ua/images/doc/luh_tal_si_identif.pdf. 
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ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТОВАРОЗНАВСТВО» ЯК 

БАЗОВОЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК БАКАЛАВРІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

Процес реформування вітчизняної системи освіти, зокрема, відношення 

до галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», передбачає застосування 

нових підходів до формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з 

економіки та підприємництва. Базовою навчальною дисципліною, при вивченні 

якої починається професійне становлення бакалаврів, є «Товарознавство». 

Традиційно товарознавство, як галузь знань, виступає в трьох аспектах: 

прикладна наука, природничо-наукова дисципліна і професійна товарознавча 

діяльність. Особливістю професійної підготовки товарознавців є єдність таких 

складових професійної підготовки:  

� технічної, яка передбачає підготовку товарознавця як спеціаліста, які 

знають сучасний асортимент товарів, можуть створювати математичні моделі, 

що описують різні процеси товарообігу, вміють працювати з сучасним 

лабораторним обладнанням; 

� економічної, яка дає вміння економічно мислити, визначати 

оптимальні чинники і режими товароруху, формувати ціну на товари; 

� юридичної, яка надає знання у сфері торговельного права [1, с. 87]. 

Проте, в умовах реформування економіки до змісту кваліфікації фахівця 

торговельно-економічного профілю слід віднести не тільки економічні знання 

та правові й соціальні питання, а й здатність ефективно керувати виробництвом 

та персоналом, вміння проводити дослідження в галузі товарного менеджменту 

і консалтингу, що відповідає економічним і соціальним запитам суспільства і 

потребам та перспективам розвитку галузей економіки [2, с. 193]. 
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Тому при викладанні навчальної дисципліни «Товарознавство» доцільно 

змінити підходи до змісту та співвідношення складових частин курсу, а саме, 

більше акцентувати на наданні бакалаврам спеціалізації «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» таких компетенцій, які дозволяють вирішувати 

триєдину задачу: 

1) встановлення потреб споживачів, формування потреб споживачів 

(наприклад, в сфері формування традицій здорового харчування), ранжування 

потреб, формулювання цілей та задач перед виробниками товарів з метою 

всебічного забезпечення потреб споживачів;  

2) досягнення цілей та вирішення задач підприємствами торгівлі і 

промисловості в ланцюзі «споживач-виробник». При цьому підприємства 

торгівлі формують технічне завдання промисловості на виробництво продукції 

в потрібному асортименті, потрібного рівня споживних характеристик в 

обумовлені терміни; 

3) розробка та впровадження системи контролю безпеки та якості 

товарів та керування якістю товарознавчих технологій.  

При викладанні цієї навчальної дисципліни «Товарознавство» необхідно 

викликати професійний інтерес майбутніх товарознавців до товарознавчо-

експертної діяльності, таким чином мотивувати студентів на вибір відповідної 

спеціалізації. Цього можна досягнути шляхом актуалізації професійної 

спрямованості, проведення практичних занять не лише в навчальних 

лабораторіях, але й на виробничих і торговельних підприємствах, із залученням 

до їх проведення спеціалістів-практиків. 

 
Список використаних джерел: 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА» 

 

Сьогодні діяльність у будь-якій галузі економіки потребує від фахівця 

застосування сучасних методів роботи, знання здобутків Всесвітньої економічної 

мислі та розуміння наукової мови. Більшість нових методів побудовано на 

економетричних моделях, концепціях та прийомах. Про Всесвітнє визнання 

економетрики говорить присудження п’яти Нобелівських премій по економіці, 

перша з яких у 1969 році була присуджена Р. Фрішу та Я. Тинбергену, остання 

на сьогоднішній час – у 2003 році Р. Інглу та К. Гренджеру. 

Студенти Одеського національного економічного університету вивчають 

навчальну дисципліну «Економетрика» на другому або третьому році навчання. 

До цього часу вони вже встигають вивчити вищу математику для економістів, 

теорію ймовірностей та математичну статистику, інформатику, а також загальні 

економічні дисципліни. Це дозволяє використовувати здобуті знання при 

засвоєнні нової навчальної дисципліни, яка є симбіозом економіки та 

математичних методів.  

Навчальна дисципліна «Економетрика» включає два змістових модуля: 

парна вибіркова лінійна регресія та багатофакторна регресія. В результаті 

вивчення даної дисципліни підсумковим контролем є складання іспиту, 

студенти повинні вміти: 

1) будувати економетричні моделі, знаходити їх параметри; 

2) знаходити коефіцієнти кореляції та детермінації, перевіряти 

регресійні моделі на адекватність за критерієм Фішера; 

3) будувати інтервали довіри для параметрів моделі, виконувати 

прогнозування; 

4) виконувати лінеаризацію моделей, знаходити коефіцієнти 

еластичності, надавати їм економічну інтерпретацію; 
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5) проводити тестування наявності мультиколінеарності, та володіти 

прийомами її вилучення; 

6) застосовувати в економетричному моделюванні MS Excell та Statistica. 

Для забезпечення здобуття перелічених компетенцій викладачі кафедри 

математичних методів аналізу економіки використовують різноманітні 

методичні прийоми. При читанні лекцій застосовуються такі методи, як 

проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція з заздалегідь запланованими 

помилками, лекція прес-конференція, лекція-бесіда. Практичні заняття 

проводяться у комп’ютерних класах. Студенти одержують індивідуальні 

завдання, при виконанні яких не тільки засвоюють нову інформацію, але і 

вчаться застосовувати знання, що здобуті з попередніх навчальних дисциплін. 

У якості приклада наведемо завдання з першого змістового модуля: «На 

основі статистичних даних показника Y та фактора X необхідно: 

Ø виконати перехід від нелінійної залежності вказаного виду до 

лінійної; 

Ø для отриманої лінійної регресії за допомогою надбудови «Аналіз 

даних», модуль «Регресія» пакету MS Excell визначити оцінки параметрів 

регресії та усі інші необхідні показники; 

Ø за критерієм Фішера з 95% надійністю оцінити адекватність 

прийнятої моделі статистичним даним; 

Ø зробити аналіз побудованої економетричної моделі.»   

При виконанні такого  завдання студенти використовують знання про 

функції та їх види з вищої математики, поняття про статистичні критерії з 

математичної статистики, навички працювати в Excell з інформатики, вміння 

проводити аналіз з економічних навчальних дисциплін. Виконання подібних 

завдань сприяє глибокому засвоєнню студентами знань, що необхідні для 

обраної спеціальності, розвитку творчого потенціалу.  

Застосування описаних методичних підходів повинно сприяти якісній 

підготовці економістів та конкурентоспроможності випускників на ринку праці. 
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К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ БАЛАНСА МЕЖДУ ЗАУЧИВАНИЕМ  

И ТВОРЧЕСТВОМ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Педагогическая проблема обучения профессионала, обладающего 

глубокой базой знаний теоретической и технологической сторон своей 

специальности, лежит бок о бок с проблемой воспитания творческой личности, 

формированием возможности нестандартного виденья профессиональных задач 

и творческого их решения будущим специалистом в ходе своей трудовой 

деятельности. Эти задачи, поставленные перед преподавателем, в свою очередь, 

отражаются на задачах, которые преподаватель ставит перед студентом в 

процессе его обучения. 

Процесс механизации усвоения материала, зубрежки и натаскивания в 

форме тестов не имеет ничего общего с творчеством. Но, вместе с тем, среди 

студентов достаточно популярными являются мобильные приложения «верю-

не верю» и «как стать миллионером», предполагающие тестовые вопросы. 

Удовольствие от решения подобных задач может объясняться не только 

отработкой рефлексов в ситуации, требующей точной и быстрой механической 

реакции, облекаемых в атмосферу игры, азартного соревнования. Гораздо более 

интересным и приносящим удовлетворение будет задание, ответ на которое 

возникнет из усвоенного и апробированного студентом знания, пропущенного 

через призму личностного осмысления. 

К заучиванию материала студенту необходимо прибегать в ситуациях 

получения информации, восприятии лекционного материала и его 

последующей обработки. Непосредственно на лекции задействуются слуховой 

и тактильный виды памяти. При получении и конспектировании информации 

из первоисточников чаще всего – зрительный и тактильный виды памяти. 

Эффективность работы разных видов памяти в каждом случае индивидуальна и 
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задача преподавателя здесь – дать студенту стимул выработать свое 

представление об оптимальной их комбинации для себя лично. 

Материал может не быть воспринят с первого раза, и в таком случае есть 

опасность, что студент вызубрит его, не поняв. Поэтому важно донести до 

студента значимость осмысления и систематизации изучаемого материала при 

его закреплении. Данный процесс носит глубинный психологический характер, 

сопряженный с творчеством и выработкой своего индивидуального отношения 

к осваиваемой информации. 

Большое поле для творческих заданий появляется на этапе 

аппроксимирования на реальность. Студент вырабатывает навыки применения 

полученных знаний к пониманию конкретной заданной или естественной 

ситуации, формирует профессиональные умения. После получения 

достаточного опыта применения профессиональных знаний, навыков и умений, 

приобретается умение анализировать получаемые данные, выявлять и 

прогнозировать тенденции. Вырабатывается профессиональное чутьё. 

Закрепление этих качеств на уровне стабильного знания носит самые 

разнообразные проявления. С одной стороны, разнообразные рабочие ситуации 

предполагают взгляд, требующий профессиональной смекалки и творческого 

осмысления, с другой стороны – в итоге приобретают устойчивость условного 

рефлекса. 

Обучение людей творческих профессий содержит в себе большую 

составляющую заучивания: пианист подолгу отрабатывает пассажи; у 

музыкального импровизатора, как правило, имеется в запасе набор 

отработанных приемов; художник узнаваем по манере, являющейся 

результатом оттачивания техники. Деятельность специалиста высокого уровня 

внешне будет выглядеть как свободный творческий полет, но содержать в своей 

основе мощный теоретический фундамент.  

Таким образом, поиск баланса между заучиванием и творчеством – задача 

индивидуальная для каждого студента. А задача преподавателя – донести до 

студента эту задачу поиска или, другими словами, научить его учиться.  
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РОЛЬ ПРАКТИКИ В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ 
 

Працевлаштування випускників останнім часом стає задачею, яку все 

складніше вирішувати, як для молодих спеціалістів, так і для ВНЗ. Працедавці 

наймають на роботу спеціалістів, що мають досвід роботи мінімум 3 роки, і 

практично не зацікавлені брати на роботу випускника, який тільки що отримав 

диплом. Для виходу з цієї складної ситуації ВНЗ намагаються допомогти 

студентові набути досвіду роботи під час навчання, за допомогою практичної 

підготовки. Істотну роль в практичній підготовці студентів грають різні її 

елементи, присутні упродовж усього навчального періоду:  

� практичні заняття;  

� самостійна робота студентів;  

� навчальні та виробничі практики. 

Практика дає можливість перевірити теоретичні знання накопичені 

студентами у ВНЗ. Основною її метою є: вдосконалення професійної 

підготовки студентів та формування у них комплексу знань, умінь і навичок, 

необхідних для успішної і ефективної професійної діяльності.  

Практика виконує найважливіші функції в системі професійної 

підготовки студентів [1]:  повчальну – актуалізація, поглиблення і розширення 

теоретичних знань, їх застосування для вирішення конкретних ситуаційних 

завдань, формування навичок, умінь; ту що розвиває – розвиток пізнавальної, 

творчої активності майбутніх фахівців, розвиток мислення, комунікативні і 

психологічні здібності; ту що виховує – формування у майбутнього фахівця 

стійкого інтересу та любові до професії; діагностичну – перевірка рівня 

професійної спрямованості майбутніх фахівців, міри професійної придатності і 

підготовленості до професійної діяльності. 

Практична підготовка дозволяє студентові не лише апробовувати знання і 

навички професійної діяльності, але і адаптуватися: до професії (відпрацювати 
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ряд умінь і навичок) та до колективу, (відпрацювати норми взаємодії і 

взаємовідношення з колегами). 

Разом з наведеними вище позитивами, які дає студентам проходження 

практики, не можемо не відмітити і проблеми, які сьогодні, існують у цьому 

питанні:  

Ø у вимогах до рівня підготовки випускника більший упор робиться 

на теоретичний компонент підготовки, а не на отримання практичних навичок і 

умінь; низька мотивація студентів в отриманні практичних навичок;  

Ø у зв'язку з переходом більшості підприємств в приватну форму 

власності питання організації якісної практичної підготовки студентів 

вирішуються досить складно (керівництвом практики студентів фахівці 

займаються украй не охоче, мотивуючи це відсутністю матеріальної 

зацікавленості і зайнятістю); 

Ø обмежений вибір підприємств для організації практики студентів 

через значну кількість нестабільно працюючих підприємств і неможливості 

направлення в одне господарство великої кількості студентів; 

Ø направлення студентів в ряд підприємств і установ неможливий 

через відсутність житла на період проходження практики; ряд підприємств не 

представляє студентам інформацію з економічних питань діяльності 

підприємства, яка потрібна для написання звітів і курсових робіт. 

На закінчення слід констатувати, що якість підготовки фахівців 

неможлива без посилення практичної спрямованості підготовки студентів. 

Причому це треба досягати зусиллями не лише ВНЗ але і за рахунок активної 

участі в цьому процесі керівників і фахівців профільних підприємств. 

 
Список використаних джерел: 
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проектировании содержания образовательного процесса / Н. И Ларионова, Г. П Сечина,       
Т. Г.  Хабирова  // Фундаментальные исследования. – [Электронный ресурс]. – Режим 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЯК 

ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФІСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Економіка сьогодні пред'являє високі вимоги до кадрів, до рівня і змісту 

їх професійної освіти. Для вирішення проблеми адаптації освіти до вимог 

сучасного ринку праці йде активний процес пошуку нових форм співпраці та 

створення механізмів взаємодії установ професійної освіти і підприємств різних 

форм власності. Однією з таких форм соціального партнерства можуть 

виступати виробничі екскурсії. 

Екскурсії на підприємства – це організоване відвідування діючих 

виробничих об'єктів. Місцем проведення виробничих екскурсій є заводи, 

фабрики, аеропорти, готелі, ресторани, туристичні компанії, театри та інші 

об'єкти виробничого, навчального, наукового та соціально-культурного 

призначення [1]. 

 Важливими напрямками організації виробничих екскурсій є підвищення 

іміджу підприємства та залучення на виробництво молодих кваліфікованих 

кадрів. Відвідуючи виробництво, багато студентів замислюються над вибором 

свого майбутнього місця проходження практики і подальшого 

працевлаштування. Виробничі екскурсії впливають на формування інтересу до 

спеціальності, так як поєднують в собі наочність і доступність сприйняття з 

можливістю аналізувати, порівнювати, робити висновки. Екскурсії на 

підприємства повинні допомогти студентам співвіднести отримані в 

університеті теоретичні знання і професійні інтереси з конкретним 

виробництвом, надихнути на проведення наукових досліджень і розробок. 

В ході відвідування підприємства формуються уявлення про затребувані 

професії та спеціальності, про структуру ринку праці, про рівень оплати праці. 

На виробничій екскурсії студенти можуть познайомитися не тільки з 
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виробничим процесом, а й іншими особливостями роботи. Такі знання 

допомагають потенційним співробітникам познайомитися з внутрішнім 

розпорядком на підприємстві і швидше адаптуватися при працевлаштуванні, а 

роботодавцю забезпечують поетапне входження молодого фахівця на 

виробництво [2]. 

В Одеському національному економічному університеті на кафедрі 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організацією виробничих 

екскурсій займаються викладачі. Студенти спеціальностей «Туризм» та 

«Готельно-ресторанна справа» вивчали готельний бізнес на прикладі готелів 

«Каліфорнія», «Уно», «Женева», «Гранд Марін», баз відпочинку «Рута», «Біла 

акація», «Куяльник». На екскурсіях студенти ознайомилися з різними 

категоріями номерів, з'ясували, чим вони відрізняються, дізналися про вимоги 

роботодавця до адміністратора, його обов'язки, про програму, за допомогою 

якої здійснюється обслуговування клієнтів: бронювання місць, надання різних 

послуг. Студенти цих спеціальностей у напрямку своєї підготовки також 

відвідали ресторан «Брати Гриль», де вони познайомилися з зонами 

підприємства харчування, особливостями обслуговування гостей. Значна увага 

була приділена автоматизації процесу виробництва і обслуговування, 

технологічних особливостях роботи з постачальниками. Студенти побачили не 

тільки роботу в залі, а й познайомилися зі специфікою роботи персоналу з 

автоматизованою системою, відвідали службу прийому замовлень і доставки. 

Таким чином, взаємодія ВНЗ та роботодавців стає важливим показником 

якості та надійності вузу, одним з критеріїв його конкурентоспроможності на 

ринку освіти і ринку праці.  

 
Список використаних джерел: 
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ПЕРСПЕКТИВИ ОБМІНУ МІЖНАРОДНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ 

ДОСВІДОМ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Освіта підростаючого покоління, забезпечуючи механізм трансляції 

педагогічної спадщини новим поколінням, покликана, разом з набуванням 

спеціальних знань, забезпечувати інтеграційні процеси, закласти базу для 

розуміння й спілкування на міжнародному рівні, націлювати на вміння 

підтримувати й розвивати діалог культури і науки. 

Процес покращення навчального процесу у вищій школі все більше стає 

неможливим поза врахуванням міжнародного педагогічного досвіду, 

опрацювання методичних матеріалів, дослідження міждисциплінарних зв’язків, 

які використовуються у світовій педагогіці. В зв’язку з цим, особливе значення 

набувають опрацювання існуючих міжнародних методик, досвід провідних 

фахівців, відкрите спілкування між викладачами різних спеціальностей.  

Традиційне навчання зазнає в наш час істотних змін на всіх стадіях 

навчального процесу: підготовка курсів, проведення занять, виконання 

домашніх завдань, підготовка проектів та магістерських робіт. У значній мірі 

зміни у підходах до навчання ініціюються переломами у наці і техніці, що 

провокує багатогранність і обізнаність в інформаційному плані та обміні як 

викладачів, так і студентів. 

Розглядаючи навчання в якості системи організації способів передачі 

індивідууму суспільно-історичного досвіду, розробленого у процесі соціальної 

практики [1, с. 9], доречно підкреслити, що воно відбувається у формі 

співпраці, спільної діяльності викладача й студента і цим є загальним для всіх 

рівнім навчання в різних країнах.  

У різних країнах навчання планується як процес постановки та вирішення 

системи прикладних завдань. Іноді обирається протилежна позиція і, через це, 
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звертається до досвіду реалізації ідеї навчання, розвитку та виховання 

обдарованих дітей у США за програмою «Гідність». Суть цієї програми, яку 

було введено на початку 60-х років, полягала в тому, що протягом певного часу 

з кожного старшого класу всіх шкіл відбирали по чотири найбільш 

перспективних учнів, орієнтуючись на відгуки вчителів про зацікавленість 

учнів і нестандартність мислення. Потім за допомогою спеціальних тестів 

обирали учнів з найкращими показниками, забезпечували їх субсидіями, 

стипендіями, приймали без іспитів у кращі коледжі, створювали для них най 

сприятливіші умови. Наслідком реалізації цієї програми є численні успіхи 

американців у галузі науки, техніки та в освоєнні космосу. Такий підхід 

починає працювати і в нашій країні. 

Крім цього, у США пропонуються спеціалізовані літні програми для 

академічно обдарованих, з метою організації сприятливого середовища для 

розвитку здібностей, що передбачає, насамперед, плідну співпрацю з 

однодумцями, якої зазвичай бракує у традиційному середовищі. Педагогічна 

підтримка в межах літніх навчальних програм для обдарованих і талановитих 

учнів у США надається школами губернаторів, місцевими навчальними 

округами, які пропонують окреслені послуги як складову загальних навчальних 

програм для обдарованих і талановитих, коледжами та університетами як на 

території навчальних закладів, так і в інших спеціально організованих місцях, 

де заняття з обдарованими школярами проводять викладачі вишу [2, с. 314]. 

На відміну від США, у Великобританії більшість літніх навчальних 

програм спеціально не орієнтуються на обдарованих і талановитих учнів, 

враховуючи той факт, що будь-яка особа має рівні можливості для все бічного 

розвитку власних здібностей і талантів. Але, починаючи з 2005 року 

Національна академія обдарованої і талановитої молоді (National Academy for 

Gifted and Talented Youth) пропонує низку літніх шкіл для членів цієї 

інноваційної мережі за різними тематичними напрямами в таких вишах, як: 

Уорікський університет – творче письмове мовлення, драма, право; Даремський 

університет – антропологія, філософія; Йоркський університет – фізика; 
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Імперський коледж Лондона – робототехніка тощо. Крім зазначених вище 

закладів, літні навчальні програми пропонують Бристольський, 

Ланкастерський, Лідський університети [2, с. 315]. 

Для бізнес-шкіл Німеччини характерною є прикладна спрямованість і 

надзвичайно важливі зв’язки з бізнесом на всіх рівнях викладання. Відсутність 

уявлення про реальні проблеми і потреби бізнесу може стати критичним для 

навчального закладу. Консалтинговий проект на замовлення компаній є 

важливою і перспективною формою навчання. Слухачі і викладачі працюють в 

рамках таких проектів як менеджмент-консультанти. Для університетів це має 

бути наукова діяльність. Ефективним методом навчання є проведення занять 

лекторами-теоретиками і лекторами-практиками одночасно, а також 

запрошення на заняття представників бізнесу у якості guest-speakers.  

У вищій школі Білорусії практикується комплексне навчання, коли вузи 

об’єднуються для викладання матеріалу й проведенню контролю. 

Таким чином, за результатами вивчення міжнародного досвіду, доречно 

зазначити, що навчання маже бути творчим процесом і для студентів, і для 

викладачів. Досягти активної позиції в навчанні та перетворити його в 

особистісно значну подію можна, якщо навчання не зводитиметься лише до 

засвоєння готових правил і визначень, а стане справжнім процесом «здобування 

знань», де студент розуміє на що націлене навчання і для чого у майбутньому 

воно потрібно. Для цього у різних країнах навчання планується як процес 

постановки та вирішення системи прикладних завдань, що надає змогу вести 

безперервний процес навчання  орієнтацією на конкретно поставлені задачі..  
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ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ:  

СУЧАСНО-ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ  

 

Поняття «освітня технологія» у сьогоденні входить у широкий обіг 

науковців і освітян. За визначенням Асоціації з педагогічних комунікацій та 

технологій США, «освітня технологія» – комплексний, інтегрований процес, 

що включає людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу 

проблем планування, забезпечення, оцінювання та управління розв’язком, що 

охоплюють усі аспекти засвоєння знань.  Термін «освітня технологія» з’явився 

в педагогіці та наукової діяльності у двадцятому сторіччі. В 30-ті роки в США 

розпочалася технологічна революція в освіті, яка породила дискусію про 

сутність, предмет, концепції, дефініції і джерела розвитку освітньої технології. 

Відбулася трансформація терміну – від «технології в освіті» до «технології 

освіти». Це – відповідає зміні його змісту, який охоплює чотири періоди [1- 3].

 Перший період (40-і – середина 50-х років): у навчальних закладах 

з’являються технічні засоби запису і відтворення звуку та проекції зображення. 

Під технологією навчання розуміють комплекс сучасних на той час засобів. 

Другий період (середина 50-60-х років): виникає технологічний підхід, 

теоретичною базою якого стала ідея програмованого навчання. Фахівці 

програмованого навчання і аудіовізуальної освіти поступово інтегрують свої 

зусилля в рамках нової дисципліни – педагогічної технології. Для третього 

періоду (70-і роки) характерними є три особливості: насамперед це активна 

підготовка професійних педагогів–технологів; розробка технології навчального 

процесу на основі системного підходу; дослідники розуміють технології 

навчання як вивчення, розроблення і застосування принципів оптимізації на 

основі досягнень науки і техніки. Четвертий період (від середини 80-х років): 

створюються комп’ютерні лабораторії і дисплейні класи, зростає кількість і 

підвищується якість освітніх програмних засобів, використовуються системи 
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інтерактивних відео засобів. Сучасний етап характеризується розширенням 

сфери педагогічної технології. Дискусія про зміст та наукове наповнення 

технології навчання, яка триває в наш час, знайшла відображення в багатьох 

визначеннях. Одні дослідники (Дж. Брунер, П. Кенес-Комоський та ін.) 

ототожнюють технологією навчання з процесом комунікації. Інші (О. Малібог, 

Т. Сакамото, Ф. Янушкевич) в освітню технологію об’єднують засоби і процес 

навчання. Третя група (Д. Гасс, О. Богомолов та ін.) пропонує розглядати її з 

позиції наукової організації навчального процесу [1, c. 4].     

 Існують різні наукові підходи до проблеми інноватики. М. Кларін, 

відомий спеціаліст із зарубіжної педагогіки, відзначає: «За своїм основним 

змістом – поняття «інновація» приналежне не тільки до створення і поширення 

новацій, а й до змін у способах діяльності, стилі мислення, які з цим пов’язані. 

Це є перехід від традиційної форми проведення занять в дидактичних підходів, 

які формують нетрадиційне уявлення про організацію навчального процесу» [4, 

с. 55]. Розглядаючи інноваційні моделі навчання в такий спосіб, ми звертаємо 

увагу на сучасні підходи у площині трансформування освітньої підготовки у 

режимі «лекція – практичне заняття» до нової форми «контактне заняття». 

Такий підхід ґрунтується на адаптації вітчизняних технологій навчання до 

досвіду зарубіжних бізнес-шкіл. Практичне впровадження контактного підходу 

здійснюється за допомогою інтерактивних лекцій.     

 Вперше контактний формат занять в Україні був реалізований в Центрі 

магістерської підготовки (далі – ЦМП) на програмі МБА, оскільки вона 

найбільшою мірою залучена в міжнародне співробітництво.  

 Контактне заняття передбачає інтерактивний формат навчання, що 

істотно розширює діапазон використання дидактичних методів навчання 

(інтерактивна лекція-дискусія, бінарна, проблемна, мозковий штурм, кейс-

метод, бізнес-тренінг, ситуаційні вправи, реальні проекти, комп'ютерні 

симуляції, дебрифінг, робота в малих групах, рольова гра та інші); забезпечує 

раціональне поєднання теорії і практики; містить міждисциплінарний 

компонент і забезпечує постійний зворотний зв'язок викладачів зі студентами; 
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стимулює попередню самостійну підготовку студентів до заняття;  формує у 

студентів науково-дослідні компетенції; дозволяє створити портфоліо, яке 

може містить електронний конспект лекції; презентацію заняття; список 

основної та додаткової літератури для кожної теми; перелік обов'язкових та 

вибіркових завдань, вправ, досліджень, тестів; карту самостійної роботи, яка 

видається на початку кожної сесії, де зазначені основні і вибіркові завдання для 

самостійної та індивідуальної роботи (видається на початку кожної сесії), 

інтелект-карти до тем (за вибором), творчі завдання, бізнес-плани; сприяє 

здійсненню постійного моніторингу ступеню засвоєння студентами 

навчального матеріалу [5].         

 Дослідження сучасних тенденцій впровадження  освітніх технологій 

стало підґрунтям до практичної їх реалізації на кафедрі маркетингу Одеського 

національного економічного університету. Фрагментарно інтерактивний 

формат навчання вже знайшов практичне впровадження у підготовці магістрів 

університету при викладанні дисциплін «Товарна інноваційна політика» та 

«Стратегічний маркетинг». Перші результати від практичної апробації такого 

підходу щодо викладання дисциплін показують підвищення сприйняття 

наукового та практичного матеріалу студентами економічних дисциплін.  
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АНТРОПОЛОГІЧНА МІСІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ  

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сучасна система освіти активно модернізується в напрямку застосування 

інноваційних технологій, яка включає в тому числі і компетентнісний підхід, 

сенс якого полягає, перш за все, в посиленні прагматичної спрямованості 

освітнього процесу, підвищенні конкурентоспроможності майбутніх фахівців в 

умовах ринкової економіки. В цьому зв’язку актуалізується питання щодо 

самого змісту освіти, так і компетентності сучасного викладача, професіоналізм 

якого оцінюється за рівнем його знань, вмінь, навиків. 

Сьогодення освітнього процесу дає підставу стверджувати що реформа 

вищої освіти пов’язана з прагненням подолати кваліфікаційні, як правило, 

однобічні освітні стереотипи, що пов’язані з формуванням соціально корисних 

якостей, з підготовкою фахівців, професіоналів. З одного боку, усвідомлюється 

обмеженість розуміння освіти як соціального тренінгу, натаскування та 

«підготовка до життя», а з іншого стверджується необхідність переорієнтації з 

предметної на особистісну парадигму  навчання. А це означає, що ціллю освіти 

повинно стати формування досвіду не стільки в сфері предметних знань, 

скільки в особистісній життєвій сфері самоорганізації своєї особистості. 

Парадокс сучасної освіти полягає в тому, що при досягненні особистістю 

певного рівня компетентності у відповідній сфері діяльності, якщо буде 

втрачена гуманітарна її складова, то можлива криза й самого феномену 

компетентності. 

З цієї точки зору актуалізується образ освіти в контексті 

антропологічного підходу, що долає обмеженість розуміння освіти як 

соціального тренінгу. Антропологічна місія сучасної освіти полягає, на наш 

погляд, у становленні у людини фундаментальних потреб до саморозвитку, 

самоосвіти. Становлення антропологічного підходу в гуманітарній освіті 
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потребує особливої технології побудови інноваційної освіти як практики 

впровадження та розвитку базових здібностей людини. Такі антропологічні 

практики пов’язані з сферою суб’єктивної  реальності людини. Йдеться про 

особливу сферу рефлексивної свідомості, в якій відбувається усвідомлення 

таких життєвих ситуацій, де стає можливим особистісне самовизначення своєї 

цілісності. 

Цілісність особистості реалізується в здатності до самостійного, творчого, 

гнучкого, критичного мислення, використання різних розумових стратегій для 

орієнтації в світі цінностей, створення позитивних соціальних проектів, 

мистецтві приймати відповідальні рішення на основі системного аналізу. У 

сфері освіти надзвичайно затребувані соцігуманітарні компетентності, які 

багато в чому забезпечують розвиток подібних якостей студентів. Можна не 

сумніватися, що одним з провідних видів сучасних технологій, що сприяють 

реалізації вказаної цілі є сучасні інформаційні технології. 

У найзагальнішому сенсі весь освітній процес є інформаційним, оскільки 

головне в ньому – передача знань. Але в сучасному розумінні інформаційні 

технології навчання – це педагогічні технології, що використовують спеціальні 

способи, програмні і технічні засоби для роботи з інформацією. Інформаційні 

технології навчання створюють не лише нові можливості передачі знань, 

сприйняття знань, оцінки якості навчання але й закладають основи подальшого 

саморозвитку особистості. 

Слід зазначити, що з точки зору встановлення психологічного контакту зі 

студентами, використання викладачем електронних засобів навчання позитивно 

оцінюється молоддю, дисциплінує їх когнітивну діяльність, викликає їх 

непідробний інтерес. У свідомості сучасної вузівської молоді з усіх засобів 

технічного навчання комп’ютер асоціюється з найбільш передовим засобом 

комунікації і зустрічає найвищу психологічну готовність до активного контакту. 

Особливість такого роду комунікації приваблива і тим, що вона є гранично 

демократичною, в цьому стилі спілкування відсутня звична авторитарна 

патерналістська манера, в цілому характерна для нашої вищої школи. 
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Однією із важливих методичних проблем використання інформаційних 

технологій в освіті, які потребують своєї подальшої розробки, є створення 

адекватної системи оцінки знань студентів, і особливо це питання 

ускладняються по відношенню до гуманітарного знання. Досвід свідчить, що не 

можна зводити процес адекватної оцінки знань студентів лише до тестування. 

Багато і абсолютно справедливо сказано про обмеженість цієї процедури по 

відношенню до гуманітарного знання. Особливо це стосується філософського 

знання, де тести представляють мало можливостей для прищеплення культури 

та логіки мислення. Зрозуміло, що тут необхідна подальша робота по 

вдосконаленню як самих тестів, оскільки вони здатні виконувати навчальні 

функції, зокрема, – показувати наслідки помилкового вибору і підказувати, як 

можна виправити помилку, так і розробляти методики, що сприяють 

удосконаленню умов комунікації студента та викладача, виходячи з тези, що в 

гуманітарному знанні велику роль відіграє особистісне спілкування, що 

ґрунтується на діалозі. На нашу думку, володіння навиками 

(компетентностями) спілкування не менш важливе ніж володіння високим IQ. 

Безсумнівно, що пошукова робота в сфері застосування інформаційних 

технологій навчання відповідає критеріям підвищення якості освіти, до яких 

відносяться: створення демократичної системи освіти; індивідуалізація 

освітнього процесу; організація інформаційно-освітнього середовища на основі 

сучасних педагогічних технологій; професіоналізм викладача, що має на увазі 

не тільки його компетентність у своїй предметній області, але і в області 

сучасних педагогічних та інформаційних технологіях. 

Мета нових інформаційних технологій – зробити діяльність і студента, і 

викладача більш ефективною та результативною. У русі до цієї мети необхідно 

долати і певний консерватизм мислення деякої частини  викладацького 

корпусу, значно підвищити рівень інформаційної культури наших колег, 

подолати певні стереотипи сприйняття соціально-гуманітарних дисциплін 

серед студентства. 
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ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЛАГІАТУ У  

ПИСЬМОВИХ РОБОТАХ СТУДЕНТІВ НА ШЛЯХУ  

ОРІЄНТАЦІЇ НА НОВІТНІ ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ 
 

На виконання ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», а саме: п. 2.8, 

яким на вищий навчальний заклад (далі – ВНЗ) покладається обов'язки із 

«забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти» [1] університети розробили та затвердили відповідні 

положення. Проаналізувавши вибірково ті з них, які доступні для 

громадськості, можна зробити висновок, що ВНЗ по різному підійшли до 

розуміння академічного плагіату. Так, є положення, які охоплюють питання 

запобігання та виявлення академічного плагіату виключно у навчальному 

процесі (перевірці підлягають кваліфікаційні роботи студентів, наукові статті 

студентів, курсові роботи тощо), є такі, які стосуються виключно наукового 

процесу (перевіряються на плагіат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата/доктора наук, наукові статті студентів, наукові статті працівників 

ВНЗ, які подаються до редакції, тощо), зустрічаються положення, що 

охоплюють науково-методичну роботу (перевірці на плагіат підлягають 

підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, навчально-методична 

література викладачів ВНЗ). 

У положеннях, в яких йдеться про запобігання плагіату в академічних 

роботах студентів, більш менш чітко прописана процедура перевірки письмових 

робіт студентів на плагіат. Хотілося б відмітити той факт, що передує цьому 

процесу написання студентом заяви, де він підтверджує факт відсутності 

запозичень, і факт поінформованості про можливу відповідальність. Разом із 

заявою робота подається на перевірку (є ВНЗ, в яких разом з електронною 
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версією подається друкований варіант для проведення вибіркової перевірки 

відповідності тексту). Далі – технічна процедура – робота перевіряється на 

плагіат однією із програм, яку обрав ВНЗ. За результатами такої перевірки 

студенту видається довідка, в якій фіксується % унікальності тексту. 

Зустрічаються положення, де альтернативою довідки є висновок, у т.ч. наданий в 

електронній формі. За умови низької унікальності робота направляється на 

доопрацювання, щоправда кількість повторних перевірок не перевищує трьох. 

Стосовно організаційних питань, вважаємо за необхідне представити ВНЗ 

у розрізі 2-х груп. Першу групу представляють ВНЗ, які обрали найпростіший 

шлях – організували перевірку робіт на плагіат на кафедрі; базою перевірки у 

даному випадку слугують Інтернет-джерела. Відповідальний на кафедрі 

викладач збирає електронні версії робіт, проводить їх перевірку та надає 

студентові довідку про результати перевірки. До цієї групи ВНЗ належать, 

наприклад, Житомирський державний університет ім. Франка, Хмельницький 

національний університет. ВНЗ другої групи організували комплексну систему 

перевірки академічних робіт на наявність плагіату. Роботи перевіряються на 

плагіат серед Інтернет-джерел та серед робіт університетського репозитарію. 

Студенти самостійно надсилають роботи до центру (або завантажують до 

системи); встановлено дедлайн подачі робіт. Перевірка робіт відбувається 

автоматично. До цієї групи ВНЗ належать: Київський національний 

економічний університет ім. В. Гетьмана, Львівська політехніка, Херсонський 

національний технічний університет, Чернівецький національний університет). 

В Одеському національному економічному університет (далі – ОНЕУ), 

готуючи відповідне положення, а саме: «Положення про запобігання плагіату 

та впровадження практики належного цитування в академічних роботах 

студентів ОНЕУ», серед студенів усіх факультетів різних років навчання було 

проведене опитування, з метою з'ясування їх становлення до виконання 

індивідуальних письмових робіт в ОНЕУ. Студентам запропоновано відповісти 

на 10 запитань, які умовно можна поділити на чотири групи. 
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Перша група запитань стосувалася обізнаності студентів терміном 

«плагіат» та їх поінформованістю відносно того, що їх роботи будуть 

перевірятися на плагіат. За результатами анкетування виявилося, що 1% 

студентів не може пояснити значення терміну, 13% опитуваних не володіють 

інформацією відносно того, що письмові роботи студентів перевірятимуться на 

плагіат. Друга група питань стосувалася зацікавленості студентів тематикою та 

змістовністю індивідуальних завдань для самостійної роботи. Як виявилося для 

22,3% опитуваних завдання є занадто складними, що змушує їх користуватися 

чужими роботами; 64% опитаних ніколи не видавали чужі роботи за свої; 45% 

опитуваних визнали, що індивідуальні завдання для самостійної роботи 

студентів, які їм доводилося виконуватися з різних навчальних дисциплін, 

спонукали їх до творчості. Наступна група питань стосувалася знань студентів 

правил цитування, з приводу чого 23% опитуваних відмітили своє небажання 

дотримуватися вимог, про які їх відомо, а 3% опитуваних відмітили, що 

складають список використаних джерел керуючись власними міркуваннями з 

цього приводу. Четверта група питань присвячена технології перевірки робіт на 

плагіат та можливих покарань. 

З урахуванням результатів опитування студентів, а також дискусій під час 

засідань круглих столів, запропоновано перевіряти на плагіат: кваліфікаційні 

роботи здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів усіх форм навчання 

(випускна робота бакалавра, дипломна робота магістра) – обов'язково; 

навчальні роботи здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів (курсова 

робота, реферат, контрольна робота, есе тощо) – вибірково; наукові роботи 

здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів (рукописи статей, тези 

доповідей, які надходять до редакцій збірників наукових праць або оргкомітетів 

заходів наукового спрямування (конференцій, семінарів) – вибірково. На стадії 

допуску кваліфікаційної роботи до захисту (напередодні малого захисту) 

студенти повинні провести самоперевірку письмової роботи на оригінальність 

тексту та відсутність плагіату за допомогою однієї з рекомендованих 

випусковою кафедрою безкоштовних комп'ютерних програм, що знаходиться у 
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вільному доступі в мережі Інтернет. Порядок проведення перевірки 

кваліфікаційних робіт на плагіат прописати у відповідній інструкції. 

Окрім того, вважаємо за необхідне організувати роботу з попередження 

плагіату, починаючи з перших років навчання студента у ВНЗ. Його треба 

привчати працювати самостійно, висловлювати свої міркування не копіюючи 

чужі думки, а навпаки генерувати власні, на базі критичного огляду існуючих. 

Цією ідеєю повинні бути пронизані завдання для самостійної роботи студентів 

починаючи з дисциплін циклу гуманітарної та загальноекономічної підготовки 

завершуючи дисциплінами циклу професійної підготовки. 

На початкових курсах, на наш погляд, доцільно організувати заняття, на 

яких студент отримає відповідні знання щодо правил цитування, критичного 

огляду літературних джерел. На третьому та четвертому курсах доцільно 

організовувати неформальні зустрічі студентів з працівниками кафедри мовної та 

психолого-педагогічної підготовки та провідними науковцями випускових кафедр 

у форматі круглих столів. Метою подібної зустрічі буде не тільки навчання (діалог 

викладача зі студентом) але й обмін досвідом у форматі студент-студент. 

Вимагає перегляду й сам підхід до викладання матеріалу всіх навчальних 

дисциплін, які вивчаються студентами у ВНЗ. Сьогодні інформація лежить на 

поверхні, вона завжди є у вільному доступі. Тому, набуває все більшого 

значення здатність майбутнього спеціаліста здійснити критичний огляд наявної 

інформації та надати свої пропозиції, висловити власні міркування. Викладач в 

аудиторії повинен виступати у ролі модератора дискусії, надаючи студентам 

можливість висловлювати свої думки, пропозиції та направити їх дискусію у 

необхідне русло. Таким чином, студенти будуть мати можливість не тільки 

обмінятися думками, але й виробити у собі навички позиціонування себе як 

індивіда та результатів своєї роботи. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 року № 1556-УП [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/1556-18. 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/1556-18
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  

 

Технологія розвитку критичного мислення – це сучасна освітня 

технологія, яка розроблена американськими спеціалістами з педагогіки на 

основі узагальнення досвіду світової педагогіки та психології та виходячи із 

актуальних потреб системи освіти. З 1996 року вона поширюється Інститутом 

«Відкрите суспільство», Світовою Читацькою Асоціацією та Консорціумом 

Гуманної Педагогіки. Технологія пройшла апробацію в школах Америки, Азії, 

12-ти країнах Східної, Центральної Європи та СНД. 

Найбільш відомим теоретиком даної педагогічної новації є засновник 

Інституту Критичного мислення М. Ліпман. Він викладав логіку у 

Колумбійському університеті, а згодом працював у Монтклерскому 

державному коледжі. Його викладацька практика наочно свідчила – студенти 

не навчені аргументувати свої судження. Саме тому його науковий інтерес 

полягав, перш за все, у тому, щоб навчити студентів обґрунтовувати свої 

судження в процесі вивчення логіки. М. Ліпман був упевнений, що студенти 

здатні до абстрактного мислення у більш ранньому віці, ніж це прийнято 

вважати. А тому, на його переконання, потрібно якомога раніше залучати 

студентів до засвоєння азів логічних міркувань. Отже, його концепція 

критичного мислення розроблялася, перш за все, в додатку до викладання 

філософських дисциплін. 

М. Ліпман визначав критичне мислення як кваліфіковане (дослідне, 

майстерне), відповідальне мислення, яке виносить правильні судження, тому 

що (а) засновано на умовах, (b) саме себе виправляє (самовдосконалюється) і 

(с) враховує контекст [1, с. 3]. Результатом критичного мислення є судження [1, 

с. 1]. Вчений підкреслював: «Коли знання і досвід не просто передаються, а 
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застосовуються на практиці, ми, напевно, ясно бачимо приклади судження». 

«Має бути прийнято до уваги, – стверджував він, – хороші професіонали 

виносять хороші судження про свою власну практику настільки ж успішно, як і 

про сам предмет цієї практики» [1, с. 2]. 

Навчання відбувається шляхом діалогу. На думку М. Ліпмана, студенти 

повинні робити те ж, що і вчені, якщо ми хочемо навчити їх мислити 

самостійно.  

М. Ліпман виділяє чотири етапи або кроку в критичному осмисленні 

практики: 1) критика практики своїх колег; 2) самокритика; 3) корекція 

практики інших; 4) самокорекция. 

Наволокова Н. П. зазначає, що існує два основні підходи у навчанні 

критичного мислення – через запровадження у навчальному закладі окремого 

курсу «Критичне мислення» або через відповідну організацію педагогічного 

процесу будь-якого з навчальних предметів [2, с. 57]. 

Мета технології розвитку критичного мислення полягає у розвитку 

розумових навичок, які необхідні студентам у подальшому житті (вміння 

приймати зважені рішення, працювати з інформацією, виділяти головне і 

другорядне, аналізувати різні сторони явищ). 

Актуальністю даної технологія є те, що вона дозволяє проводити заняття 

в оптимальному режимі, у студентів підвищується рівень працездатності, 

засвоєння знань на занятті відбувається у процесі постійного пошуку. 

Дана технологія спрямована на розвиток студента, основними 

показниками якого є оцінка, відкритість новим ідеям, власна думка та рефлексія 

власних суджень. 

Базова модель технології складається з трьох етапів (стадій): стадії 

виклику (пробудження наявних знань інтересу до отримання нової інформації), 

стадії осмислення (отримання нової інформації) і стадії рефлексії (осмислення, 

народження  нових знань). 

Етапи, методичні прийоми, діяльність викладача та студена наведено у  

таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Технології «критичного мислення» 

Етап Методичні прийоми Діяльність викладача Діяльність студента 
Діагностика знань,  
що є 

Питання до студентів з метою 
встановлення рівня знань. 
Робота за кластерами 

Оформлення записів на 
дошці та в зошитах (за 
відповідями студентів та 
самостійно) 

Парна мозкова атака Організовує студентів 
працювати в парах 

Обговорення в парах 

Групова мозкова 
атака; кластер; кошик 
ідей; колективна 
актуалізація наявних 
знань 

Організовує взаємний обмін 
думками в групах; всі групи по 
черзі відпрацьовують кожний 
кластер; виконання записів на 
дошці 

Обговорення в групах. 
Групи по черзі 
пропонують свої ідеї з 
кожного кластера  I с

та
ді

я 
 –

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ви
кл

ик
 

 

Вільне письмове 
завдання; вірні 
невірні твердження; 
ключові терміни; 
таблиця «З – Х – Д» 

Пропонує студентам певні 
твердження; ключові слова, 
заповнення таблиці 

Обирають вірні 
твердження. Розподіляють 
матеріал у певній 
послідовності.  
Заповнюють таблиці. 

Інсерт-система 
маркування тексту 

Підтримує у студентів 
активність 

Отримує нову інформацію 
та осмислює її 

Маркувальна таблиця 
«Знаю – хочу узнати – 
дізнався»  

Виступає у ролі консультанту. Співвідносить нові знання 
з уже наявними за 
допомогою маркування. 

Таблиця «Хто? Що? 
Коли? Де? Чому? » 

Виступає у ролі консультанту Студенти складають 
питання та задають один 
одному 

Таблиця «тонких» і 
«товстих» питань. 

Виступає у ролі консультанту Студенти складають 
питання та задають один 
одному 

Дерево пророкувань» Підтримує у студентів 
активність 

Студенти роблять 
припущення з приводу 
розвитку у малих групах 

«Шість капелюхів 
мислення» 

II
 с

та
ді

я 
– 

ос
м

ис
ле

нн
я 

зм
іс

ту
 

 

Прийом «Кубик» 

Підтримує у студентів 
активність 

Колективне обговорення 
(у парах, в малих групах, 
групі) 

Сінквейн 
Есе 
Дискусія 
Круглий стіл 

II
I с

та
ді

я 
–

ре
ф

ле
кс

ія
 

 

«РАФТ» 

Повертає студентів до 
первинних записів – 
припущеннями. 
Вносить зміни, доповнення. 
Дає творчі, дослідницькі чи 
практичні завдання на основі 
вивченої інформації 

Співвідносить «нову» 
інформацію зі «старою». 
Використовує завдання, 
отримані на стадії 
осмислення. 
Узагальнює отриману 
інформацію 

 
 
Список використаних джерел: 

 
1. Lipman M. Critical thinking: What can it be? Institute of Critical Thinking. Resource 

Publication, 1988. Series 1. № 1. 12 p. 
2. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Наволокова 

Н.П. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). 
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РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ  В УМОВАХ  

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Сучасні вимоги до якості підготовки кваліфікованих фахівців постійно  

зростають, а процес підготовки ускладнюється у зв’язку з постійним 

прискоренням змін зовнішнього середовища. Це пов’язано зі зростанням 

конкуренції між підприємствами за ресурси. За таких умов підприємства 

змушені створювати конкурентні переваги, змінюватися внаслідок мінливості 

зовнішнього середовища. Вони мають не тільки пристосовуватися до змін, а й 

бути ініціаторами змін на ринку у різних галузях.  

Реалізація такої стратегії безпосередньо залежить від персоналу, його 

підготовленості, компетентності та здатності до креативного розвитку, що 

формується під час навчання в університеті за допомогою різних стратегій 

навчання, зокрема навчання на основі практичного досвіду, яке має місце в 

умовах навчально-тренінгового підприємства.  

      Розробка стратегії навчання передбачає досягнення конкретних результатів  

студентами з урахуванням вимог роботодавців та ринку праці,  що досягається 

завдяки використанню спеціально сконструйованих навчальних програм та 

застосуванню особливих  навчальних методів для їхньої реалізації. Серед таких 

значне місце посідають різні тренінги.  

 Тренінг в умовах навчально-тренінгового підприємства як форма 

інтерактивного навчання  розвиває загальні, зокрема комунікативні, і  

професійні компетентності в постійному спілкуванні викладача та студента, 

студентів у процесі діяльності, та надає можливість  відпрацьовувати  

професійні уміння і навички. Обмін інформацією та наявними знаннями  через 

вирішення практичних завдань дозволяє глибше відчути проблеми та закріпити 

отримані результати. Отже, викладач виступає  інструктором, який спонукає 

студентів до активності, критичного мислення при виконанні реальних 
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практичні завдань. Самостійно виконуючи завдання, студент може 

спілкуватися з іншими учасниками тренінгу для порівняння та обговорення 

особистих результатів, переконатися у правильності вибору та виконання тих 

чи інших операцій,  має можливість довести особисту думку чи змінити її 

внаслідок дискусії. 

 В умовах навчально-тренінгового підприємства студент повинен 

опанувати системою вмінь і набути навички  щодо вирішення типових завдань 

відповідно до первинних посад, які може зайняти випускник вишу (бакалавр 

економіки), основними видами діяльності якого є планово-економічна, 

маркетингово-комерційна, управлінська та облікова. Тому на  навчально-

тренінговому підприємстві було організовано такі  відділи: бухгалтерія,  

планово-економічний, маркетинговий, фінансовий, юридичний відділ та відділ 

для роботи з персоналом.    

Навчання студентів в умовах навчально-тренінгового підприємства 

сприяє спільній роботі різних кафедр університету, дозволяє сформувати 

освітньо-комунікаційний простір системної підготовки фахівців,  розробити 

стійку мотивацію студентів до навчання, надає можливість випускникам гнучко 

адаптуватися до сучасних умов. Спорідненість різних відділів дозволяє відчути 

слабкі місця в підготовці та виправити їх у процесі тренінгу.  

Робота студентів у різних відділах оцінюється за допомогою  системи 

балів з пріоритетним балом профільного відділу: для  економістів таким є  

планово-економічний відділ, для бухгалтерів – навчальна бухгалтерія, 

фінансистів – фінансово-економічний відділ, маркетологів – відділ маркетингу, 

управлінців – відділ для роботи з персоналом. По завершенні  тренінгу  

обов’язковим є анкетування студентів для оцінювання роботи та можливості 

отримання знань та навичок у різних відділах навчального підприємства. 

Необхідно зазначити, що анкетування студентів протягом трьох років 

продемонструвало, що навчання студентів  в умовах навчально-тренінгового 

підприємства сприяє спільній роботі різних кафедр університету, дозволяє 

сформувати освітньо-комунікаційний простір системної підготовки фахівців,  
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розробити стійку мотивацію студентів до навчання, гнучко адаптуватися до 

сучасних умов. 

Стратегія навчання розробляється з урахуванням економічних, 

політичних, соціально-культурних чинників, які змінюють студента, його 

оточення. Це важливо при підготовці фахівців економічних спеціальностей, які 

мають відповідати на виклики сьогодення. В умовах навчально-тренінгового 

підприємства виникає можливість відчути  зміни функціонування підприємств  

під впливом різних факторів унаслідок моделювання реальних практичних 

умов та вирішення практичних завдань. Малі групи, у яких навчаються 

студенти, дозволяють апробувати на практиці отримані теоретичні знання, 

активізувати навчання за рахунок безпосереднього контакту з викладачем, що 

поєднує досвід викладача та студента, посилює  інтерактивність навчання. 

Інтерактивне навчання студентів спирається  на  активну комунікацію 

учасників освітнього процесу, надає можливість коригувати дії викладача, 

змінювати  навчальні технології та перевірити якість засвоєння теоретичних 

знань студентами протягом лекційного періоду. 

 Значні вимоги до якості підготовки фахівців змінюють і роль кафедри, як 

структурного підрозділу який відповідає за рівень підготовки  бакалавра з 

визначеної спеціальності. Саме вона визначає обсяг необхідних знань та 

практичних навичок, який повинен отримати студент, виконуючи практичні 

завдання. За допомогою зменшення або збільшення академічних годин, які 

виділяються на  практичну роботу студента у тому чи іншому відділі 

навчально-тренінгового підприємства, кафедра може  підсилити чи зменшити 

обсяг необхідних професійних знань та  навичок. 

 Отже,  вирішуючи  індивідуальні завдання, які відображають реальні 

ситуації та проблеми функціонування підприємства, студент не тільки  

перевіряє засвоєні знання, отримує необхідні консультації  та конкретні поради 

від викладачів для уточнення практичного застосування теоретичних знань та 

стає більш впевненим,  що підвищує ефективність навчання та підсилює  його 

практичну складову.   
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ТРЕНІНГ «ФОНДОВА БІРЖА»  

У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ 

 

Сучасні виклики мінливого економічного середовища вимагають від 

вищих навчальних закладів підготовки випускників, які здатні на високому 

практичному рівні застосовувати набуті теоретичні знання у рамках вирішення 

конкретних прикладних завдань. 

Міждисциплінарний тренінг «Фондова біржа» як форма застосування на 

практиці навиків та вмінь, здобутих студентами в процесі навчання, дозволяє 

сформувати комплексне уявлення про взаємозв’язок та взаємообумовленість 

економічних відносин на різних рівнях фінансового ринку, а також проводить 

ознайомлення з основами здійснення біржових операцій на фондовій біржі. 

  Міждисциплінарний тренінг моделює ситуацію, коли студенти 

виступають у ролі професійних учасників фондового ринку, у обов’язки котрих 

входить вибір цінних паперів з метою подальшого формування збалансованого 

та прибуткового інвестиційного портфелю.  

З метою найкращого розуміння студентами послідовності виконуваних 

дій торгівцями цінними паперами, складено методичні вказівки [1], які 

дозволяють поетапно проаналізувати та оцінити ефективність інвестицій 

підприємства в акції вітчизняних та закордонних компаній і на базі отриманої 

інформації дослідити створений інвестиційний портфель, здійснити спробу 

його оптимізації. 

На першому етапі студент обирає потенційне підприємство серед 

функціонуючих на ринку України, яке буде здійснювати інвестиції на основі 

аналізу даних щодо розмірів його капіталу, тенденцій розвитку галузі 

функціонування, наявного інвестиційного потенціалу. Інформаційною базою 
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дослідження виступає офіційна фінансова звітність, що знаходиться у 

відкритому доступі. Перед студентом також ставиться задача визначення 

обсягу фінансових ресурсів, які можуть бути задіяними у фінансових 

інвестиціях без загального зниження дохідності підприємства.  

На другому етапі тренінгу здійснюється вибір об’єктів інвестицій 

спираючись на оцінку як дохідності, так і ризикованості цінних паперів. 

Ухвалення остаточного рішення відбувається з врахуванням принципу 

«сильної» ефективності ринку, яка передбачає, що інвестор аналізує минулу, 

поточну інформацію, а також приймає до уваги ринкові «слухи» та 

інсайдерську інформацію. 

У процесі проходження міждисциплінарного тренінгу «Фондова біржа» 

студент отримує можливість детально ознайомитись з потенційними 

можливостями та функціональним наповненням офіційних електронних сайтів 

провідних фондових майданчиків України.  

При виборі цінних паперів для інвестицій, використовуючи теоретичні 

знання з курсу «Організація біржової діяльності та торгівлі цінними паперами», 

студенти на практиці застосовують інструменти фундаментального та 

технічного аналізу.  

Другий етап також охоплює аналіз обсягу та складу грошових активів 

компанії-емітента, їх достатності для підтримки належного рівня ліквідності та 

платоспроможності підприємства. Визначення можливості погашення 

емітентом зобов’язань за випущеними цінними паперами здійснюється на 

основі показників, які визначають надійність та безпечність інвестицій. 

На третьому етапі здійснюється оцінка інвестиційних якостей вибраних 

підприємством-інвестором акцій. У цілому базовими критеріями, які 

зумовлюють інвестиційну привабливість цінних паперів, є безпека вкладень, 

прибутковість вкладень, ліквідність вкладень. 

Четвертий етап передбачає формування портфеля цінних паперів та 

розрахунок рівня його прибутковості. Якщо за акцією емітента здійснювалися 
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дивідендні виплати, то їх теж треба враховувати при розрахунках «Дохідність 

акції».  

Даний етап завершується оптимізацією створеного інвестиційного 

портфеля, теоретичні знання щодо якої були отримані студентом в рамках 

курсу «Управління портфелем цінних паперів».  

Таким чином, мета міждисциплінарного тренінгу – допомогти студентам 

засвоїти науково-методичні підходи і відповідний інструментарій щодо 

оцінювання інвестиційних якостей цінних паперів та формування і оптимізації 

портфелю цінних паперів, та отримати в результаті виконання комплексу 

завдань досвіду системної інтеграції набутих компетенцій. 

У процесі досягнення зазначеної мети міждисциплінарного тренінгу 

«Фондова біржа» вирішуються такі завдання: 

Ø вивчення категорійного апарату та базових понять біржової 

діяльності на фондовому ринку; 

Ø уміння формувати інвестиційний бюджет, відволікання коштів в 

рамках якого не суперечить фінансової стійкості інвестора; 

Ø відпрацювання технології здійснення біржових операцій; 

Ø набуття вмінь аналізувати біржову інформацію; 

Ø формування практичних навичок з проведення комплексного 

фундаментального та технічного аналізу; 

Ø набуття досвіду виконання аналізу інвестиційних якостей обраних 

підприємством-інвестором цінних паперів; 

Ø отримання навиків визначення найбільш прибуткових варіантів 

формування інвестиційного портфелю.  

 
Список використаних джерел: 
 
1. Методичні вказівки до проходження міждисциплінарного тренінгу  «Фондова 

біржа» для студентів VІ курсу денної форми навчання спеціальності «Фінанси та кредит» 
[Текст] / укл. М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова; Одеський національний економічний 
університет: ротапринт, 2017. – 18 с.  

 
 



 113 

Щубелка Н. В. 
к.філос.н., доцент 

 

ІНТЕРАКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ  

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

 

В умовах  соціокультурних трансформацій проблема ефективності освіти 

як соціального  інституту переходить до епіцентру самих  актуальних проблем 

суспільства. Особливості освітніх процесів  сьогодні стали предметом 

досліджень  науковців, проблемами освіти опікуються міжнародні організації. 

Так, увага ЮНЕСКО зосереджена на регулюванні та визначенні 

найефективніших шляхів розвитку сучасної системи освіти, розробці 

міжнародно-правових актів, які регламентують діяльність освітніх організацій. 

Перед науковцями постала необхідність розробки   концептуальних основ  

для подальшого розвитку освіти. Поставлені  під сумнів питання, відповідь на 

які формує фундамент освітньо-педагогічної діяльності. А саме, «одвічні» для 

освітньої діяльності питання:  

� що має бути її змістом (чого навчати?);  

� яким чином має здійснюватись навчальний процес (як навчати?).  

Без досліджень такого рівня вирішити проблему якісної кадрової  

підготовки неможливо. 

У контексті вивчення проблем і шляхів модернізації сучасної освіти в 

науковій літературі було виділено компетентнісний підхід.  

Компетентнісний підхід – це теоретичні положення і принципи, які 

визначають: 

а) цілі освіти;  

б) зміст освіти;  

в) організацію освітнього процесу; 

г) оцінку освітніх результатів.  
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Для освіти актуальною стала  проблема відбору ключових 

(універсальних) компетенцій. Сьогодні Радою Європи визначені ключові 

компетенцій, які є основоположними для життєдіяльності сучасної людини:  

Ø соціальна;  

Ø полікультурна; 

Ø комунікативна;  

Ø інформаційна; 

Ø професійна. 

Компетентнісний підхід передбачає зміну пріоритетів освітньо-

педагогічної діяльності: з накопичення нормативно певної системи знань на 

формування і розвиток в учнів здатності до практичної дії в умовах соціальної 

практики. Методологія даної моделі навчання порушує звичну для класичного 

освітнього процесу логіку – не від теорії до практики, а від практики і 

отриманого досвіду до його теоретичного осмислення, шляхом застосування на 

практиці.  

Тема модернізації методологічного підґрунтя  освітньо-педагогічної  

діяльності стала однією з найбільш дискусійних для педагогічної теорії. 

Дискусійний характер питань методологічного рівня, зумовлений  

суперечністю між усталеною традицією технологізованих педагогік і 

тенденцією відмови від технологізації як провідної норми організації 

навчального процесу.  

Незважаючи на невирішеність методологічного  питання в освіті, 

сьогодні  можна визначити основні тенденції та окреслити напрямок, в руслі 

якого формуються нові навчальні технології. По-перше, це  навчальні 

технології, в яких акцент зроблено не тільки на змістові освіти, а й на 

когнітивній та комунікативній сфері особистості. 

Методологічні засади інноваційної освіти  передбачають  впровадження у 

навчальний процес технологій продуктивного навчання, що націлені на: 

1) створення умов для  пошукової та дослідницької  роботи студента; 

2) розвиток  критичного мислення.  
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Для нової моделі освіти знання не є кінцевим результатом навчання. 

Завдання педагогічної практики – надати поштовху для подальшої пізнавальної 

діяльності людини, в основі якої закладено можливості для його 

самовираження і самореалізації у суспільстві. Готовність людини до життя в  

суспільстві визначальна ознака соціальної компетентності.  

Метою нової моделі освіти є формування і розвиток інноваційних 

здібностей людини, в яких розкривається готовність діяти в нестандартних 

ситуаціях, орієнтуватися в процесах динамічного оновлення суспільства. 

Соціальну компетенцію визначають загальна правова та економічна 

грамотність, моральна відповідальність. 

В контексті методологічних пошуків плідним є дослідження феномену 

філософського знання.  Методологічні засади філософського знання  націлені 

на розвиток критичного мислення. Розвиток критичного мислення забезпечує  

діалогізм філософського знання.  

Діалогізм філософського знання ґрунтується на інтерактивних 

технологіях, які забезпечують особливу логіку навчання. Тут, метою 

навчального процесу є створення особистісно-визначеного інтелектуального 

продукту:  

ü поняття;   

ü ідеї; 

ü тези;  

ü концепції, тощо.  

Навчання  здійснюється шляхом взаємодії всіх, хто навчається – 

відбувається обмін знаннями, ідеями, кожен вносить свій особливий 

індивідуальний вклад у пізнавальний процес. Інтерактивні технології 

передбачають педагогічну взаємодію, засновану на ціннісно-смисловій 

рівності, що забезпечує умови для формування та розвитку соціальної 

компетенції в умовах навчального процесу. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ МАГІСТРІВ 

 

Відповідно до навчального плану в 2016-2017 навчальному році зі 

студентами магістерської програми «Економіка і стратегія розвитку 

підприємства» було проведено міждисциплінарний тренінг, який за навчальним 

планом розрахований на 24 аудиторних години та 36 годин самостійної роботи. 

В процесі розробки програми та впровадження тренінгу було враховано те, що: 

1. Міждисциплінарний тренінг є узагальнюючою, підсумковою 

формою роботи зі студентами-магістрами, яка передбачає в індивідуальному та 

груповому режимі повторення, закріплення і поглиблення теоретичних знань та 

практичних навичок, здобутих студентами під час вивчення дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки і спрямований на забезпечення 

формування усіх складових професійної компетентності майбутніх фахівців. 

2. Проведення міждисциплінарного тренінгу спрямовано на 

формування та удосконалення професійних компетенцій фахівців зі 

спеціальності «Економіка і стратегія розвитку підприємства». 

Таким чином мета проведення міждисциплінарного тренінгу полягає у 

формуванні та вдосконаленні вмінь і навичок управлінської діяльності, а саме: 

відпрацювання технологій практичного застосування теорій, функцій та 

процесів управління в організаціях; узагальнення методик використання 

базових інструментів управління в організації; напрацювання навичок щодо 

прийняття управлінських рішень щодо створення власного підприємства; 

вирішення конкретних проблемних ситуацій на власному підприємстві; 

розробка стратегії розвитку підприємства та вміння її корегувати відповідно до 

змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 
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Реалізація поставленої мети та завдань тренінгу здійснюється завдяки 

самостійній роботі студентів до початку тренінгових занять та роботі 

безпосередньо в аудиторії, яка відбувається в інтерактивній та тренінговій 

формі – самостійно та  в груповій взаємодії.  

В основу концепції побудови міждисциплінарного тренінгу покладено 

такі конструктивні принципи: включення основних фахових навчальних 

дисциплін; відбір найбільш актуальних практично значущих тем з фахових 

дисциплін; формування логічного та послідовного ланцюга тренінгових 

завдань; уніфікована структура тренінгових завдань; максимальна 

індивідуалізація та контроль самостійності виконання тренінгових завдань; 

використання комп’ютерних програм для вирішення тренінгових завдань; 

використання реальних даних в процесі вирішення тренінгових завдань. 

Організаційно міждисциплінарний тренінг складається з чотирьох 

основних блоків:  

1. Розробка «дорожньої карти бізнесу»: формування бізнес-ідеї 

майбутнього бізнесу, розробка детального бізнес-плану відкриття нового 

підприємства та презентація його основних положень (для більшого ступеню 

взаємоузгодженості та взаємозв’язку навчальних дисциплін фахової та 

практичної підготовки найкраще використовувати наробки студентів, отримані 

ними з навчальної дисципліни «Бізнес-планування»  у бакалавріаті). 

2. Відкриття підприємства: вибір організаційно-правової форми 

господарювання майбутнього підприємства та системи оподаткування, 

формування необхідного пакету документів та виконання процедур для 

відкриття підприємства (держреєстратор, фіскальні органи, банк та інші 

установи). 

3. Вирішення конкретних бізнес-проблем: для кожного підприємства, 

виходячи із галузі та специфіки його діяльності, а також слабких місць 

стосовно презентованої  бізнес-ідеї, модератори моделюють проблемні ситуації, 

які можуть істотно вплинути на результаті діяльності підприємства та які 

необхідно вирішити протягом конкретного податкового періоду. Окрім 
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презентації обґрунтованого варіанту вирішення бізнес-проблем необхідно 

також надати результати розрахунків зміни запланованих результатів 

функціонування підприємства та представити за кожний звітний період 

фінансову та статистичну звітність відповідно до обраної системи 

оподаткування. 

4. Розробка стратегії розвитку підприємства: виходячи з результатів 

попереднього етапу необхідно сформувати стратегію розвитку підприємства на 

наступні 3 роки з урахуванням ризиків та майбутніх можливостей. Стратегія 

має бути презентована та обґрунтована необхідними  прогнозними 

розрахунками з використанням методів економіко-математичного 

моделювання. 

Для найбільш ефективної реалізації цілей та завдань міждисциплінарного 

тренінгу робота проводиться у малих групах (не більше ніж 3 особи у групі).  

Перед кожним  етапом модератори проводять інструктаж (по 2 години) та 

надають студентам необхідні матеріали й посилання на корисні джерела 

інформації. Суттєвий обсяг роботи виконується студентами самостійно 

(формування ідей, пошук необхідної інформації, розрахунки, консультації, 

прийняття рішень, розробка звітів та презентацій), в аудиторний час 

відбувається лише презентація основних результатів роботи, дискусії з 

проблемних питань,  обговорення, спілкування з проблем з модераторами та 

колегами – студентами. 

Оцінювання роботи на міждисциплінарному тренінгу відбувається за 100-

бальною шкалою відповідно до обсягу виконаної роботи, якості представлених 

результатів та розрахунків, обґрунтованості представлених рішень,  

додержання встановлених термінів надання результатів:  

ü за перший, третій та четвертий етапи – по 30 балів;  

ü за другий етап – 10 балів.  

Для отримання заліку необхідно набрати не менше 60 балів.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕКОНОМІСТА 

 

 Сучасні умови розвитку світового господарства в умовах глобалізації та 

визнання України, як повноправного суб’єкта міжнародних економічних 

відносин, загострення конкуренції на світових ринках потребують  

використання кожною країною своїх конкурентних переваг. Загальновизнаною 

перевагою України на сьогоднішній час є кваліфікована робоча сила, яка здатна 

перетворити економіку країни у могутній комплекс, забезпечити прорив у 

соціально-економічному розвитку.  

 Сьогодні першість у світовому лідерстві утримують країни, які здатні 

забезпечити нову якість освіти та безперервний процес навчання з 

перетворенням знань та компетенцій на новітні технології [1]. 

За умов відповідності якості вищої освіти та науки вимогам сучасного 

розвитку світової спільноти, Україна буде спроможна зайняти відповідне місце 

серед розвинутих країн. Головним завданням реформування освітнього 

середовища, ще у 2014 році, було визнано отримання принципово нової якості 

освіти, «яка готує критично і творчо мислячих, суспільно активних громадян, 

здатних до самореалізації та забезпечення культурного розвитку й стійкого 

економічного зростання країни в умовах глобальної конкуренції» [2].  

 Однак, було зазначено, що українські Виші мають проблеми з 

конкуруванням на міжнародній арені в частині підготовки фахівців за 

сучасними стандартами, виявлено слабкий зв'язок із знаннями та навичками 

їхнього застосування, які студенти отримують впродовж навчання та вимогами 

роботодавців, як вітчизняних, так і зарубіжних. 

 У актуалізованій  стратегії економічного та соціального розвитку 

Одеської області до 2020 року зазначено, що на протязі останніх років 



 120 

Одеський регіон позиціонує себе як регіон з високим індексом 

конкурентоспроможності. Одним із стратегічних напрямів  та цілей розвитку 

регіону зазначено формування конкурентоспроможного інтелектуального 

капіталу. До сфери Вищої школи можемо віднести наступні завдання, 

реалізація яких вже відбувається у вищих навчальних закладах Одеського 

регіону [3]: 

Ø впровадження і реалізація нових освітніх проектів (електронні 

підручники, дистанційні форми навчання) та сучасних інформаційних, 

комунікаційних технологій та засобів навчання; 

Ø на рівні міжнародних проектів, з метою вивчення досвіду 

навчального процесу в європейських країнах та поглиблення інтеграційних 

можливостей, впровадження навчальних планів та робочих програм за 

окремими навчальними дисциплінами у відповідності до аналогічних 

спеціальностей в європейських університетах; 

Ø на рівні обміну студентами та викладачами в межах спільних 

навчальних планів та програм за відповідними спеціальностями. 

У стандарті вищої освіти України за спеціальністю «Міжнародні 

економічні відносини» було встановлено наступні компетенції, які 

класифікують за трьома видами: інтегральні, загальні та спеціальні (фахові) 

компетентності економіста відповідної спеціальності [4]. 

Необхідно зазначити, що у світі немає однозначного підходу до 

визначення компетентнісної концепції. За визначенням Організації 

економічного співробітництва та розвитку (OEСР) компетентність – це 

«спроможність успішно відповідати на потреби або успішно виконувати 

завдання» [5].  

Інтерактивні технології та методи навчання, які мають бути застосовані в 

процесі підготовки сучасних фахівців з економіки, стають основними 

інструментами в отриманні необхідних компетентностей.  

В процесі підготовки економістів та набуття ними необхідних 

компетентностей викладачами застосовуються такі інтерактивні методи та 
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технології, як: кейс-методи, робота у малих групах з розподілом ролей, 

моделювання виробничих, життєвих та бізнес-ситуацій, використання методу 

«світового кафе», рольові ігри (метод «Шість шляп де Боно (шість шляп 

мислення)», самостійного написання тестових завдань за вивченим матеріалом 

та обмін такими тестами у групах, методи групового обговорення та дискусії, 

методи мозкового штурму, методи ділової гри з укладанням міжнародного 

контракту та проведення ділових перемовин. 

Застосування технологій дистанційного навчання на різних платформах, 

таких як Moodle, Blackboard, ATutor, Dokeos та технологій змішаного навчання 

на платформах Prometheus, Сoursera, Khan Academy надають нові можливості 

усім верствам населення, незалежно від їхнього віку, отримувати нові знання та 

підвищувати рівень знань та кваліфікації, долучатися до новітніх досягнень 

сучасної науки. Дають змогу обдарованій молоді отримувати знання поза 

навчальною програмою, студентам з територіально віддалених районів не 

залишатися поза учбового процесу, студентам з обмеженими фізичними 

можливостями гарантується доступність якісної освіти.  

Застосування інтерактивних технологій і засобів, методів змішаного 

навчання дозволить закладам Вищої освіти впровадити усі стандарти  новітньої 

якісної освіти, залучити до навчання не тільки вітчизняних, але й іноземних 

студентів, конкурувати з іноземними навчальними закладами та стати 

осередком інноваційних реформ в країні. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Взгляд на процесс обучения в вузе как на процесс формирования у 

студентов вузов целостной научной картины мира, в основе которой лежат 

фундаментальные теоретические понятия, в последние годы стал в педагогике 

общепризнанным. Такой подход реализуется, прежде всего, через 

дидактические принципы научности, фундаментальности, системности, 

сознательности и активности, преемственности и междисциплинарной 

координации, контекстного обучения, лежащие в основе современных 

технологий обучения [1, с. 15-19]. 

Возросший интерес молодого поколения к экономическим дисциплинам 

требует разработки современных технологий обучения студентов 

экономических специальностей. 

Успешность обучения любого студента зависит от того, в какой степени 

соответствует содержание обучения видам их будущей профессиональной 

деятельности. Таким образом, необходимость повышения эффективности  

преподавания студентам экономической теории определяется практическими 

задачами обучения студентов базисным экономическим категориям и 

необходимостью развития личности студента, подготовки его к 

самостоятельной продуктивной деятельности в условиях современного 

общества.  

Эффективность формирования у студентов базисных экономических 

понятий повышается, если процесс обучения осуществляется с учетом: 

ü уровня владения студентами категориальным аппаратом; 

ü видов будущей профессиональной деятельности студентов; 

ü междисциплинарной координации. 
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 Базисные экономические понятия, являясь основными, 

фундаментальными понятиями, составляют основу экономической науки и 

позволяют преподавателю сообщать и формировать экономические знания в 

системе, а студенту – осознанно воспринимать сообщаемые знания и применять 

их в учебно-профессиональной деятельности. 

Для разработки методики обучения студентов базисным экономическим 

понятиям в ходе исследования необходимо: 

Ø из всех теоретических категорий выделить базисные категории, или 

такое минимальное подмножество, с которыми студент сможет работать 

самостоятельно; 

Ø представить теоретические категории в системе, т.е. дать целостную 

категориальную систему, желательно провести ее структурирование; 

Ø выразить эту целостную категориальную систему через адекватную 

систему терминов и понятий, которые являются точным обозначением 

определенных теоретических категорий; 

Ø разработать методику обучения на основе базовых  дидактических 

принципов: научности, фундаментальности, системности, сознательности, 

активности, преемственности, междисциплинарной координации и 

контекстного обучения. 

Установлено, что для студентов, изучающих базисные экономические 

категории, особое значение имеют дидактические принципы преемственности, 

междисциплинарной координации, сознательности, активности и контекстного 

обучения [2, с. 125-142]. 

Таким образом, необходимо повышение эффективности методики 

обучения студентов базисным экономическим категориям, основу которой 

составляют: 

а) взаимосвязь дидактических принципов профессионального 

образования и основных принципов становления личности; 
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б) взаимодействие преподавателей экономической теории и прикладных 

дисциплин при реализации принципов преемственности и междисциплинарной 

координации; 

в) сочетание элементов таких технологий обучения, в которых будет 

определено место традиционных форм (написание конспектов лекций,  

подготовка рефератов, выполнение индивидуальных заданий, решение задач и 

т.д.) и новейших (тесты, деловые игры, интерактив, мультимедиа, 

дистанционное обучение и т.д.).  

Основные формы и методы активизации аудиторной работы приведены в 

учебно-методическом пособии, изданном нашими коллегами Т. Б. Кубликовой  

и Е. В. Самотоенковой. Мы используем данные формы, стараемся применить 

их, по возможности дополняя с учетом специфики. Так появляются новые 

направления учебно-методической работы:  метод прямого обучения, лекция-

визуализация, устное эссе-диалог, методики «Техника номинальных групп», 

«Метаплан»,  «Мозаика», модели интерактивного обучения [3, с. 75-79]. 

В заключении следует отметить, что в современных условиях перед 

преподавателем экономической теории стоит задача повышать эффективность 

процесса обучения, добиваться активизации интеллектуально-познавательной 

активности, творческого подхода и сознательной самостоятельной 

деятельности студентов. Для достижения указанной цели в арсенале имеется 

большое разнообразие отвечающих требованиям времени современных 

методов и форм преподавания, которые повысят эффективность и качество 

подготовки будущих специалистов. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ОСВІТИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Головною особливістю сучасної технології навчання є суттєве зростання 

частки самостійної роботи студентів у загальному циклі вивчення дисципліни. 

Весь навчальний матеріал за умов використання кредитно-модульної системи 

(КРС) формується у вигляді окремих, тематично завершених модулів. 

Загальновідомо, що КРС успішно застосовується в багатьох країнах світу. Вона 

сприяє творчому засвоєнню знань, розвитку самостійності в організації навчання 

студентів, дає можливість більш об'єктивно оцінювати їх знання. Вона дозволяє 

ширше застосовувати в навчальному процесі новітні інноваційні технології. 

Якість формування спеціаліста визначається науковим та методичним 

рівнем навчання. Сучасні вимоги до науково-практичної підготовки фахівців, 

індивідуалізація навчання студентів вимагають враховувати їх прагнення до 

отримання нової інформації та інтересів кожного до всебічної самореалізації. 

Інноваційні методи контролю знань охоплюють усі види навчальної 

діяльності студентів та являють собою форми та засоби впливу для 

регулювання процесу навчання. Найбільш ефективні вони, коли традиційні 

методи контролю (опитування, контрольна робота, колоквіум, екзамен, 

співбесіда і т. ін.) доповнюються роботою студентів з автоматизованими 

навчальними курсами (АНК), на  різноманітних  тренажерах,  у програмному   

середовищі автоматизованого робочого місця (АРМ) фахівця. Практичні та 

лабораторні роботи, що проводяться у аудиторіях, які облаштовані ПК або 

спеціальними технічними або вимірювальними приладами потребують і 

певного методичного рівня організації.  

Рейтинг дозволяв уникнути багатьох недоліків традиційного навчання 

(відсутність індивідуального підходу, неефективність чотирьохбальної шкали 

оцінки знань, відсутність ближніх орієнтирів і стимулів у навчанні). Рейтинг 

передбачає оцінку всебічної підготовленості студентів, а не тільки знань. 
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Для студентів рівень знань оцінки може бути значущим чи незначущим, 

незалежно від мотивацій його навчальної діяльності. Студент, націлений на 

оволодіння знаннями, спеціальністю, які забезпечать його конкурентоздатність 

на ринку праці, зацікавлений у високій оцінці його знань. Студент, перед яким 

стоїть завдання лише отримання диплому, неважливо якого, буде байдужий до 

рівня оцінки, його цікавить тільки позитивний результат.  

Кожна навчальна дисципліна розбивається на модулі, кількість яких 

визначається сіткою, розробленою науково-методичною Радою університету. В 

графіку поточного та підсумкового контролю знань студентів визначаються 

дати проведення окремих видів контролю. 

Метод навчання на прикладах аналізу конкретної ситуації дає студентам 

виявити можливість економіко-математичного моделювання в умовах близьких 

до реальних. Він має цілий ряд переваг, до яких можна віднести: 

Ø вироблення навичок, визначення головної проблеми і  відокремлення 

від симптомів або простих проблем; 

Ø поява досвіду розробки однієї або декількох моделей, які 

відображають найбільш важливі елементи цієї проблеми; 

Ø уміння визначення необхідної інформації для застосування 

економіко-математичного моделювання; 

Ø можливість розпізнавання та виділення якісних факторів, які самітно 

впливають на застосування методів кількісного аналізу; 

Ø здібність до логічного та якісного мислення в двозначних та складних 

ситуаціях. 

У процесі аналізу конкретної ситуації саме студент є особою, що приймає 

рішення, тобто в зону його відповідальності входить ретельний аналіз 

сформульованої ситуації, внесок відповідальних припущень і перехід до 

придатної системи альтернативних форм розв'язання задач, які повинні 

показати здатність до самостійного пошуку і прийняття рішення. 

Викладач бере на себе функції перевірки та моніторингу всього 

комплексу завдань. Мається на увазі, що освіта, досвід, підготовка і доступ до 
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матеріалів можуть дозволити йому направити захист у потрібному напрямку, 

він спроможний зробити реалістичну оцінку пропонованих відповідей. 

Бажаним результатом у методі аналізу конкретних ситуацій є здібність 

студента обґрунтувати свою позицію при розв'язанні проблем у рамках матеріалу 

дисципліни. Таким чином, акцент робиться на процес прийняття рішення, а не 

знаходження відповідного розв'язку, якого в дійсності можливо й не існує. 

Головна мета методу аналізу конкретних ситуацій – розвиток здібностей і 

використання досвіду розв'язання типових задач для розв'язання більш 

складних. Кредитно-модульна система в організації навчального процесу 

використовує поточний та підсумковий рейтинг в оцінці знань студентами 

відповідних навчальних дисциплін. 

Заліки, як правило, служать формою перевірки виконання студентами 

лабораторних і розрахунково-графічних робіт, курсових проектів (робіт), 

засвоєння навчального матеріалу практичних і семінарських занять, а також 

перевірки результатів навчальної і виробничої практик. 

В окремих випадках заліки проводяться і по лекційних курсах або по 

окремих частинах курсів здебільшого описового характеру або тісно пов'язаних 

з виробничою практикою, або ж з тими, які мають курсові проекти (роботи), але 

їх тільки умовно можна вважати заліками, по суті вони не відрізняються від 

екзаменів. 

Положення про Вищу школу передбачає обов'язковий семестровий 

(модульний) контроль знань, який проводиться у вигляді екзамену або заліку. 

Всі ці форми контролю є підсумковими. При цьому заліки проводяться 

виключно на основі результатів робіт, що були виконані студентами на 

практичних і семінарських або лабораторних заняттях. У цих умовах дуже 

важливо правильно організувати проміжний контроль знань протягом усього 

періоду вивчення модуля з навчальної дисципліни, що, без сумніву, буде сприяти 

як підвищенню якості отриманих знань, так і рівню об'єктивності їх оцінки. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ ТА АКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Сьогодні основні методичні інновації пов’язані з використанням 

активних, або як їх ще називають інтерактивних, методів навчання. Суть їх 

полягає у тому, що навчальний процес організовується на основі взаємодії, 

діалогу, в ході якого студенти навчаються критично мислити, вирішувати 

складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, 

враховувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у 

дискусіях, спілкуватись з іншими людьми. 

Традиційно активні технології навчання і серед них частіше кейс-метод 

використовують при вивченні економічних дисциплін, тому що вони 

зародилися в Гарвардській Школі Бізнесу на початку 20-го століття, де 

навчання відбувалося за схемою, коли учнів-практиків просили викласти 

конкретну ситуацію чи проблему, а потім дати аналіз і відповідні рекомендації. 

На сьогоднішній день співіснують дві класичні школи case-study – Гарвардська 

(американська) і Манчестерська (європейська). 

Метод кейсів є потужним інструментом інтерактивної, особистісно 

орієнтованої стратегії в навчанні студентів, спрямованим на розвиток у них 

критичного мислення, комунікативних умінь і навичок міжособистісного 

спілкування. Звертаючись до складних і неоднозначних проблем реального 

світу, представленим в кейсах, аналізуючи їх з позицій курсу, що вивчається, 

студенти сприймають навчальний матеріал з точки зору його практичного 

використання в професійній діяльності [1]. 

Навчання конкретним ситуаціям відбувається за певним сценарієм кейсу, 

який включає і самостійну роботу окремого студента, «мозковий штурм» в 

межах малої групи, і публічний виступ із представленням і захистом 

висунутого рішення. Кейс-метод ставить за мету максимально активізувати 
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навчально-пізнавальну діяльність кожного студента і втягнути його в процес 

аналізу ситуації і прийняття рішень. Тому студентська група поділяється на 

мікрогрупи, які складаються із 3-5 осіб. Кожна команда обирає спікера, роль 

якого полягає в тому, що він відповідає за організацію роботи мікрогрупи, 

розподіл питань між учасниками і за прийняття рішення.  

Дуже ефективним є використання комп’ютерів при проведенні занять із 

застосуванням кейсів конкретних ситуацій. Це дозволяє краще подати групам 

ілюстративний, табличний, схематичний матеріал, швидше виконувати 

розрахунки тощо.  

Case-studiеs, конкретні ситуації, які спеціально розробляються на основі 

фактичного матеріалу з метою подальшого розбору у навчальних заняттях, 

втілюють у собі наступні ідеї: 

1. Метод призначений для отримання знань з навчальних дисциплін, 

істина в яких плюралістична, тобто немає однозначної відповіді на поставлене 

питання. 

2. Акцент навчання переноситься не на оволодіння готовим знанням, а 

на його вироблення, на співпрацю студента і викладача; коли студент по суті 

справи є рівноправним з іншими студентами і викладачем в процесі 

обговорення проблеми. 

3. Результатом застосування методу є не тільки знання, але і навики 

професійної діяльності. 

4. З урахуванням певних правилах розробляється модель конкретної 

ситуації, яка має місце у реальному житті, і відбиває той комплекс знань і 

практичних навиків, які студентам потрібно отримати; при цьому викладач 

виступає в ролі посередника у процесі співпраці. 

5. Позитивною стороною методу є не тільки отримання знань і 

формування практичних навичок, але і розвиток системи цінностей студентів, 

професійних позицій, життєвих установок, своєрідного професійного 

світовідчуття. 
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6. У методі case-study долається класичний дефект традиційного 

навчання, пов'язаний з «сухістю», не емоційністю викладу матеріалу – 

відповідним чином організоване обговорення кейса може нагадувати  

театральну виставу. 

До переваг методу case-study можна віднести: використання принципів 

проблемного навчання – отримання навиків вирішення реальних проблем, 

можливість роботи групи на єдиному проблемному полі, при цьому процес 

вивчення, по суті, імітує механізм ухвалення рішення в житті, він адекватніший 

ніж заучування термінів з подальшим їх переказом, оскільки вимагає не тільки 

знання і розуміння термінів, але і уміння оперувати ними, вибудовувавши 

логічні схеми вирішення проблеми; отримання навиків роботи в команді; 

отримання навиків презентації, проведення прес-конференції; уміння 

формулювати питання, аргументувати відповідь. 

Кейс-метод конкретних ситуацій є цікавою активною формою навчання, 

що мотивує інтерес до теми, навчальної дисципліни загалом, підвищує 

навчально-пізнавальну діяльність студентів, вміння приймати конструктивні 

рішення, прищеплює студентам такі якості як ініціативність, творчий підхід до 

розв’язання проблем, готовність до дії в різних умовах та вміння гнучко 

реагувати на них, що є необхідним для майбутніх економістів, фінансистів та 

бухгалтерів.  

Кейс-метод також має великий виховний потенціал з позиції формування 

особистісних якостей: креативності; працьовитості; готовності взяти на себе 

відповідальність; впевненості в собі; розвиток вольових якостей, 

цілеспрямованості; здатності до конкурентоспроможності; соціально активної і 

життєво компетентної особистості, здатної до саморозвитку, 

самовдосконаленню і самореалізації. 
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FOLLOW-UP OF UNIVERSITIES, PARTICIPATING  

IN THE TUNING PROJECT 

 

Ukraine has chosen European integration, the convergence has biggest 

difficulties, but the goal will be achieved in future. Students as citizens of the 

European Union must be competitive in the labor market. One of the most important 

areas of development of European integration is the sphere of higher education, 

which got forms of the Bologna process. Today, 46 European countries, including 

Ukraine, are in it. 

TUNING Educational  Structures in Europe started in 2000 as a project  to link 

the political objectives of the Bologna Process and at a later stage the Lisbon Strategy 

to the higher educational sector. Over time Tuning has developed into a Process, an 

approach to (re-)designing, develop, implement, evaluate and enhance quality first, 

second and third cycle degree programmes. The Tuning outcomes as well as its tools 

are presented in a range of Tuning publications, which institutions and their academics 

are invited to test and use in their own setting. The Tuning approach has been 

developed by and is meant for higher education institutions. The name Tuning is 

chosen for the Process to reflect the idea that universities do not and should not look 

for uniformity in their degree programmes or any sort of unified, prescriptive or 

definitive European curricula but simply look for points of reference, convergence and 

common understanding. The protection of the rich diversity of European education has 

been paramount in Tuning and in no way seeks to restrict the independence of 

academic and subject specialists, or undermine local and national authority [1]. 

Tuning focuses not on educational systems, but on educational structures with 

emphasis on the subject area level, that is the content of studies. Whereas educational 

systems are primarily the responsibility of governments, educational structures and 

content are that of higher education institutions and their academic staff.  

Here you can see the development of main concepts of Tuning Community.  
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Table 1 
Development of main concepts within the Tuning Community 

 

Projects / 
Phases 

Main concepts / 
Tools Other relevant issues 

Tuning 

Europe 

2000 – 

2008 

Denition of 

Learning Outcomes 

and competences 

9 SAGs Reference 

Points 

• New terminology 

• Checklist for planning/maintaining a 

curriculum  

• Brochures for 9 Subject areas 

Socrates 

Thematic 

Networks 

since 2002 

EC 

recommendations 

for taking Tuning 

«on board» 

• Tuning Counselors 

• 2 European Tuning Information and 

Counseling Centers  

• 38 Tuning Information Points  

• Reference Points for 24 new SAs 

SQFs in 

Social 

Sciences 

HUMART 

2008-2011 

Sectorial reference 

points 

• Identication of main educational sectors (Social 

Sciences, Humanities and Arts, Natural Sciences, 

Health Sciences, Sciences & Technology) 

• Relation between QF for EHEA and EQF-LLL 

• Reference Points for 8 new SAs 

CoRe2 

2008 – 

2010 

Formulating a 

degree prole 

Learning Outcomes as a measure of 

Competences 

AHELO 

2008 – 

2013 

Measuring and 

comparing 

competences at an 

international level 

• A global test for a direct assessment of 

students’ performance 

• Reference Points for 2 new SAs 

 
[2] 
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As a result of the Bologna Process the educational systems in all European 

countries are in the process of reforming. This is the direct effect of the political decision 

to converge the different national systems in Europe. For Higher Education institutions 

these reforms mean the actual starting point for another discussion: the comparability of 

curricula in terms of structures, programmes and actual teaching [3; 4].  

As a result of the Bologna Process the educational systems in all European 

countries are in the process of reforming. This is the direct effect of the political 

decision to converge the different national systems in Europe. For Higher Education 

institutions these reforms mean the actual starting point for another discussion: the 

comparability of curricula in terms of structures, programmes and actual teaching. 

This is what Tuning offers. In this reform process the required academic and 

professional profiles and needs of society (should) play an important role. 

The materials of the TUNING project will be useful for all higher education 

institutions, who wish to implement the principles of the Bologna process, will help 

them to find the most suitable means to use them for adaptation or creation of 

curricula that would meet the demands of today's society. The general purpose of all 

stages of the project is development and introduction of methodology of curricula and 

educational programs creation with the use of competence tool that will enable to do 

them comparative for all educational European institutions involved in the Bologna 

process. The big work already done within the framework of the Tuning project got 

the high estimation of the European Commission. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

З метою кращого засвоєння слухачами певних знань педагоги невпинно 

впроваджують у навчальний процес інноваційні технології. Водночас, 

багаторічна практика використання окремих технологій навчання доводить їх 

ефективність, а вітчизняні умови розвитку суспільного господарства 

актуалізують їх значення для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, в 

тому числі й у галузі фінансів. Однією з таких технологій являється метод 

проектів. 

В основу методу проектів покладено ідею, що виявляє сутність поняття 

«проект», його прагматичну спрямованість на результат, який можна отримати 

за умови розв'язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої 

проблеми [1]. Результат можна побачити, продумати, використати в реальній 

практичній діяльності. Тому необхідно навчити студентів самостійно мислити, 

знаходити та розв'язувати проблеми, використовуючи знання з різних галузей, 

розвинути уміння встановлювати причино-наслідкові зв'язки, прогнозувати 

результати та можливі наслідки різних варіантів розв'язку проблеми. 

Метод проектів передбачає індивідуальну, парну чи групову (але 

самостійну) діяльність тих, хто навчається, що забезпечує гарантоване 

досягнення спланованого результату [2]. Використання цього методу 

обумовлює відхід від авторитарних і репродуктивних методів навчання, 

вимагає обміркованого й обґрунтованого поєднання з різними методами, 

формами і засобами навчання [2; 3]. 
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Робота за методом проектів передбачає постановку певної проблеми і 

наступне її розкриття, розв’язання, з обов’язковою наявністю ідеї та гіпотези 

розв’язування проблеми, чітким плануванням дій, розподілом (якщо 

розглядається групова робота) ролей, тобто наявністю завдань для кожного 

учасника за умов тісної взаємодії, відповідальності учасників проекту за свою 

частину роботи, регулярного обговорення проміжних кроків та результатів [2]. 

Слід враховувати, що дослідницький проект з фінансових дисциплін є 

міжпредметним, оскільки в ньому інтегрується суміжна тематика декількох 

дисциплін. Наприклад, у навчальній дисципліні «Державний фінансовий аудит»  

використовуються знання студентів з таких дисциплін як: фінанси, бюджетна 

система, фінанси підприємств, фінансовий контроль; а з навчальної дисципліни 

«Організація та методика податкових перевірок» – податкова система, 

оподаткування суб’єктів господарювання, податкове рахівництво, фінансовий 

аналіз та ін.  

Основною вимогою для використання методу проектів є наявність 

значущої у дослідницькому або творчому плані проблеми або задачі, що 

вимагає для свого розв’язання інтегрованих знань, дослідницького пошуку. 

Наприклад, при застосуванні методу проектів з навчальної дисципліни 

«Державний фінансовий аудит» з теми «Методика проведення аудиту 

економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм» 

на вибір студентів, які об’єднані у групи по три-п’ять осіб, ставиться завдання 

самостійного збору інформації за різними державними цільовими програмами 

(далі – ДЦП) шляхом пошуку та аналізу показників соціально-економічного 

розвитку того чи іншого регіону, галузі, сфери та результативних показників 

виконання такої ДЦП. За результатами проведеного дослідження студенти 

повинні розраховувати необхідний для вирішення проблемних питань регіонів, 

галузей, сфер розмір державної фінансової підтримки та здійснити 

прогнозування ефективності запропонованих ними заходів. Проведені 

дослідження студенти презентують на  практичному занятті.  
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Однією з вимог застосування методу проектів при викладанні фінансових  

дисциплін є практична, теоретична, пізнавальна значимість очікуваних   

результатів. Так, наприклад, з навчальної дисципліни «Організація та методика 

податкових перевірок» студентами розробляється проект з виявлення платників 

податків з високим ступенем ризику на підставі їх податкової та фінансової 

звітності. У процесі дослідження студенти повинні використовувати спеціальні 

обґрунтовані методи дослідження, що сприятимуть розробленню заходів 

впливу на суб'єктів господарювання, які ухиляються від сплати податків. 

Результатом виконання такого проекту є набуття студентами навиків  

планування контрольних заходів та прогнозування їх результативності.  

Таким чином, метод проектів передбачає: наявність значущої у 

дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), розв'язання якої потребує 

інтегрованих знань, дослідницького пошуку; практичну, теоретичну, пізнавальну 

значущість передбачуваних результатів; самостійну діяльність студентів; 

структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних 

результатів); визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, 

висунення гіпотези її розв'язання, обговорення методів дослідження; висновки, 

висунення нових проблем дослідження; обговорення способів оформлення кін-

цевих результатів (презентації, захисту, творчих звітів).  

На нашу думку, використання методу проектів як технології навчання 

забезпечує численні переваги як для студентів, так і для викладачів. Аналіз 

результатів практики застосування цього методу свідчить, що він надихає 

студентів до навчання, скорочує число пропусків занять, створює імпульс до 

взаємонавчання та співпраці і в решті решт підвищує успішність студентів. 
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» 

 

Сучасні вимоги до підготовки магістрів зі спеціальності «Економічна 

теорія» передбачають активацію і розвиток аналітичних здібностей студентів, 

формування їхніх професійних компетенцій як науковців-дослідників, здатних 

формулювати і вирішувати складні теоретичні й практичні проблеми, пов’язані 

з економічною теорією та її застосуванням у господарській практиці. Саме на 

це спрямована така форма самостійної роботи студентів-магістрантів при 

вивченні дисципліни «Аналіз економічної політики» як написання кейсів. 

Завдання навчальної дисципліни – визначити складові аналізу економічної 

політики; навчити студентів самостійно формулювати конкретні задачі аналізу 

економічної політики, відбирати та використовувати теоретичні знання для 

оцінки її ефективності; сформувати навички осмислення зарубіжного досвіду 

втілення певної економічної політики та визначення можливостей його 

використання в Україні; сприяти розвитку у студентів сучасного економічного 

мислення. Предметом навчальної дисципліни є економічна політика, процес її 

формування та оцінювання наслідків в умовах громадянського суспільства. 

Сутності кейс-методу як різновиду інтерактивних методів навчання, його 

значенню у підготовці конкурентоспроможних фахівців під час викладання 

різних дисциплін, класифікаціям кейсів, методиці створення кейсів та 

аудиторного обговорення їхнього змісту присвячені праці Т. Бучинської та      

С. Шумської [1], Г. Каніщенко, Т. Пащенко [2], І. Брітченко та В. Стрельнікова 

[3], Ю. Сурміна,   П. Шеремета, В. Чуба та інших дослідників.  

Особливість застосування кейс-методу у навчальній дисципліні «Аналіз 

економічної політики» полягає в тому, що використовується найбільш складна і 

маловивчена його форма – розробка кейсів студентами, відповідно алгоритмам 

дослідження, що пояснюються на заняттях. Кейс (робота на основі метода 
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конкретних ситуацій) – це чітко структурована, письмова творча робота, яка 

присвячена конкретній проблемі й містить її формулювання, аналіз та 

передбачає практичні рекомендації щодо шляхів вирішення проблеми.  

Колективний кейс є контрольним завданням з навчальної дисципліни. 

Студенти, працюючи у малих групах, мають підготувати колективні кейси 

стосовно аналізу, реалізації та оцінки наслідків певного різновиду економічної 

політики і презентувати свої кейси на семінарських заняттях. Завдання 

оцінюється за 20-бальною шкалою. Обов’язковим індивідуальним завданням є 

також підготовка і презентація індивідуального кейса стосовно аналізу, 

реалізації та оцінки наслідків певного різновиду економічної політики в 

Україні. Результати презентацій і доробки індивідуальних кейсів ураховуються 

в якості практичного завдання в оцінці на іспиті – до 20 балів. В оцінці 

враховується: наявність авторського концептуального бачення актуальної 

проблеми економічної політики; самостійність суджень; оригінальність думок; 

інформованість про досліджувану проблему; викладання матеріалу у типовій 

для кейса чітко структурованій (блоковій) формі; вміння злагоджено та 

ефективно працювати в команді малої групи, сприймати критичні зауваження 

до кейса та враховувати їх при доробці кейса; вміння «подавати» інформацію – 

говорити зрозуміло, цікаво, використовувати наочні засоби у презентації; 

здатність до аналізу та визнання  комунікативних помилок.  

Структура (блоки) кейса з навчальної дисципліни «Аналіз економічної 

політики»: 1) актуальність проблеми; формулювання проблемної ситуації та 

пояснення, чому вона стала проблемою для уряду (поставлена на порядок 

денний); «дерево проблеми» – її різні аспекти, можливі підходи до вирішення; 

2) клієнт (замовник програми) і його специфічні інтереси; 3) фактори, що 

найбільше впливають на формування даного різновиду економічної політики: 

економічні, політичні, культурні (зокрема, економічна і політична культура), 

географічні, етнічні, демографічні, суспільна думка, міжнародні організації, 

еліта, клани, корупція…); офіційні творці політики («policy makers»): 

представники законодавчої, виконавчої та судової влади, державні службовці;  
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неофіційні групи, що формують політику: групи по інтересах (лобіювання, 

демонстрації, страйки), групи ЗМІ (засоби масової інформації);  4) концепції, 

інструменти аналізу, найбільш корисні для визначення даної політики; 

аналітичні рекомендації; 5) ціль даної політики та її зв’язок зі стратегічними 

цілями економічної політики певної держави; 6) розробка проекту економічної 

політики; вибір серед альтернативних варіантів досягнення програмних цілей; 

теорія програми і теорія реалізації програми (бажано зобразити за допомогою 

схем); 7) вплив політики (прямий, політичний, економічний, соціальний);         

8) критерії оцінювання та індикатори для моніторингу наслідків реалізації 

програми. 

Висновки та рекомендації: 1) кейс-метод є дуже ефективним 

інтерактивним методом у викладанні дисциплін кафедри загальної економічної 

теорії та економічної політики, що сприяє формуванню професійних 

компетенцій студентів; 2) використання цього методу має відбуватися шляхом 

«від простого до складного» – у рамках програми підготовки бакалаврів мають 

використовуватись кейси, що створені викладачами, а у рамках програми 

підготовки магістрів має застосовуватись колективне та індивідуальне 

створення кейсів студентами для формування професійної компетенції  

науковців-дослідників; 3) кафедрам ОНЕУ необхідно продовжити роботу у 

напрямку використання кейс-методу, конкретизуючи специфіку кейсів і 

створюючи інформаційну базу цих кейсів, відповідно цілям і змісту їхніх 

дисциплін. 

 
Список використаних джерел: 
 
1. Шумська С. Є. Використання кейс-методу у професійному навчанні / С. Є. 

Шумська, Т. В. Бучинська //Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна». – 2013. – №. 2. – С. 277-280. 

2. Пащенко Т. М. Методика створення навчальних кейсів для підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників // ScienceRise: Міжнародний науковий журнал. – Харків: НВП ПП 
«Технологічний Центр», 2015. – Т. 9. – №. 5 (14).  – С. 65-70. 

3. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний 
посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ     
/ В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 309 с. 

 



 140 

 Саєнсус М. А. 
к.е.н, доцент;                

Карнаухова  Г. С. 
ст. викладач 

 

КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МАРКЕТИНГ» 

 

У процесі навчання із найбільш популярних і ефективних методів впливу 

на навчання студентів спеціальності «маркетинг»  можна назвати рольові ігри, 

які являють собою сукупність технологій, заходів, процедур та принципів, в 

основі яких лежать активізація психологічних механізмів і закономірностей 

функціонування людини. Яка виступає і як суб’єкт, і як об’єкт впливу. На 

сучасному етапі розвитку освітнього простору в Україні виникла гостра 

необхідність орієнтації змісту і технологій навчання на розвиток 

індивідуальності майбутнього спеціаліста, які б у максимальному ступені були 

б спрямовані на професійне вдосконалення під час фахової підготовки. 

Суттєвий потенціал у цьому аспекті мають інтерактивні технології навчання. 

Серед таких технологій чільне місце посідають ігрові технології. На основі 

аналізу наукової літератури із досліджуваної проблеми [1; 2; 3] ми прийшли до 

висновку, що ігрова пізнавальна діяльність допомагає викладачеві сформувати у 

студентів спеціальності «маркетинг» певну систему вмінь і навичок, які сприяють 

підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців. Не менш важливим є завдання 

комунікативного характеру, адже процес навчання відбувається в умовах 

спілкування педагога і студента. Невідповідність стану розвитку комунікативних 

умінь майбутніх спеціалістів соціальної сфери потребам сьогодення, а також роль 

у цьому процесі ділових ігор обумовили напрямок наших досліджень. 

У сучасний період впливова практика в рамках психологічного 

забезпечення процесу навчання студентів спеціальності «маркетинг» досить 

широка й багата різноплановими психологічними технологіями. Все це 

використовується для того, щоб підвищити ефективність процесу навчання. 
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Сама ділова гра сполучає в собі якості гри і навчально-діагностичного процесу. 

Можна сказати. Що такий вид навчальної діяльності являє собою різновидність 

непродуктивної діяльності, головним мотивом якої є сам процес. А не той 

результат, до якого призводить гра. Хоча вона являє собою унікальний 

механізм акумуляції та передачі колективного досвіду. Саме тому в діловій грі 

значне місце відводиться комунікаціям, які спрямовані як на процес проведення 

самої гри, так і на процес тих змін, які мають проходити в учасників. 

Комунікації в процесі ділових ігор можна розглядати в двох напрямках. 

По-перше, як засіб, що дає можливість вирішувати такі завдання: визначати 

індивідуальні та колективні здібності учасників ділових ігор. Ступінь їх 

підготовленості до професійних вимог; підвищувати інтерес учасників до 

навчального процесу, їх включеність в рішення організаційних завдань; наочно 

уявити реальну ситуацію, відчути її та визначити можливі стратегії власних дій; 

вивчити складові частини організаційної проблеми, виявити важливіші з них і 

відпрацювати її комплексне поетапне рішення в імітаційному режимі; придбати 

навички рішення проблем в умовах, максимально наближених до реальної 

ситуації. Розглядаючи інформаційний бік спілкування, ми перш за все маємо на 

увазі обмін різними знаннями, уявленнями, ідеями, почуттями, установками. 

Потреба у нових враженнях – одне з найважливіших людських потреб. 

Інформаційний голод, духовну спрагу ми звичайно угамовуємо за допомогою 

інших людей. Інформація може бути двох типів: спонукальна та констатуюча. 

Спонукальна інформація виявляється у формі наказу, поради або прохання. 

Вона повинна викликати, стимулювати якусь дію. Спонукальна інформація 

передбачає активізацію; дестабілізацію. Констатуюча інформація виявляється у 

формі повідомлення й не передбачає безпосередньої зміни поведінки. Ми 

щодня слухаємо новини по радіо або телебаченню, але це не означає, що у 

нашій поведінці щось змінюється. Під час розмови кожен учасник поперемінно 

то розмовляє – віддає інформацію, то слухає – сприймає її. Людину, яка передає 

інформацію, називають комунікатором, а ту, яка сприймає інформацію, – 

реципієнтом. Невербальна комунікація – це своєрідна мова почуттів. 
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Невербальні засоби спілкування: міміка, жести, пози, положення тіла у 

просторі. Дані засоби старші за вербальні, але попередником звука був жест. 

Невербальні засоби дуже часто супроводжують вербальні, вони посилюють, 

уточнюють та навіть заміщують вербальну інформацію.  

Виходячи з цих позицій, традиційно встановлюється взаємозв’язок між 

навчальною діяльність і характером комунікацій, що вважають діловим. Таким 

чином, можна сказати, що другий напрямок комунікацій пов’язаний зі 

специфікою навчальної діяльності і обумовлює характер комунікацій, за 

допомогою якого ініціатор комунікації прагне викликати бажання в іншої 

людини до встановлення нових ділових відносин і придбання певних навичок в 

процесі гри. В цьому випадку комунікація вирішує наступні завдання: виступає 

як діяльність, включена в іншу діяльність. Звертає на себе увагу той факт, що в 

психологічній моделі комунікації складовими часто розглядаються два великих 

елементи, у якому обов’язкова участь  індивідів: вплив і взаємодія як визначена 

інтеракція. Ці елементи обов’язкова припускають участь індивідів і взаємне 

установлення відносин і на психологічному рівні, і на рольовому. Можна 

зробити акцент на тому, що в більшій мірі сполучним для впливу є процес 

спілкування. Комунікація часто трактується як змістовна сторона спілкування. 

Іншими словами – це цілісний процес, що поєднує ряд складових: обмін 

інформацією. Взаємодія і сприйняття один одного. Важливим варто відзначити 

те, що часто до спілкування відносяться як до однобічного процесу, хоча у 

самому процесі спілкування дуже важливою є взаємодія, а вплив не може 

сприйматися як процес однобічний. При цьому враховується, що в кожній 

конкретній взаємодії присутній процес впливу.  

 
Список використаних джерел: 
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ПРОЕКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРА 

 

В сучасних умовах отримання вищої освіти особливої актуальності 

набуває залучення студентів до участі у реалізації соціальних та комерційних 

проектів. Особливо це стосується менеджерів, які отримують навички 

планування, організації, мотивації, комунікації як у малих групах, так і із 

зовнішнім оточенням. 

Питання управління проектами розкрито у працях таких науковців, як: Д. 

Вайс,  К.  Ф.  Грей,  Д.Локк,  А.  Я.  Лейманна,  М.  Л.  Разу та інших.  Разом із тим,  

недостатньо висвітленим залишається питання участі в проектах студентів 

університетів. 

Метою роботи є розповсюдження досвіду участі студентів, які 

навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент» серед інших студентів та 

викладачів Одеського національного економічного університету. 

З метою навчання студентів роботі у проектах та підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці в рамках дисципліни «Теорія 

організацій» було дано індивідуальне завдання, а саме: взяти участь у реалізації 

реального проекту. 

Структура індивідуального завдання мала наступний вигляд: 

1. Вступ. Описати актуальність обраного Вами проекту. Чому саме у 

цьому проекті Ви приймали участь. 

1.1. Опис початкових умов: назва проекту, де реалізується (адреса, 

посилання на проект в Інтернеті), хто керівник проекту, сутність проекту, час 

створення, чи є аналоги цього проекту у світі, скільки людей в ньому працює.  

1.2. Характеристики проекту.  

2. Характеристики внутрішнього середовища. 

2.1. Місія і цілі проекту. Побудувати дерево цілей. 
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2.2. Ресурси. Опис видів ресурсів використовуваних у проекті (людські 

ресурси, бюджет проекту, час, матеріальні). Побудова графіка Ганта.  

2.3. Технологія.  

2.4. Побудова організаційної структури. Відображення своєї ролі у 

реалізації проекту з описом функцій, які Ви виконували у проекті. Короткий 

опис ступеня Вашої відповідальності. Визначення типу організаційної 

структури з обґрунтуванням. 

3. Зовнішнє середовище. 

3.1. Аналіз п’яти сил конкуренції М. Портера. 

3.2. SWOT-аналіз проекту. 

4. Висновки. Наскільки цей проект потрібен для суспільства? Який 

ефект очікується отримати (економічний, соціальний)? Чи триває проект на 

момент захисту індивідуального завдання? Яку користь Ви отримали від участі 

у цьому проекті? Які навички, знання та вміння отримали в процесі реалізації 

проекту? Що Вас зацікавило в проекті? Що сподобалось робити більше всього? 

Чи маєте бажання брати участь у інших проектах? Які знання з менеджменту 

Вам знадобилися при реалізації проекту. 

5. Презентація проекту з фото-звітом. 

Критерії оцінювання: 20 балів – за якісне виконане завдання. 

За базу для реалізації проектів було обрано платформу соціальних 

проектів «Моє місто» [1]. Це платформа на якій обговорюються, створюються 

та реалізуються проекти, які покращують Одесу. 

Студенти другого та третього курсу напрямку підготовки «Менеджмент» 

факультету «Економіки та управління підприємництвом» активно залучилися 

до реалізації таких соціальних проектів, як: «Одеса, як полотно для 

художника», «Біоетика» або гуманне ставлення людини до тварин», «Парк 

сучасних скульптур та арт-об'єктів», «Виставка – показ тварин з притулків», 

«Установка міської лави для зарядки мобільних гаджетів», «Проект з піаніно», 

«Проект з фото рамками», «Проект з футболками», «Проект з листівками», 

проект «3 D моделі для сліпих», проект «Добрий ресторан», проект «Допомога 
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дітям дитячого будинку». Також були і комерційні проекти, як: проект 

«Створення тепличного господарства» та «Лайфхаки багатих і успішних 

одеситів». 

В процесі вивчення дисципліни «Теорія організацій» на лекції були 

запрошені: волонтер платформи соціальних проектів «Моє місто» В. Сафонов, 

технічний директор IT компанії С. Цибульський та Senior Front-end, Sigma 

Software К. Генчевський. Вони поділилися зі студентами своїм досвідом та 

особливостями роботи над проектами. Студенти мали змогу отримати відповіді 

на запитання від професіоналів у проект – менеджменті. 

У процесі реалізації проектів студенти набували досвід опору змінам, 

вистроювання комунікацій між зовнішнім та внутрішнім середовищем. На 

власному досвіді пізнали різницю між планом та реальними потребами 

споживачів та суспільства. Застосували на практиці знання з навчальних 

дисциплін «Теорія організацій» та «Менеджмент». 

Отже, можна зробити висновок про те, що використання в навчальному 

процесі проектів є доцільним, оскільки дає можливість студентам реалізувати 

потенціал майбутніх менеджерів, дати можливість зрозуміти особливості праці 

менеджера та завдання, які перед ним стоять. Перспективи подальших 

досліджень пов’язані з організацією «Виставки проектів», де студенти:  

� зможуть презентувати свої проекти для більшої аудиторії;  

� отримають досвід у організації та проведенні заходу та обміну 

знаннями і навичками, як зі студентами університету, так і з майбутніми 

абітурієнтами. 

 
Список використаних джерел: 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЁТНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 

Студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они 

изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из 

этого, основные методические инновации связаны сегодня с применением 

именно интерактивных методов обучения. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в 

формах совместной деятельности преподавателя и обучающихся. Все 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия сокурсников и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную  атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов 

между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает 

высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятий. 
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Рассмотрим основные интерактивные методы. 

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре 

ведения дискуссии.  

Дискуссия (от лат. discussio исследование, рассмотрение) – это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре.  

Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов 

стимулирования творческой активности. Широко используется во многих 

организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 

задач.  

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального 

содержания профессиональной деятельности, моделирования систем 

отношений, разнообразных условий профессиональной деятельности, 

характерных для данного вида практики. В деловой игре обучение участников 

происходит в процессе совместной деятельности.  

В процессе изучения учётных дисциплин можно использовать такие 

деловые игры, как: 

1. «Документооборот». Целью данной игры является активное 

погружение участников групп в содержание специального модуля 

бухгалтерского учета, а также развитие у них профессиональных навыков. 

2. «Лабиринт». Данная игра направлена на проверку знаний по учебной 

дисциплине «Бухгалтерский учет». Только хорошие знания по этой дисциплине 

помогут студентам найти выход из лабиринта. 

3. Практический пример «Составление баланса». Сквозная задача по 

«Бухгалтерскому учету», направленная на закрепление теоретического 

материала данной дисциплины. 
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Преимущества интерактивных методов обучения для профессиональной 

подготовки студентов в области учетных учебных дисциплин определяются 

следующими приоритетами: 

1. Студенты осваивают новый материал не в качестве пассивных 

слушателей, а в качестве активных участников процесса обучения. 

2. Будущие специалисты получают навыки владения современными 

технологиями обработки информации. 

3. Вырабатывается умение самостоятельно изучать и анализировать 

законодательные и нормативные документы, отслеживать вносимые в них 

изменения. 

4. Оперативность и актуальность получаемой информации; студенты 

оказываются вовлеченными в решение сложных практических ситуаций, 

которые имеют место в бухгалтерской, экономической и аудиторской 

деятельности. 

5. Доступность и гибкость. Студенты могут использовать в процессе 

обучения информационные законодательные и нормативные базы. 

6. Интерактивные методы обучения позволяют осуществлять 

возможность постоянных контактов студентов с преподавателем. Они делают 

более профессиональным образовательный процесс. 

Интерактивное обучение позволяет резко увеличить процент 

усваиваемости материала, а также ведёт к развитию профессиональных и 

личностных качеств студентов, в том числе: росту активности; критического 

мышления; развитию способностей к аргументации своего мнения; усилению 

ответственности за принятие решения; формированию способности к 

сотрудничеству и командной работе; развитию способности к дальнейшему 

самообразованию, то есть всех качеств, которые должен иметь современный 

специалист.  

Использование методов интерактивного обучения является 

целесообразным и эффективным в процессе преподавания учётных учебных 

дисциплин. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ 

ТОВАРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Розвиток освітніх процесів в українських вузах на сучасному етапі 

вимагає постійного оновлення і впровадження інноваційних технологій 

навчання, використання прогресивних напрямів викладання, одним із яких є 

інтерактивні методи. 

Інтерактивні методи навчання орієнтовані на розширену взаємодію 

студентів не лише з викладачем, але і один з одним, що дає змогу підвищити 

активність студентів в процесі навчання. Інтерактивні методи навчання – це 

спільна діяльність студентів і викладача, під час якої всі учасники освітнього 

процесу взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно 

вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії один одного і свою 

власну поведінку.  
 
Мета інтерактивних методів навчання полягає в отриманні нового 

пізнавального досвіду в ході активної продуктивної взаємодії, що організована 

в процесі спільної діяльності студентів між собою, з викладачем, з 

комп’ютером, з різними джерелами інформації. При взаємодії учасники 

освітнього процесу спільно вирішують професійні проблеми, моделюють 

ситуації, оцінюють дії один одного і свою власну поведінку. Інтерактивні 

методи навчання дозволяють різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу. 
 
Спільна діяльність в процесі пізнання, освоєння нового матеріалу 

означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний вклад, іде обмін 

знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому відбувається все це в 

атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не лише 

отримувати нове знання, але і розвиває саму пізнавальну діяльність і навички 

взаємодії, піднімає її на вищі форми співпраці. 
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Основними складовими інтерактивних занять є інтерактивні завдання, які 

виконуються студентами. Важлива відмінність інтерактивних вправ і завдань 

від звичайних в тому, що студенти, виконуючи їх, не лише і не стільки 

закріплюють вже опанований матеріал, скільки вивчають новий. До 

інтерактивних методів відносяться наступні: дискусія, «мозковий штурм», 

ролеві, «ділові» ігри, тренінги, кейс-метод, метод проектів, групова робота з 

ілюстративним матеріалом, обговорення відеоматеріалів і т. ін. Найбільш 

важливі інтерактивні методи з точки зору формування ключових компетенцій 

при вивченні товарознавчих дисциплін – це «мозковий штурм» і «групова 

дискусія». 
 
Метод «Мозковий штурм», що спрямований на генерування ідей задля 

розв’язання проблеми, засновано на процесі спільного аналізу поставлених в 

ході організованої дискусії проблемних завдань. Завдання може містити 

професійно значиме або міждисциплінарне питання. Це метод притягнення до 

роботи всіх членів групи, він дозволяє вислухати думку кожного, швидко 

генерувати безліч ідей, що звичайно підвищує самооцінку студента. 

Виконуються основні правила проведення мозкового штурму: не 

повторюватися; чим більше список ідей, тим краще; ідеї не оцінювати і не 

критикувати; розробляючи проблему, розширюй і заглиблюй її. 

Метод «Групова дискусія» виникає, коли кожен учасник висловлює свою 

думку по тій або іншій темі, на підставі своїх знань і досвіду. Важливо, що 

думки, які були висловлені в ході дискусії не критикуються і не оцінюються. 

Переваги: дозволяє побачити проблему з усіх боків; висловити особисті точки 

зору учасників; підвищити інтерес до проблеми. 
 
Впровадження інтерактивних методів у навчанні – це умова ефективного 

педагогічного процесу, що забезпечує підготовку фахівців високої якості. 

Досвід використання сучасних прийомів навчання викладачами кафедри 

експертизи товарів та послуг свідчить, що інтерактивні методи посідають 

провідне місце в рейтингу ефективних методик викладання. 
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Навчальна дисципліна «Експертиза товарів», яка викладається студентам 

є завершальною у вивченні товарознавчих дисциплін. Її засвоєння базується на 

знаннях отриманих на попередніх навчальних дисциплінах, найважливішими з 

яких є «Хімія», «Мікробіологія», «Інструментальні методи дослідження», 

«Технічне регулювання», «Товарознавство», «Методи визначення 

фальсифікації товарів». Теоретичний курс цієї дисципліни закріплюється 

лабораторними заняттями, під час яких студенти проводять товарознавчу 

експертизу різних товарних груп. 
 
Товарознавче експертне дослідження – це багатопланове дослідження 

органолептичних, фізико-хімічних показників якості, стану упаковки, аналіз 

маркування, штрихового кодування, умов зберігання товарів. На заняттях 

студентську академічну групу доцільно поділяти на мікрогрупи. 

Таким чином, відбувається моделювання роботи експертної групи, що 

складається з 3 – 4 осіб. Викладач формулює завдання для кожної групи. 
 
Робота здійснюється таким чином: виявляється лідер, який очолює 

експертів, акумулює всі точки зору і узагальнює всі міркування (як правило, це 

досить складний процес). 
 
Експертна група проводить дослідження, що фіксуються кожним 

студентом в експертних документах. Порядок заповнення виконується у 

відповідності із законодавчою базою і нормативною документацією. 
 
На завершення товарознавчої експертизи кожен студент оформлює 

експертний висновок, який захищає перед групою і перед викладачем. 
 
Викладач узагальнює всі виступи, робить смислові наголоси для того, 

щоб у студентів з’явилася потреба до теоретичного осмислення 

обговорюваного матеріалу, тобто необхідність звернутися до самостійної 

роботи з літературними джерелами, з навчальною літературою. 
 
Придбаний досвід такої організації навчального процесу переконливо 

довів, що у студентів зростає професійний інтерес до обраної спеціальності, і, 

як свідчать результати різних форм контролю якості знань, показники 

успішності істотно підвищуються. 
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Лоханова Н. О. 
д.е.н., професор 
Яцунська О. С. 
к.е.н., викладач 

 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ТА ДОСВІД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

СУПРОВОДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Сучасні нормативні вимоги до розробки навчально-методичного 

забезпечення (далі – НМЗ) освітнього процесу визначені такими основними 

нормативними актами:  

� Законом України «Про вищу освіту» в редакції від 05.03.2017 р. 

№ 1838-19; 

� Ліцензійними умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187; 

� Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

національну рамку кваліфікацій»; 

� Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

галузі знань та спеціальності»; 

� Стандартами вищої освіти за спеціальностями.  

У Стандартах вищої освіти, поряд із преамбулою і загальною 

характеристикою, обсягом програми у ЄКТС, розкрито:  

1) перелік компетентностей випускника;  

2) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю, сформульований у термінах результатів навчання; 

3) форми атестації здобувачів вищої освіти;  

4) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

5) вимоги професійних стандартів. 

У свою чергу зміст підготовки навчання формулюється у термінах 

результатів навчання, а програмні результати навчання співвідносяться з 

компетентностями, формулювання яких базуються на таксономії Б. Блума. 
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Саме ці компетентності мають бути покладені в основу розробки всього НМЗ 

освітнього процесу.  

Складовими частинами комплексу НМЗ мають бути:  

Ø навчальний контент (конспект або розширений план лекцій);  

Ø плани практичних (семінарських) занять;  

Ø завдання для самостійної роботи;  

Ø питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, після 

атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни.  

При тому обов'язковим є наявність електронного ресурсу закладу освіти, 

який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін 

навчального плану. 

Для оцінки стану НМЗ в ОНЕУ було проведено опитування 6-7 березня 

2017 р. серед студентів 1-6 курсів обліково-економічного факультету. Кількість 

респондентів склала 223 особи. Результати опитування наведені в таблиці 1.  
 

Таблиця 1 

Результати опитування студентів 1-6 курсів ОЕФ щодо НМЗ 
 

Питання  
1 курс, 

% 
2 курс, 

% 
3 курс, 

% 
4 курс, 

% 
5 курс, 

% 
6 курс, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Які види НМЗ є найбільш часто використовуваними Вами? 

навчальний посібник 19 20 14 17 14 13 
конспект лекцій 57 66 62 65 33 62 
методичні вказівки до самостійної та індивідуальної 
роботи 

3 2 9 4 33 19 

методичні вказівки до практичних занять  - 4 4 4  - 6 
тести для підготовки до контрольних замірів знань 21 8 11 10 20 -  

2. В якій формі Вам зручніше користуватися НМЗ? 

в друкованій 23 38 17 22 62 20 
в електронній 23 12 33 35 25 10 
поєднувати обидві форми 54 50 50 43 13 70 
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Продовження табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Чи користуєтесь Ви матеріалами, які викладені в Папці «Дистанційне навчання» на сайті ОНЕУ? 

так 17 63 55 19 75 40 
ні 83 37 45 81 25 60 

4. Де Вам зручніше отримувати НМЗ в електронному вигляді? 

отримувати безпосередньо у викладача за ел. поштою 67 61 73 78 60 60 
завантажувати з «хмари в інтернет» за адресою кафедри 7 6 4 2 -  7 
завантажувати з сайту ОНЕУ («Дистанційне навчання»)  - 16  -  -  -  - 
завантажувати зі сторінок соціальних мереж 
«Вконтакті», «Facebook» тощо 

26 17 12 20 40 33 

5. Чи потрібні Вам електронні варіанти презентацій лекцій до їх проведення для підготовки до них? 

так 77 95 89 84 75 40 
ні 23 5 11 16 25 60 

6. Як Ви в цілому оцінюєте якість друкованого НМЗ в ОНЕУ? 

відмінно 14 8 20 11 12  - 
добре 72 60 66 43 63 90 
задовільно 9 32 14 41 25 10 
незадовільно 5 -   - 5  - -  

7. Як Ви в цілому оцінюєте якість електронного контенту дисциплін в ОНЕУ? 

відмінно 18 5 18 9 12 10 
добре 59 45 52 32 63 90 
задовільно 18 28 25 54 25  - 
незадовільно 5 22 5 5  -  - 

 

 
Як бачимо, в цілому якість навчально-методичного забезпечення можна 

оцінити добре, однак, для його удосконалення можна порекомендувати, 

насамперед, поліпшення електронного контенту навчально-методичного 

супроводження освітнього процесу на сайті ОНЕУ. 

В якості можливих варіантів за основу можуть бути взяті підходи до 

побудови електронного контенту провідних ВНЗ Європи – University of 

Economics, Prague (рис. 1) та Otto von Guericke University Magdeburg (рис. 2).  
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Рис. 1. Структура електронного ресурсу University of Economics, Prague 
Джерело: http://kfua.vse.cz/pro-studenty/predmety-2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Структура електронного ресурсу Otto von Guericke University Magdeburg 

 Джерело: http://www.bwl1.ovgu.de/Lehre.html 
 
Поліпшення сайту ОНЕУ в напряму систематизації електронного 

контенту суттєво покращить навчально-методичне забезпечення підготовки 
студентів і приведе його у повну відповідність із сучасними ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності. 
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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ 

 

Ефективність діяльності підприємств безпосередньо залежить від 

здатності менеджерів забезпечити оптимальність організації бізнес-процесів, у 

тому числі в маркетинговій діяльності за допомогою комплексного аудиту 

маркетингу.  

Однією із методичних проблем викладання маркетингового аудиту є 

відсутність однозначного підходу до його сутності. Існує безліч підходів до 

визначення поняття «маркетинговий аудит». Так, Ф. Котлер наголошує, що 

маркетинговий аудит – це комплексне, системне, незалежне і регулярне 

спостереження маркетингового середовища підприємства, його цілей, стратегій 

і діяльності з метою визначити проблемні сфери, можливості і заходи для 

поліпшення ефективності маркетингу підприємства [1, с. 10]. С.В. Корягіна та  

М.В. Корягін зазначають, що маркетинговий аудит є незалежним методом 

глибокого стратегічного та оперативного контролю всієї сукупності 

маркетингової активності або її частини [1, с. 14]. Н.М. Андрєєва і Д.В. 

Зіньковська вважають, що маркетинговий аудит – це систематичний процес 

комплексного аналізу та об'єктивної оцінки діяльності підприємства на основі 

сукупності фінансових, соціальних, екологічних і ринкових показників, який 

забезпечує визначення місця фірми на ринку, виявлення маркетингових 

можливостей і слабких сторін фірми, формування найбільш ефективної 

стратегії маркетингу для повного задоволення потреб споживачів, одержання 

максимального рівня прибутку і задоволення суспільних потреб [2, с. 15].   

Т.Ю. Зайцева під маркетинговим аудитом розуміє процес діагностики і 
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оптимізації маркетингової політики, з метою вдосконалення роботи системи 

маркетингу підприємства, орієнтованого на ринок [3, с. 15]. Таким чином, 

сутність маркетингового аудиту істотного відрізняється як від власне 

маркетингу, так і від традиційного аудиту фінансово-господарської діяльності, 

а також внутрішнього контролю підприємства, та тяжіє більше до економічної 

діагностики та економічного аналізу маркетингової діяльності: це аналітична 

оцінка адекватності реакції компанії на зміни зовнішнього і внутрішнього 

маркетингового середовища, спрямована на коригування та досягнення 

оптимальних пропорцій різних елементів комплексу маркетингу, з метою 

виявлення виникаючих проблем і реалізації існуючих маркетингових 

можливостей для одержання максимального рівня прибутку і задоволення 

інтересів окремих споживачів та суспільних потреб.  

Іншою методичною проблемою у вивченні маркетингового аудиту є 

необхідність використання значної кількості різного інструментарію. Зокрема, 

найважливішою структурною складовою процесу та інструментом 

маркетингового аудиту є маркетинговий аналіз, який, як і маркетингові 

дослідження, здійснює інформаційно-аналітичну оцінку ефективності витрат і 

результатів маркетингових програм. В процесі маркетингового аудиту можна 

застосовувати такі методи маркетингового аналізу: SWOT-аналіз; концепція 

«4Рs»; методи визначення показників якості продукції; аналіз беззбитковості 

товару; функціональний аналіз товару; морфологічний метод аналізу товару; 

аналіз проблем можливостей, пов’язаний з дослідженням поведінки 

споживачів; метод інвентаризації атрибутів товару; методи, спрямовані на 

стимулювання творчості («мозкової атаки», синектики; конджойнт-аналіз); 

GAP-аналіз; методика вибору і оцінювання привабливості ринку для 

підприємства; BCG-матриця, що дозволяє визначити стратегічну позицію 

бізнесу підприємства, і на основі її аналізу обрати правильну стратегію дій; 

матриця Ансоффа, призначена для опису можливих стратегій підприємства в 

умовах зростаючого ринку; «Матриця General Electric», яка визначає не тільки 

привабливість ринку, але й конкурентні позиції підприємства; модель кривої 
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попиту – крива витрат на одиницю продукції, побудована відносно 

накопиченого рівня виробництва; система бальних оцінок, за допомогою якої 

кожний фактор, умова, обставина оцінюється певною кількість балів; 

факторний аналіз тощо [4]. 

Ще однією методичною проблемою є пошук форм практичного вивчення 

організації та порядку проведення аудиту маркетингу. Так, застосувати 

зазначені аналітичні методи безпосередньо до практичної діяльності 

конкретного підприємства та продемонструвати рівень теоретичних знань і 

практичної підготовки, якість одержаних професійних компетенцій дозволяє 

виконання комплексного завдання з маркетингового аудиту, яке виконується 

студентами-магістрами у період переддипломної виробничої практики. Для 

виконання такого комплексного завдання з маркетингового аудиту студенти 

активно застосовують інформаційні технології, електронні видання статей, книг 

та підручників з маркетингу, маркетингового аудиту та маркетингового аналізу, 

публікації маркетологів-практиків, форуми маркетологів тощо.  

Зв’язок з викладачем при виконанні такого завдання з маркетингового 

аудиту на базах практики є постійним і переважно здійснюється дистанційно за 

допомогою Інтернету й соціальних мереж, що суттєво змінює традиційний 

характер взаємодії між ними – викладач стає консультантом і координатором 

самостійної роботи майбутніх фахівців-маркетологів. 
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ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА МАЙСТЕРНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Культура є мірою розвитку людини, так як вона характеризує не тільки і 

не стільки обсяг засвоєних нею цінностей суспільної життєдіяльності протягом 

усієї історії людства, скільки сам спосіб, яким людина долучається до цих 

цінностей. Культура втілює стиль мислення й поведінки людини. Вона  

охоплює всі сторони суспільного життя і виявляється у будь-якому виді 

людської діяльності.  

Педагогічна культура – це професійна культура людини, що займається 

педагогічною діяльністю, гармонія високорозвиненого педагогічного мислення, 

знань, почуттів і професійної творчої діяльності, що сприяє ефективній 

організації педагогічного процесу [1, с. 25]; це сукупність інтелектуальних, 

духовних, творчих педагогічних здібностей, якостей і властивостей особистості 

педагога, сформованого стилю педагогічної діяльності, загальної культури, 

позитивного досвіду, що дозволяють педагогу ефективно та якісно вирішувати 

навчально-виховні завдання [2, с. 48].  

Педагогічна майстерність зовні виявляється в успішному творчому 

вирішенні найрізноманітніших педагогічних завдань за допомогою 

використання власних знань, умінь, навичок, і властивостей особистості. Саме 

в цьому контексті відбивається роль викладача як творця культурних цінностей. 

Тому педагогічна діяльність найтіснішим чином пов'язується з культурою. 

Одне з основних вимог суспільства до вищої школи – це підготовка 

фахівців, здатних до саморозвитку, які вміють орієнтуватися в реальних 

умовах, відповідально діяти на професійній ниві і при цьому володіють 

професійною культурою. 
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У своєму професійному становленні кожен викладач проходить кілька 

етапів, поступово освоюючи різні рівні педагогічної культури. На основі аналізу 

концептуальних підходів до цієї проблеми можна структурувати рівні 

професійно-педагогічної культури за її функціями. З цих позицій виокремлюють 

чотири основних рівня освоєння викладачем педагогічної культури: 

репродуктивний, адаптивний, технологічний і системно-творчий [3, с. 22]. 

Перший, найнижчий рівень – репродуктивний. Професійна майстерність 

на цьому рівні виявляється з позицій передачі навчального матеріалу без 

використання творчого потенціалу викладача. Викладачі з таким професійним 

рівнем орієнтуються у змісті дисципліни, але не мають навиків імплементації 

своїх знань у професійну діяльність, тобто реалізується модель – «дій як я». 

Отже, розвиваючий та соціальний потенціал педагогічного процесу викладачем 

репродуктивного рівня педагогічної культури практично не використовується. 

Адаптивний – наступний рівень педагогічної культури. На цьому рівні 

викладач добре володіє предметом, а також може адаптувати свої навички до 

конкретної аудиторії. Отже, реалізація адаптивного типу професійної культури 

передбачає вміння діагностувати аудиторію та володіти увагою слухачів, 

використовуючи певний потенціал, що реалізується через використання 

психологічних, педагогічних і методичних навичок, необхідних для 

навчального процесу. Проте викладач такого рівня до кінця не усвідомлює, 

яким чином можна підвищити якість освіти, оскільки за суттю він є виключно 

добрим виконавцем, який чітко дотримується вимог навчальних стандартів та 

змісту робочої програми дисципліни, але при цьому не переймається  

розвитком у студентів навичок щодо: аналізу реальної дійсності; виявлення 

існуючих  проблем; вміння застосовувати отримані знання для вирішення 

проблемних питань.  

Третій рівень виявлення педагогічної культури – технологічний. 

Викладачі, що досягли такого рівня, у професійному сенсі спроможні логічно 

структурувати та систематизувати навчальний матеріал, доносити доступно і 

дохідливо знання, пов’язуючи зміст дисципліни з реаліями сьогодення, 
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використовувати сучасні освітні технології і методики, керувати пізнавальною 

активністю студентів. Такий викладач домагається зворотного зв’язку від 

студентів. Він організовує самостійну роботу в такий спосіб, щоб спонукати їх 

до активного мислення та усвідомлення морально-культурних цінностей. 

Четвертий рівень педагогічної культури – системно-творчий. Такого 

рівня досягають окремі викладачі. Це пояснюється, перш за все, особистою 

спроможністю останніх до саморозвитку та вмінням застосовувати в 

начальному процесі інтерактивні, в тому числі, інформаційні технології. 

Використовуючи такі здібності викладач мотивує студентів до саморозвитку, 

допомагає реалізовувати їх науковий потенціал. Викладач сам являє собою 

приклад креативного фахівця й тим самим, спонукає студентів до розвитку 

таких якостей у себе. Втілюючи свою педагогічну майстерність на практиці, 

викладачі, що досягли такого рівня, через індивідуальну роботу з кожним 

студентом прагнуть створити певні умови для його самоосвіти. 

З огляду на зазначене можна дійти висновку, що рівень педагогічної 

культури викладачів впливає на педагогічну майстерність, яка формується вже 

на адаптивному рівні освоєння педагогічної культури. Однак кожен викладач 

має прагнути до найвищого рівня професійної культури, оскільки остання є 

основою педагогічної майстерності і являє собою синтез знань, умінь, навичок і 

особистісно-професійних якостей викладача, відображаючи його професійну 

компетентність. 
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ПОЧАТОК ТА ФІНАЛ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 

 

Успіх будь-якої лекції, будь-якого публічного виступу багато в чому 

залежить від уміння викладача встановити контакт з аудиторією та вміння 

зацікавити слухачів з самого початку заняття. Англійський письменник, 

публіцист, філософ-мораліст, історик граф Філіп Честерфілд (1694-1773) якось 

писав синові: «Часто долю людини вирішують перші, вимовлені в суспільстві 

слова» [2]. 

Початок лекції має особливе значення тому, що він психологічно вводить 

студентів в процес її слухання. Перші фрази лектора повинні привернути до 

себе увагу студентів, частина з яких ще зайнята чимось стороннім і не 

налаштувалася на «колективне мислення». 

Отже, як зацікавити слухачів і забезпечити ефективність лекції? Однією з 

умов є ретельно продуманий початок і фінал лекції від яких багато в чому 

залежить результативність як даного заняття, так і наступних. Усі ми знаємо 

про те, наскільки сильним буває перше враження, тому лекція повинна 

запам’ятатися слухачам яскравим початком. Це може бути цитата або афоризм. 

Це може бути розповідь або обіцянка розповісти якийсь секрет. Важливо з 

перших секунд привернути увагу і зацікавити слухачів. У той же час, на 

початку публічного виступу мало доречний гумор. Не можна вибачатися за 

погану підготовку до лекції, потрібно уникати загальних, малоінформативних 

заяв. 

Необхідно заздалегідь продумати не тільки план викладу, а й основні 

прийоми, щоб зацікавити аудиторію. Бажано знайти новий факт по темі свого 

виступу, постаратися викликати емоції у слухачів - це запорука того, що вашу 

лекцію запам’ятають. Для цього будуть доречні історії з життя звичайних 

людей, конкретні приклади, ілюстрації. Чим образніше викладач зможе 

викласти тему свого публічного виступу, тим яскравіше такий виступ 
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запам’ятається слухачам. Разом з тим, не можна висувати себе на перший план 

свого оповідання – аудиторія поважає скромних ораторів з почуттям власної 

гідності, а не самомилування. Ефективним є використання декількох ключових 

слів, які відображають тему та ідею лекції, щоб вони відклалися в пам’яті 

навіть самих неуважних слухачів. 

Обов’язково на початку лекції викладач повинен повідомити чітко, ясно, 

не поспішаючи, назву теми лекції, дати можливість слухачам записати її. Потім 

доцільно викласти вступну частину, в якій потрібно розповісти про роль і місце 

даної теми в курсі; дати стислу характеристику літератури; повідомити про 

розподіл часу на тему; якщо це не перша лекція на тему, то необхідно провести 

зв’язок з темою попередньої лекції. Далі доцільно повідомити план лекції, 

також давши можливість студентам записати питання. 

Початок лекції має велике значення для встановлення контакту з 

аудиторією, для збудження у слухачів інтересу до теми. З цією метою можна 

використовувати яскравий приклад або гостро поставлене питання, підкреслити 

теоретичне і практичне значення даної теми в тематичному плані навчальної 

дисципліни і в практичній діяльності. 

Фінал виступу повинен бути настільки ж вразливим, як і початок. Тут 

доречні афоризми, чотиривірші в тему, вдалий жарт і спонукання до дії, 

комплімент аудиторії і подяка за дружелюбність і увагу. При закінченні свого 

публічного виступу не можна показувати втому, адже тоді фінал буде змазаним і 

нечітким. Обов’язково в заключній частині узагальнюються найбільш важливі, 

істотні питання лекції; робляться висновки, ставляться завдання для самостійної 

роботи. Обов’язково в кінці лекції викладач повинен залишити кілька хвилин для 

відповідей на питання. Ось декілька варіантів кінцівок: резюмувати, знову 

повторити і коротко викласти основні положення, які ви торкалися у своєму 

виступі; закликати до дії; зробити слухачам відповідний комплімент; викликати 

сміх; процитувати відповідні поетичні рядки; створити кульмінацію. 

Практика підказує, що доцільно завчити декілька останніх речень 

напам’ять. Хоча не завадить підготовка двох-трьох варіантів закінчення промови, 
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щоб вибрати оптимальний з них по ситуації. Початок має бути яскравим, 

коротким, сама суть. Фінал – теж короткий, але емоційно забарвлений [1, c. 11]. 

Як правило, молодь краще сприймає емоційну, виразну мову. Молоді 

слухачі цінують лаконічність, точність, мовну культуру, гумор. Аудиторія 

доросліша надає перевагу чіткій логіці доказів, гостро реагує на слабкість 

аргументації, марнослів’я [3, с. 143]. Лектор може той же самий текст виступу 

коригувати з урахуванням певної аудиторії (наприклад, одна і та ж тема для 

студентів стаціонару і заочної форми навчання): по-іншому розташувати 

матеріал, підібрати інші факти, приклади, замінити початок та фінал виступу. 

Легкий і гнучкий вихід на новий щабель педагогічної майстерності та 

успіху у викладацькій діяльності відбувається завдяки постійній власній 

підготовці викладача в культурному, психологічному та професійному плані. А 

кожна підготовка до публічного виступу – це маленька репетиція вашого 

шляху до успіху та досягнення мети. Одного разу пройшовши цей етап, ви 

навчитеся чітко формулювати мету, ясно висловлювати своїм думки і 

знаходити найбільш надійні засоби донесення інформації. Ретельно підготуйте 

гарний початок і гарний кінець виступу і зробіть так, щоб вони були 

обов’язково пов’язані один з одним. 

Дуже важливо розуміти будь-якому лектору, що підготовка до публічного 

виступу, як правило, не обмежується лише продумуванням мови. Важливо 

пам’ятати, що 90% успіху принесе не те,  що ви скажете,  а то,  як ви це 

скажете. Саме в цьому і полягають основні особливості публічного виступу, 

який істотно відрізняється від повсякденного спілкування. 

 
Список використаних джерел: 
 
1. Зверева Н.  Я говорю –  меня слушают /  Нина Зверева.  —  М.:  Альпина 

Паблишерз, 2010. – 234 с. 
2. Подготовка к публичному выступлению [Электронный ресурс]. – Режим 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ  

 

В данных тезисах рассматриваются вопросы реализации технологий 

электронного обучения в вузе в рамках учебной дисциплины «Иностранный 

язык», использование средств синхронной и асинхронной коммуникации для 

оптимальной организации учебной деятельности. 

В условиях модернизации образования более 50 % учебного времени, в 

соответствии с новым стандартом, отводится на самостоятельное изучение 

учебных дисциплин. В данных обстоятельствах остро встает вопрос 

совершенствования образовательного процесса, внедрения новых форм и 

методов обучения. 

В современном информационно загруженном обществе, когда знания 

воистину становятся силой, студентам сложно не потеряться в огромном потоке 

информации, которую им необходимо освоить по разным дисциплинам, и 

задача преподавателя теперь сводится к тому, чтобы направить студента в 

«нужное русло» и помочь ему организовать свою учебную деятельность. 

Эффективным инструментом в руках преподавателя становятся системы 

электронного обучения (СЭО), призванные повысить качество образования за 

счет грамотного планирования учебной нагрузки, управления учебными 

материалами и контроля качества знаний. Управление же учебными 

материалами осуществляется только при наличии учебно-методического 

обеспечения, или, другими словами, электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), к которым можно отнести электронные копии печатных изданий, 

электронные интерактивные учебники, мультимедиа-презентации учебного 

материала, системы компьютерного тестирования, обзорные лекции на аудио- и 

видеоносителях, компьютерные тренажеры, виртуальные лаборатории, 
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интеллектуальные обучающие системы, учебные пакеты прикладных программ 

и т.д. [1, с. 58-61]. 

Важнейшей особенностью электронного обучения становится реализация 

на практике принципа индивидуализированного подхода (студент сам выбирает 

как и когда ему обучаться), что в менее значительной мере присуще 

традиционному образованию. 

В настоящее время при организации электронного обучения иностранным 

языкам отмечается ряд проблем, связанных как с количеством времени, 

отводимого на аудиторные занятия, уровнем подготовки студентов, так и с 

ограниченностью технической обеспеченности учебного процесса. Но, не 

смотря на вышеизложенные сложности, усовершенствование системы              

e-learning (электронного образования) остается одним из самых перспективных 

направлений  модернизации образования. СЭO базируются на использовании 

средств синхронной и асинхронной коммуникации, которые позволяют 

преподавателю рационально совмещать качественные электронные учебные 

материалы, а также оптимально организовывать учебную деятельность 

студентов, уделяя особое внимание самостоятельной работе по поиску 

информации и решению путей ее представления. 

К средствам синхронной коммуникации относятся интернет средства, 

позволяющие общение преподавателя со студентами в режиме реального 

времени с использованием технологий дистанционного обучения, 

видеоконференсвязей, виртуальных учебных групп, чатов и т.п. Использование 

средств синхронной коммуникации позволяет проводить более насыщенные и 

интересные занятия, в полном объеме реализующие один из основных 

принципов обучения – наглядность. Также появляются новые возможности в 

преподавании иностранных языков. 

Организация занятий-проектов или просто обсуждение тем с помощью 

чатов и видеоконференций с обучающимися в других странах не только 

повышает уровень мотивации студентов к изучению иностранного языка, но 

также служат решением ряда дидактических задач на занятиях. Студенты 
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пополняют свой словарный запас, совершенствуют свои навыки речи 

(рецептивные – чтение и аудирование; продуктивные – письмо и разговорная 

речь), формируют и совершенствуют навыки диалогического высказывания, 

знакомятся с культурой и традициями страны изучаемого языка [2, с. 14-17]. 

К средствам асинхронной коммуникации относятся интернет средства, 

позволяющие обмен информацией с задержкой во времени с использованием 

технологий подкастинга, электронной почты, форумов, сайтов, блогов и т.д. 

Блоги и подкасты (аудиоблоги) – это периодически обновляемые 

страницы сайтов, представляющие информацию в хронологическом порядке, на 

которых правом размещения и редактирования информации обладают их 

создатели, а посетители могут оставлять свои комментарии в текстовом, аудио- 

и видеоформатах. При этом каждый обучаемый, создающий блог или подкаст, 

учится логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь, а также 

использует различные форматы представления информации. Организация 

англоязычных форумов для украинских студентов с привлечением студентов из 

других стран позволяет устанавливать дружеские связи, обсуждать волнующие 

студентов вопросы, применяя полученные при изучении языка знания в 

реальных ситуациях общения. 

В настоящее время достаточно широко используется смешанное обучение 

(blendedlearning), основанное на комбинации синхронных и асинхронных 

технологий. К достоинствам данного типа обучения можно отнести то, что 

процесс обучения становится разнообразным и интересным, а обучающийся 

становится активным участником данного процесса. Задача же педагога теперь 

все больше заключается в стимулировании интереса и повышении мотивации 

студентов к освоению иностранного языка. 

В рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» важнейшими 

системами електронного обучения являются: 

1) с одной стороны, электронные учебники, используемые в качестве 

тренажеров для самостоятельных занятий, средств текущего контроля, а также 

для проведения экзаменов; 



 168 

2) с другой стороны, электронные справочно-информационные 

системы, к которым относятся электронные словари, тезаурусы, глоссарии, 

электронные энциклопедии и конкордансы, используемые в качестве 

справочной поддержки в обучении иностранному языку. 

Их использование ведет к более быстрому формированию 

профессиональной иноязычной компетенции в отличие от бумажной печатной 

продукции, которая предполагает множество рутинных действий, не связанных 

с речевой деятельностью. К характерным особенностям современного 

электронного справочно-информационного обеспечения по иностранному 

языку относятся: 

Ø использование технологий гипермедиа и гипертекста; 

Ø возможности поиска по ключевым словам или выражениям; 

Ø наличие модулей для автоматического перевода текстов; 

Ø возможности хранения больших объемов информации; 

Ø возможности представления на различных носителях [3, с. 65-69]. 

Следует отметить, что электронное обучение интегрирует различные 

формы и методы учебного процесса, а подобная интеграция требует глубоких 

научно-методических исследований для обеспечения максимально 

эффективного обучения, в том числе обучения иностранным языкам. 
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ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПОЛЬСЬКИХ ВНЗ 

 

Вивчення та аналіз основних вимог Болонського процесу, перспектив 

упровадження їх в Україні є надзвичайно актуальним. У цьому контексті є 

корисним дослідження цих питань на прикладі Польщі як сусідньої держави, яка 

вже накопичила певний позитивний досвід у цьому напрямі. До того ж Польща  

є однією із найпопулярніших країн серед українських абітурієнтів, які прагнуть 

отримати освіту за кордоном. 

Одеський національний економічний університет поєднують  з польськими 

вищими навчальними заходами  плідні партнерські відносини, які будуються на 

взаємній зацікавленості, бажанні співпраці, енергії, ентузіазмі викладачів, науковців, 

студентів.  Ми маємо досвід як проведення ініціативних заходів, так і участі у 

потужних міжнародних проектах з такими відомими ВНЗ Польщі як, Вища школа 

економіки (м. Новий Соня), Варшавська вища школа управління і маркетингу (м. 

Варшава), Краківський університет економіки (м. Краків), Лодзинський університет 

(м. Лодзь), Вища школа туристики та екології (м. Суха-Бескідзка) й інші. 

Зупинимося  на деяких особливостях навчального процесу і освітніх 

технологій навчання в Польських ВНЗ.   

Навчальний рік в ВНЗ Польщі триває 10 місяців та поділений на два семестри 

– зимовий та весняний. Зимовий семестр розпочинається 1 жовтня та триває 

приблизно до середини лютого. Літній семестр починається з початку березня і 

продовжується до середини червня, включаючи літню екзаменаційну сесію. 

Для того, щоб успішно закінчити семестр, студентам необхідно отримати 

прохідні бали на всіх іспитах. Найпоширеніша система оцінювання така: 

відмінно (5); добре з плюсом (4,5); добре (4); задовільно з плюсом (3,5); 

задовільно (3); незадовільно (2). Відповідно до Європейської Кредитної 

http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/poland_2.html
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/poland_2.html
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/part10.html
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/part10.html
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/poland_6.html
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/poland_10.html
http://oneu.edu.ua/pages/dep/ird/partners/poland_11.html
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Системи ECTS, повна кількість кредитів надається за кожний предмет, 

незалежно від оцінок, отриманих на іспиті. 

Студент, який з поважних причин не зміг скласти іспит (або здав його на 

двійку), має право перескласти екзамен під час наступної сесії. Студент має 

право на дві перездачі іспиту. У випадку, якщо студент не матиме зарахованої 

сесії, постає питання про його відрахування з ВНЗ.  

Необхідна кількість кредитів підчас навчання в бакалавраті складає 180, в 

магістратурі – 120. По кожній дисципліні складається робоча програма 

дисципліни (силабус) – ретельно прописані правила роботи з курсу для 

викладача й студента, вид взаємного договору  між ними. Правила «гри», 

визначені силабусом, не можна змінювати під час навчального процесу. Студент 

має право не ходити на заняття, якщо правила були змінені. Студент здійснює 

оцінку силабусу з кожної дисципліни та його дотримання викладачем.  

Силабуси до всіх дисциплін, представлені в електронній системі, містять вимоги 

до курсу, тематику, оцінювання, кількість кредитів. 

У кожного студента є свій особистий кабінет на сторінці університету (так 

званий Екстранет). Тут він може зробити запит на видачу потрібної довідки, 

подивитися розклад і оцінки, побачити список своєї групи, прочитати важливі 

повідомлення від викладачів і деканату тощо. 

Так, в Екстранеті перед початком кожного наступного семестру студент в 

електронній формі декларує, які дисципліни обирає для навчання. Для цього в 

електронній системі відкривається доступ до реєстрації на ту чи іншу 

дисципліну, визначаються терміни реєстрації і кількість можливих кандидатів 

для вивчення тієї чи іншої дисципліни. Якщо студент не встиг вчасно 

зареєструватися, то на цей семестр (рік) він втратив можливість вивчати 

дисципліну за вибором, отже, не зможе набрати необхідної кількості кредитів. 

Наступного семестру йому доведеться взяти їх більше. Один раз за час 

бакалаврата й один раз за час магістратури студент має право змінити 

дисципліну за вибором, якщо йому курс не сподобався. Якщо студент 
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зареєструвався на курс, але не відвідував його, то в додатку до диплому буде 

стояти нуль кредитів.  

Кожен викладач повинен мати обов’язковий курс і дисципліну за вибором. 

Якщо дисципліна не обирається студентами, викладач залишається без 

навантаження – його можуть звільнити. Слід зауважити, що в навчальних 

планах польських університетів дуже багато навчальних дисциплін за вибором,  

у тому числі авторських курсів.  

Весь навчальний процес складається з лекцій, практичних занять, семінарів, 

заліків та іспитів. Практичні заняття в основному проходять досить жваво, і 

активність на парах для всіх викладачів має важливе значення, часто можна 

отримати додаткових пів бала в підсумкову оцінку. Слід зауважити, що 

більшість практичних занять базується на аналізі реальних господарських 

ситуацій і робота ведеться над тим, що може стати в нагоді у майбутній 

професійній діяльності. Лекції також вважаються активною формою навчальних 

занять, оскільки кожен студент має можливість не тільки просто прослухати 

певний матеріал, а й доповнити його, поставити запитання по темі, висловити 

свою думку. За таку активність на лекціях студенти також можуть отримати 

додаткові бали. 

У Польщі є правило про те, що оголосити результати іспитів публічно 

викладачі можуть тільки за згодою всіх присутніх. Як правило, студенти 

дізнаються про результати зданих іспитів в Екстранеті. При цьому студент знає 

тільки свій результат. 

Форми складання іспитів можуть бути самими різними. Наприклад, в 

деяких випадках оцінка виставлялася за досить об'ємну групову письмову 

роботу, яка виконувалася протягом семестру. В інших випадках студенти  

можуть проходити тестування, або здавати звичайний письмовий чи усний  

іспит. Інші викладачі проводять іспити в вигляді письмового або усного 

експрес-опитування.  

На наш погляд, обмін досвідом з ВНЗ Польщі допоміг би Україні 

безболісно і швидко наблизитися до рівня європейських країн. 
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ПРОЕКТНО-ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ – ЧИННИК 

РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ 

 

Сучасна професійна діяльність вимагає від спеціаліста  якісних знань і 

певних особистісних якостей, зокрема самостійності у прийнятті 

відповідальних рішень, критичності мислення, креативності у підходах до 

вирішення складних завдань. Тому в сучасних вищих навчальних закладах 

особливе місце повинні посідати такі форми занять, які забезпечують активну 

участь кожного студента, підвищують авторитет знань та індивідуальну 

відповідальність за результати навчання.  

Болонська система передбачає великий обсяг часу на самостійну роботу 

студентів як аудиторну, так і поза аудиторну. Нагальним постає питання 

ефективного змістовного наповнення цієї роботи задля формування та розвитку 

необхідних загальних і професійних компетенцій. Саме сучасні освітні 

технології дозволяють успішно досягти поставлених цілей, продуктивно 

використовуючи різні види навчальної діяльності: від відтворювальної до 

творчо-пошукової. Творчо-пошукова діяльність буде більше ефективною, якщо 

їй передує відтворювальна й перетворювальна діяльність, під час якої студенти 

засвоюють прийоми навчання. 

Особливого значення в підвищення навчальної мотивації, розвитку 

творчого мислення та індивідуальних здібностей у розв'язанні практичних 

завдань, прищепленні навичок самостійної роботи, розвитку ініціативи, 

здатності застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі набуває 

науково-дослідна робота студентів.  

Навчальна науково-дослідна робота охоплює практично всі форми 

навчальної роботи. Проте досвід викладання психолого-педагогічних 

навчальних дисциплін дозволяє стверджувати, що найцікавішим для студентів 
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виявилося виконання самостійних завдань, які містять елементи проблемного 

пошуку, зокрема виконання нетипових завдань дослідницького характеру під 

час індивідуальних завдань. Ці завдання можна успішно вирішувати, 

використовуючи сучасні освітні технології.  

Підтримуємо думку, що інтерактивне навчання – це спеціальна форма 

організації пізнавальної діяльності, яка включає конкретні цілі, як-от: 

створення комфортних умов навчання, за яких кожен відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність, яка робить сам процес навчання 

результативним [2]. Для вирішення поставлених завдань викладач може 

використовувати такі інтерактивні форми: проведення відеоконференцій, 

круглих столів, дебати, навчальні тренінги, «мозковий штурм» тощо.  

Найбільш ефективною методикою роботи із сучасними студентами, з 

урахуванням особливостей кліпового мислення, є проектний метод, який 

ураховує схильність молоді до звичних ігрових, пошукових форм роботи, 

заохочує розвиток  латерального мислення та креативності, і похідний від нього 

метод веб-квестів, сутністю якого стає різні форми пошуку наукової і 

навчальної інформації в Інтернеті для виконання поставлених навчальних 

завдань [2]. Зміст проектів має бути підпорядкований певним вимогам, зокрема: 

значущість у дослідницькому плані проблеми, що вимагає інтегрованого 

знання, дослідницького пошуку; практична значущість передбачуваних 

результатів для самих студентів, самостійна (індивідуальна або групова) 

діяльність, структурність змістової частини проекту, використання наукових 

дослідницьких методів.    
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АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕРНЕТ-

МАРКЕТИНГ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ МАРКЕТОЛОГІВ 

 

Тенденції розвитку суспільства на початку III тисячоліття обумовили 

лавиноподібну появу й освоєння нових технологій у маркетингу, зокрема 

Інтернету, соціальних мереж, мобільного маркетингу, глибоке проникнення цих 

інновацій у соціальні й економічні процеси. В умовах глобалізації виникло так 

зване віртуальне середовище, в якому віртуальний бізнес починає успішно 

конкурувати з традиційним. Глобальні світові процеси усе активніше 

впливають на міжнародний та регіональні віртуальні ринки. їхнє формування і 

динамічний розвиток спричинили необхідність трансформації класичного 

маркетингу і його інструментарію, створення специфічного напряму, 

заснованого на технологічній платформі Інтернет – Інтернет-маркетингу. 

В Україні перехід на новий рівень розуміння і застосування маркетингу в 

Інтернет-середовищі пов'язаний із бурхливим розвитком українського віртуального 

ринку. Інтернет-середовище стає особливо цікавим для бізнесу й інвестиційних 

проектів при досягненні критичної маси проникнення – 20% населення країни. 

У даний час для професійних маркетологів, та економістів в цілому, 

виникає проблема усвідомлення і систематизації інноваційних форм 

віртуальної комунікації, новітніх бізнес-моделей в діяльності підприємств та 

установ, ефективного застосування їх у маркетинговій діяльності підприємства. 

Досвід країн з високим проникненням Інтернету свідчить про зростаючу роль 

даного аспекту особливо в галузі промислового маркетингу. Діяльність у 

віртуальному економічному середовищі, з урахуванням його особливостей, є 

необхідною умовою конкурентоздатності підприємства.  

Звідси і нові вимоги, що ставляться до підготовки спеціалістів з 

економічних спеціальностей, особливо маркетологів, – формування сучасного 
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погляду щодо відокремлення факторів впливу на функціонування підприємства 

та установи на ринку, освоєння нових знань і інноваційних технологій, 

залучення інвестицій для швидкого входження у віртуальний ринок, створення 

нового підходу до ведення бізнесу, навички формування ефективних 

стратегічних рішень, успішного інтегрування бізнес-процесів як у реальному, 

так і у віртуальному середовищі, використання концепції інтегрованих 

маркетингових комунікацій. 

В викладання даної дисципліни систематизовані сучасні теоретичні 

уявлення про Інтернет-маркетинг. Досліджено особливості використання 

Інтернет-простору в економіці з початку сторіччя, наведено специфіку 

маркетингових досліджень в Інтернеті, особливості формування товарної 

політики, у тому числі віртуальних товарів, стратегії і методи ціноутворення, 

новітніх засобів маркетингового аудиту, маркетингової комунікативної діяльності. 

Розглянуто питання застосування комплексу маркетингу в Інтернет-

середовищі, специфіка його формування та прояви в віртуальному 

економічному середовищі. Досліджено типові стратегічні рішення в Інтернет-

маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес-моделей підприємствами-

виробниками та посередниками в Україні. Проаналізовано вимоги щодо 

ефективного функціонування веб-сайту підприємства та засоби його 

оптимізації на основі бенчмаркінгу. 

Особливу увагу приділяється дослідженню збуту товарів за допомогою 

торгівельних майданчиків та інтернет-магазинів. 

Останніми роками робоча програма була доповнена такими темами, як 

«Використання соціальних мереж в маркетингу» та «Мобільний маркетинг». 

Вони відображають сучасний величезний вплив інформаційно-комунікативних 

технологій на бізнес, його трансформацію та появу нової філософії маркетингу. 

Виклики часу, зміни в суспільстві та економіці, глобалізація ринку та 

зміна поведінки споживача, необхідність її ретельного дослідження (прийшла 

«ера споживача») повинні найти відображення в підготовці сучасних фахівців, 

які мають бути затребувані в майбутньому. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В МАРКЕТИНГУ 

 

Впровадження сучасних методик і технологій навчання є важливим 

завданням кожного навчального закладу. В сфері сучасної економічної вищої 

освіти важливе значення має посилення практичної підготовки студентів та 

формування у них навичок прийняття управлінських рішень.  

Сьогодні все більшого поширення набуває використання інтерактивних 

технологій навчання. У перекладі з англійської термін «інтерактивний» означає 

«взаємодіючий» і передбачає діалогове навчання, активну цілеспрямовану 

взаємодію викладача і студента. 

Серед методів інтерактивного навчання, які часто використовуються при 

викладанні економічних дисциплін в українських ВНЗ, слід відмітити такі 

методи, як «карусель», «мозаїка», «мікрофон», «мозковий штурм», «акваріум», 

дискусія, диспут, семінар-конференція, ділова й ситуаційно-рольова гра, аналіз 

конкретних ситуацій, робота у малих групах, гостьова лекція, використання 

відео- та аудіоматеріалів тощо. 

Тренінгові методи є одними із найбільш ефективних методів навчання і в 

останній час набувають усе більшої популярності. Саме тренінги та ділові ігри 

надають можливість учасникам за короткий час у цікавій формі засвоїти 

теоретичний матеріал та здобути практичні навички прийняття управлінських 

рішень.  

Метод сase study передбачає розгляд та аналіз реальних виробничих, 

фінансових, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків 

тощо. Кейс представляє собою виклад фактів з діяльності певного підприємства 

(групи підприємств), які містять проблемну ситуацію і потребують прийняття 

управлінських рішень. Типові кейси, як правило, містять статистичні та звітні 

дані, довідкову інформацію тощо. 
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Завданням кейс-методу є формування та розвиток навичок аналізувати і 

приймати управлінські рішення в типових ситуаціях господарської практики. 

На практиці кейс-метод часто проводиться у форматі роботи у малих 

групах. Саме групова робота спрямована на розвиток у студентів базових 

професійних компетенцій – вміння аналізувати ситуації та шукати оптимальні 

шляхи їх розв’язання, проявляти ініціативу, працювати у команді. Крім того, 

робота у малих групах дозволяє використати синергетичний ефект за рахунок 

взаємодії всіх учасників команди. 

Іншим методом організації процесу розгляду та аналізу представленої 

проблемної ситуації є модерація. Модерація – це спосіб організації процесу 

навчання таким чином, щоб учасники самостійно прийшли до певних знань. 

Під керівництвом модератора (викладача) різнорідні думки структуруються в 

загальну картину, на основі якої учасники знаходять найбільш оптимальне 

рішення. Таким чином, учасники самостійно вирішують поставлену проблему, 

а завдання тренера – правильно організувати процес обміну думками та ідеями 

учасників групи. 

Кейс-метод передбачає не тільки аналіз певної ситуації та розробку 

пропозицій з вирішення визначеної проблеми, а і обов’язкову презентацію своїх 

ідей. На цьому етапі додатково може бути використаний метод дискусії. 

Слово «дискусія» має латинське походження і означає колективне 

обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома 

учасниками. Мета дискусії – виявити відмінності в розумінні питання і шляхом 

обміну думками прийти до спільної точки зору. Дискусія дозволяє поглибити 

знання студентів з певної теми та сприяє розвитку вміння аргументовано 

відстоювати свою точку зору, при цьому уважно та зважено вислуховуючи 

думки опонентів. 

Традиційно вважають, що будь-яку нову інформацію студенти краще 

сприймають після попереднього процесу модерації. Разом з тим, модерацію не 

слід використовувати, якщо у учасників групи немає базових навичок та 

необхідного досвіду активного навчання. 



 178 

Лапіна І. С.  
к.е.н., доцент; 

Добриніна Л. В.  
викладач 

Захаренко О. О.  
ст. викладач  

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Використання сучасних технологій, в контексті вищої професійної освіти, 

дає можливість розвивати уміння, усвідомлено використовуючи потенціал 

фундаментальних дисциплін для цілісного розв’язання професійних задач. Це 

можливо тільки на основі міждисциплінарної інтеграції, нової цілісної 

дидактичної концепції навчальної дисципліни у навчальному процесі. 

Метою створення навчально-тренінгового комплексу є проведення 

навчально-виробничої практики на основі перспективної освітньої технології 

«Навчальна фірма», яка призначена для оволодіння студентами сучасними 

методами і прийомами прийняття рішень з питань загальної та 

функціонального менеджменту, бізнес-планування, економіки, фінансів, 

бухгалтерського та податкового обліку, маркетингових досліджень, управління 

персоналом, оволодіння навичками проведення господарсько-фінансових 

операцій і виконання службових обов'язків на окремих робочих місцях 

віртуального підприємства. 

В рамках тренінгу на кафедрі фінансового менеджменту та фондового 

ринку був створений віртуальний фінансовий відділ, для роботи у якому 

студенти повинні мати базові знання з таких навчальних дисциплін: «Фінанси», 

«Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва», 

«Фінансовий аналіз». 

Фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства, 

який очолюється начальником відділу і підпорядковується безпосередньо 
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директору підприємства. У фінансовому відділі знаходиться 2 робочих місця: 

спеціаліст 1 категорії і фахівець 2 категорії.   

Перебуваючи на практиці у фінансовому відділі студенти можуть 

виконувати як обов'язки начальника фінансового відділу, так і обов'язки 

фахівців 1 і 2 категорії.   

Функції працівників фінансового відділу розділені на дві основні групи: 

� Фахівець 1 категорії: складає бюджет руху грошових потоків в 

цілому по підприємству; збір вихідних даних для складання бюджетів 

підрозділів; складає бюджет руху грошових потоків по підприємству; веде 

розрахунок окремих показників бюджетів підприємства; складає генеральний 

бюджет по підприємству; веде облік фактичних даних за всіма показниками 

бюджетів; аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних; розрахунок 

нормативів оборотних коштів по підприємству; готує рекомендації про 

внесення змін до бюджету; бере участь у прийнятті управлінських рішень. 

� Фахівець 2 категорії: веде контроль за дотриманням касової 

дисципліни;розробляє і здає в бухгалтерію виписки банків про рух грошових 

коштів; складає ліміт каси; виробляє банківське обслуговування підрозділів 

підприємства; бере участь у проведенні взаємозаліків; контролює надходження 

коштів на поточні рахунки підприємства; здійснює контроль за цільовим 

використанням оборотних коштів; виставляє рахунки на всі види послуг та іншу 

продукцію; здійснює операції з цінними паперами та фінансовими інструментами. 

Своєчасне виконання роботи у фінансовому відділі несе за собою 

своєчасне виконання обов'язків всіх інших відділів і чіткого й рівномірного 

існування підприємства в цілому.  

Підбивши як підсумок, можна стверджувати, що досвід, який 

одержується студентом у фінансовому відділі  віртуального підприємства, 

формуватиме грамотного фахівця в сфері фінансів. Навчання проходитиме у 

вигляді проведення фінансових розрахунків, у тому числі й індивідуально, за 

допомогою комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. 



 180 

Даниліна С. О. 
к.е.н., доцент 

 

ВЕБІНАР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ НАВЧАННЯ 

 

Вебінар – це певний захід, який відбувається в мережі інтернет в онлайн-

режимі. Загалом, вебінари можна віднести до звичайних семінарів, під час яких 

виконавець приводить слухачам послідовні доповіді або показує певні 

демонстрації. Специфіка вебінару полягає в можливості учасників приймати, 

віддавати інформацію і обговорювати її. Вони використовуються для 

проведення презентацій, ділових нарад, партнерських конференцій, внутрішніх 

корпоративних зустрічей. Сьогодні технологію вебінарів найчастіше 

застосовують для онлайн-навчання: курсів, тренінгів, семінарів. 

Як правило, вебінари онлайн відбуваються на певних ресурсах або за 

допомогою певних програм, які дозволяють користувачам спілкуватися голосом 

або з веб-камерою, при цьому абсолютно неважливо, в якій країні перебуває 

слухач. Кожен учасник буде знаходитися біля свого комп'ютера і знайомитися з 

наданою інформацією. Дуже часто в кінці вебінарів користувачам дається право 

задавати питання, на які повинен відповідати фахівець. 

Основні можливості вебінарів: 

Ø конференція проходить в багатосторонньому відео- та аудіо-форматі; 

Ø лектор демонструє матеріал на комп'ютері того, хто навчається;  

Ø лектор може передати право на управління матеріалом слухачам; 

Ø слухачі можуть завантажити на свій комп'ютер вебінар і переглянути 

його ще раз; 

Ø слухачі і лектор можуть користуватися текстовим чатом і дошкою 

для малювання; 

Ø в ході онлайн-зустрічі можна проводити опитування. 

Вебінар відрізняється від конференції тим, що в конференції всі учасники 

можуть спілкуватися між собою, а в вебінарі в більшості випадків учасники є 
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тільки слухачами, а відповідно, вони можуть бачити і чути тільки фахівця, який 

проводить навчання. 

Перевага вебінарів: 

1. Істотна економія коштів. Все що потрібно для навчання – це 

комп'ютер, підключений до мережі, колонки і веб-камера. Вартість онлайн-

навчання нижче, ніж ціна на відкриті семінари та тренінги. До того ж це 

виключає витрати, пов'язані з переїздами, готелями і харчуванням. 

2. Економія часу. Навчання по мережі відбувається короткими сесіями, 

зазвичай від однієї години до чотирьох. 

3. Інтерактивна участь. Учасники заходу можуть задати питання 

лектору, отримувати кваліфіковані рекомендації по конкретному аспекту, брати 

участь в голосуваннях і опитуваннях. 

4. Відсутність кордонів і відстаней. Брати участь в онлайн-конференції 

можна де завгодно: за комп'ютером вдома або в офісі, під час відпочинку або у 

відрядженні. 

5. Вебінар – ефективний спосіб навчання. Можна відвідати різні заходи 

і вибрати найбільш підходяще для себе. Крім того, онлайн-семінар можна 

записати і вивчити у вільний час ще раз. 

Аргументами на користь онлайн-технологій можуть бути наступні: 

ü Вебінари – альтернатива відкритим семінарам. Організовуючи 

навчання за допомогою вебінарів, можливо заощадити гроші, час та ресурси. 

ü Кількість учасників вебінару не обмежена, тобто одночасно може 

займатись будь-яка бажаючих. 

ü Вебінар можна записати і потім в будь-який час з його допомогою 

легко освіжити знання або передати для ознайомлення іншим. 

ü Вебінари можуть бути спільними і включати в себе сеанси 

голосувань і опитувань, що забезпечує повну взаємодію між аудиторією та 

лектором. 

Вебінар – це дуже ефективний спосіб дослідження матеріалу, який 

ефективно використовувати в рамках системи дистанційного навчання. 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  

СУЧАСНИХ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

У сучасному світі існує безліч можливостей для людини для 

вдосконалення своєї особистості та знань з тієї чи іншої сфери людської 

діяльності. Визначальним елементом навчання сьогодні виступає можливість 

людини отримувати інформацію при використання сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій, у тому числі при застосуванні комп’ютерних програм.  

Сучасний світ характеризується швидкими змінами та значним обсягом 

інформації, яку потрібно обробити викладачу за незначний проміжок часу. 

Тому застосування комп’ютерних програм сьогодні виступає вкрай необхідною 

умовою здійснення робочої діяльності усіх без винятку економістів. Таким 

чином, виникає необхідність постійного підвищення кваліфікації викладачів на 

основі вивчення новітніх комп’ютерних програм, що постійно виникають на 

ринку. 

Сьогодні найбільш поширеними в Україні є декілька комп’ютерних 

програм, які можуть використовувати у своїй діяльності економісти. 

«1С: Підприємство 8» – найбільш розповсюджена комп’ютерна 

програма, яка дозволяє:  

Ø автоматизувати облік виробничих та торгівельних підприємств, 

підприємств сфери обслуговування;  

Ø автоматизувати організаційну та господарську діяльність;  

Ø підтримувати оперативне управління підприємством;  

Ø вести бухгалтерський облік з декількома планами рахунків;  

Ø надає широкі можливості для побудови управлінського обліку та 

аналітичної звітності, для розв’язання задач планування, бюджетування, 

фінансового аналізу;  
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Ø вести розрахунки заробітної плати та управління персоналом [1]. 

1С: Бухгалтерія – збірна назва бухгалтерських продуктів фірми «1С», що 

відноситься до деяких конфігурацій на платформі «1С: Підприємство» версій 

7.7 та 8. Дана конфігурація розроблена для автоматизації ведення 

бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової 

(регламентованої) звітності підприємства. 

Сьогодні виступає актуальним питання обов’язкового вивчення 

економістами найбільш розповсюджених комп’ютерних програм. Також 

актуальним виступає подальший розвиток навичок студентів за допомогою 

освоєння «1С: Управління виробничим підприємством» – комплексне рішення, 

яке включає основні контури управління та обліку на виробничому 

підприємстві (обробляючи основні бізнес-процеси) [2]. 

Цікавою виступає також комп’ютерна програма «В52», яка дозволяє 

автоматизувати облік діяльності комплексних об’єктів у сфері послуг: «… з 

різних моделей В52 можливо побудувати цілий комплекс, який буде працювати 

на єдиній базі, з єдиною формою звітності по всіх напрямах, з інтеграцією з  

1С» [3]. 

Постійне ознайомлення економістів із новими комп’ютерними 

розробками та вдосконалення навичок роботи із провідними та найбільш 

розповсюдженими програмами надають можливості отримати конкурентні 

переваги економістам на сучасному ринку праці.  
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТРЕНІНГИ  ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ  МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ 

 

Використання інноваційних технологій в вищій школі є однією з 

домінуючих тенденцій сучасної  освіти, що пов’язане із загальними процесами 

в суспільстві, інтеграцією знань і форм соціального та професійного досвіду.  

Суть і мета якісного оновлення вищої освіти у ХХІ столітті – 

підготовка випускника, здатного освоїти будь-яку спеціальність. В контексті 

вищої професійної освіти необхідно розвивати уміння усвідомлено 

використовувати потенціал фундаментальних дисциплін для цілісного 

розв’язання професійних задач. Це можливо тільки на основі 

«міждисциплінарної інтеграції, нової цілісної дидактичної концепції навчальної 

дисципліни вищого навчального закладу» [3, с. 5]. 

Сьогодні важко уявити професійну діяльність експертів без знання 

механізмів функціонування міжнародної торгівлі,  маркетингу,  менеджменту, 

стандартизації, сертифікації, управління  якістю товарів та послуг, захисту прав 

споживачів. Експертні, консалтингові та інші види послуг стали невід’ємною 

частиною і важливими елементами професіоналізму експертів. 

Відомо, що планування освітніх заходів передбачає розробку програм 

навчання. Така програма повинна містити добре продуману послідовно 

викладену систему навчальних заходів, які забезпечуватимуть ефективний 

навчальний процес. Розробка освітніх програм, як правило, здійснюється на 

основі аналізу ситуації, яка склалася на ринку праці. 

Особливу увагу  доцільно акцентувати на розробці програми з 

дисципліни управління якістю товарів. Це пов’язано з тим, що на сучасному 

етапі діяльності підприємств будь-якої сфери,  ефективне управління якістю 

можна забезпечити шляхом розробки та впровадження систем менеджменту 

якості. Для майбутніх експертів доцільно посилювати  практичну 
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спрямованість навчально-виховного процесу  в контексті формування 

компетентності щодо розробки, впровадження систем менеджменту якості 

відповідно до вимог міжнародних стандартів, зокрема, ISO 9001. Інтеграція в 

європейський союз висуває жорсткі вимоги до діяльності українських 

компаній. Впровадження на підприємствах систем  менеджменту якості 

стимулює, перш за все, конкурентоспроможність  та інноваційний  потенціал 

підприємства, що включає науковий, ринковий потенціал підприємства і його 

інноваційну сприйнятливість. Наявність сертифіката відповідності вимогам 

міжнародного стандарту ISO 9001 означає безумовне визнання світовим бізнес-

співтовариством компанії як стабільної, високопрофесійної  організації,  яка 

динамічно розвивається [1, с. 111]. Проте,  однією з проблем  бізнес-компаній є 

відсутність спеціалістів, здатних здійснювати діяльність щодо розробки та 

впровадження систем менеджменту якості. 

В Одеському національному економічному університеті на кафедрі 

експертизи товарів та послуг для майбутніх фахівців-експертів організовано 

проведення тренінгів  «Курс  внутрішніх аудиторів систем менеджменту 

якості» (згідно вимог міжнародного стандарту  ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 та 

ISO 19011:2011),  до проведення яких  залучають аудитора  ТОВ «Бюро Верітас 

Сертифікейшн». Тренінги проводяться упродовж місяця, по закінченню  

студенти складають іспит та отримують відповідні сертифікати. 

Такий підхід, на нашу думку, є важливим напрямком щодо ефективної 

підготовки  майбутніх експертів, забезпечить їм конкурентоспроможність та 

працевлаштування за фахом. 
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КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ  ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ- ЕКОНОМІСТІВ 

 

Сучасна педагогіка вищої школи наголошує на зміні парадигми освіти: 

від знаннєво-орієнтованого підходу, предметно-центрованої системи до 

особистісно-діяльнісної системи освіти. Важливим компонентом такого 

підходу до навчального процесу стає завдання формувати у майбутніх фахівців  

«цивілізаційних компетентностей» (термін П. Штомпки [2, с. 29]), або культури 

у широкому розумінні даного поняття.  

Проблеми впливу культури на психічну діяльність людини останнім 

часом все більше цікавлять теоретиків і практиків психологічної науки. Так у 

працях засновника культурно-історичного підходу до вивчення психіки 

людини Л. С. Виготського наголошується, що культура, яка історично 

склалася, є ланкою, яка опосередковує зв'язок між індивідуальною свідомістю і 

об'єктивною реальністю, виступає «як передумова і умова виникнення і 

розвитку індивідуальної психіки» [1, с. 29]. У той же час він  відзначає, що 

«все культурне є соціальним. Культура і є продуктом соціального життя і 

суспільної діяльності людини» [1, с. 617-618].  

Близькі ідеї розробляються в зарубіжних школах культурної антропології, 

а в останні десятиріччя набули нового звучання та методологічного оснащення 

для свого вивчення в напряму кроскультурної психології.  Можливо відмітити 

праці таких відомих дослідників з цього питання, як: 

� представника психологічної антропології Р. Шведера, який визначає 

світ культури як «інтенціональний», тобто  сконструйований на основі культури, 

світ, в якому культура виступає як свого роду інтенція, спрямованість;  

� не менш відомих представників кроскультурної психології, як          

H.  K.  Markus,  Sh.  Kitayama  [3]  і G.  Hofsteade  [4],  які висунули ідею про 

існування культурних  рівнів  психологічної реальності.  
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Як вказують дослідники, феномени культури існують в психіці індивіда 

на різних рівнях. Найглибший рівень засвоєння загальнокультурних цінностей, 

які визначають установки індивіда, названий ними «колективною 

психологічною реальністю». Колективна реальність включає чинники, які 

впливають на соціалізацію індивіда. Наступний рівень – індивідуальна 

реальність, яка ґрунтується на колективній, але, крім того, містить у собі ті 

процеси, які визначаються тим, що  індивід вступає в систему значущих для 

нього суспільних стосунків (родина, школа, робота тощо). На цьому рівні 

формуються особистісні якості індивіда («Я-концепція», самооцінка тощо).  

Спираючись на вказані теоретичні положення, на кафедрі мовної та 

психолого педагогічної підготовки університету були розроблені деякі 

методичні прийоми формування цивілізаційних компетентностей майбутніх 

фахівців економічних спеціальностей. До них належать: 

Ø по-перше, завдання  для  самоаналізу (робота з написання власного 

психологічного портрета); 

Ø по-друге,  психологічний аналіз різнорідних життєвих або робочих  

ситуацій, тобто рішення психологічних задач. 

Як показав досвід роботи, такі методичні прийоми у підготовці 

бакалаврів і магістрів викликають зацікавленість та сприяють їхньому 

особистісному зросту. 
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АКТИВНІ МЕТОДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ПІДГОТОВЦІ 

МАГІСТРІВ (ПРОГРАМА «АНАЛІЗ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ») 

 

Активні методи навчання – форми навчання, спрямовані на розвиток в 

магістрантів самостійного мислення і здатності кваліфіковано вирішувати 

нестандартні професійні задачі. Мета навчання – розвивати мислення 

магістрантів, залучення їх до вирішення проблем, розширення і поглиблення 

знань та одночасний розвиток практичних навичок і уміння обґрунтовувати 

управлінські рішення. Активні методи навчання забезпечують прояв більшої 

активності, ніж традиційні методи, адже експериментально встановлено, що в 

пам'яті людини запечатляється до 10% того, що він почує, до 50% того, що 

бачить, і до 90% того, що робить. Всі учасники освітнього процесу (викладач, 

студенти) взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно 

вирішують проблеми, моделюють ситуації. Причому відбувається це в 

атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки 

отримувати нове знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність. При 

застосуванні активних методів освітній процес організований таким чином, що 

практично всі магістранти виявляються залученими в процес пізнання, вони 

мають можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і 

думають. Спільна діяльність студентів у процесі пізнання, засвоєння 

навчального матеріалу означає, що кожний вносить свій особливий 

індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. 

Причому, відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, 

що дозволяє не тільки отримувати нове знання, але й розвиває саму пізнавальну 

діяльність, переводить її на більш високі форми кооперації і співробітництва. 

Нами пропонується використовувати наступні активні форми проведення 

занять: групова наукова дискусія;  кейс-метод; мозковий штурм; семінар в 

діалоговому режимі (семінар-діалог); розбір конкретних ситуацій. 
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Дослідження методичних рекомендацій з даної тематики [1, с. 170; 2,      

с. 41] та власний досвід автора дозволяє пропонувати наступні рекомендації з 

ефективного використання активних методів на практичних заняттях з 

студентами-магістрантами: 

1) завдання має бути чітко визначеним і сформульованим; 

2) кейсові завдання мають бути сформовані на основі реально діючих 

підприємств та відображати тенденції у сучасній економіці країни; 

3) формування творчої групи має відбуватися за бажанням учасників із 

корекцією викладача; 

4) не критикувати учасників мозкового штурму, стежити за чітким 

дотриманням встановлених правил; 

5) дотримуватись регламенту часу, що відведено на обговорення певної 

проблеми; 

6) оцінювати ефективність проведеного практичного заняття 

безпосередньо його учасниками із розробкою заходів щодо удосконалення 

форм та методів активної взаємодії на майбутнє. 

 Таким чином, при вирішенні конкретних практичних завдань 

економічного змісту є ефективними методи активного навчання, що формують 

творчі навички та орієнтують на багатоваріативність підходів застосування 

сучасних методик управлінського та фінансового аналізу суб’єктів 

господарювання у підготовці магістрів за програмою «Аналіз в галузях 

економіки».   

 
Список використаних джерел: 
 
1. Теслюк В. М. Використання методик мозкового штурму в економічному 

навчанні /   В. М. Теслюк, М. П. Піщана // Вісник НУБіП України. – 2010. – № 6. – С. 40-49. 
2. Телемуха С.  Б.  Мозковий штурм як метод реалізації інтерактивного навчання /  

С. Б. Телемуха // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – № 1. –         
С. 169-171. 
 

 
 
 



 190 

Гострик О. М.  
к.е.н., доцент; 

Калашнікова К. А. 
к.м.н., доцент ОНМУ;  

Нікітіна Н. О. 
к.м.н., доцент ОНМУ 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНA КОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНА  

ФОРМА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

В системі вищої освіти ідея міжпредметного інтегрування, 

міждисциплінарного, комплексного підходу є однією з найбільш 

перспективних та необхідних. При цьому реформа вищої  школи пов’язана з 

реалізацією цієї ідеї в нових формах. Мається на увазі впровадження в практику 

освіти  нових форм  організації навчального процесу з метою забезпечення 

навичок майбутніх фахівців згідно кваліфікаційної характеристики. 

Активізація пізнавальної і виконавської діяльності, розвиток інтересу до 

предмету, формування самостійності і творчого відношення відбуваються 

ефективніше, якщо викладач не декларує, а постійно міркує, полемізує, залучає 

студента до активного пошуку доказів, заснованих на певних знаннях. Такі 

заняття перетворюються на спільні роздуми, дослідницьку роботу.  

    В доповіді розглядаються питання вдосконалення навчального процесу 

за допомогою проведення міждисциплінарної конференції,  для проведення 

якої викладач складає мікрогрупи (3-5 студентів). Студентам кожної групи 

повідомляється тема та план конференції (не пізніше ніж за місяць). 

Визначається тематика доповідей та вимоги до них, а також розробляються  

критерії оцінювання. Студенти самостійно готують доповіді, згідно з 

проблемою яка розглядається,  доповідають перед групою і виступають в ролі 

експерта з підготовленого фрагменту теми. Після заслуховування доповідей 

пропонується їх обговорення у формі відповідей на запитання, вирішення 

нетипових ситуаційних задач та  проведення імітаційної вправи.  
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З групи вибирається декілька студентів(в більшості випадків це два 

студенти) для виконання контрольного завдання. При цьому в їх обов'язки 

входить виконання відповідних ролі,  а саме ролі матері хворої дитини і лікаря, 

покупця і продавця і таке інше. Всі інші студенти виступають в якості 

спостерігачів,  які  проводять оцінку дій  свої колег. Завершується семінар 

підведенням підсумків, оголошенням оцінок за теоретичну підготовку та 

практичні навики і вміння. 

Міждисциплінарна конференція, як інтерактивний метод навчання, 

забезпечує умови для поглиблення і закріплення знань студентами. Дозволяє 

активізувати їх до самостійного вивчення наукової і методичної літератури,  а 

також  формує навики самоосвіти. При цьому стає можливим:  

Ø засвоєння методів аналізу фактів, явищ, проблем, що розглядаються;  

Ø формування вмінь і навиків для здійснення різних видів майбутньої 

професійної діяльності;  

Ø спонукання до колективного творчого обговорення найбільш 

складних питань; 

Ø використання майбутніми спеціалістами навиків застосування  

набутих знань в практичній діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  

У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Завдяки доступності Інтернету соціальні мережі стали невід’ємною 

частиною життя людей. Вони виявилися важливим засобом комунікації та 

публікації контенту, цінним джерелом інформації, зручність яких відзначається 

не лише серед молоді, а й усіма поколіннями. Саме тому соціальні мережі 

здобувають поширення у якості технології у сфері освіти. 

Порівняно з розвиненими країнами, в Україні дещо менше поширене 

використання соціальних мереж. Це можна пояснити консервативним 

відношенням до викладання, а також скептичним ставленням щодо користі 

соціальних мереж. У західних країнах проводилися дослідження зв’язку між 

використанням соціальних мереж та рівнем зацікавленості у вивченні курсу, в 

результаті яких було виявлено їх благотворний вплив [1, с. 59]. 

Найбільш розповсюдженими у всьому світі мережі Facebook, Twitter, 

Instagram, а у країнах СНД найбільш поширена «ВКонтакте». Кожна з вказаних 

мереж має свій освітній потенціал, проте найзручніше буде зупинитися на 

використанні мережі, яку студенти відвідують щодня – «ВКонтакте». Ця 

мережа дозволяє створити спеціальну групу, що буде присвячена вивченню 

економічної теорії. Керівником групи має бути викладач, проте студенти мають 

змогу приймати активну участь у створенні її контенту.  

Перш за все, група найкращим чином виконує комунікаційну функцію. У 

даний час для цієї мети використовується електронна пошта, проте порівняно з 

соціальними мережами вона є вкрай незручною. По-перше, не кожен студент 

читає листи, отримані на пошту, оскільки це потребує хоча й незначних, але 

все-таки витрат часу, по-друге, студенти частіше перевіряють свої сторінки у 

соціальних мережах, ніж електронну пошту. Саме тому інформація, яку хоче 
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донести викладач до студентів, буде отримана всіма та відразу після її 

публікації на сторінці групи.  

Соціальна мережа дає можливість долучитися всім бажаючим до 

обговорення дискусійних питань. Більш того, студенти, які відчувають себе 

невпевнено, відповідаючи в аудиторії, не знаходяться під таким тиском у 

віртуальному спілкуванні [2, с. 65]. Тобто соціальна мережа дозволяє 

найкращим чином розкрити й розвинути вміння всіх студентів.  

Нарешті, соціальна мережа є цінним інструментом постачання 

інформації. У групі можна викладати матеріали, що підвищують рівень 

обізнаності студентів. Це можуть бути різноманітні навчальні матеріали, відео з 

економічної тематики, уривки статей. Кожен викладач постійно слідкує за 

новинами економіки, тому йому не доведеться спеціально витрачати час на 

пошук необхідної інформації. Він може ділитися цікавими фактами з офіційних 

сайтів, надавати актуальні статистичні дані. З’явиться можливість 

продемонструвати реальний зв'язок між економічною теорією та подіями, що 

відбуваються у реальному житті. Саме цей зв'язок є запорукою залучення 

студентів до вивчення економічних дисциплін. Студенти самі можуть ділитися 

матеріалами, які вони вважають цікавими. Цьому сприятиме гуманістичний 

характер відносин соціальних мереж, оскільки вони не накладають чітких 

правил та обов’язків, які існують у стінах навчального закладу.  

Соціальні мережі дозволяють значно покращити процес вивчення 

економічної теорії та показати практичне значення цієї науки. Вони 

підвищують якість самостійної роботи студентів. Інформаційні та 

комунікаційні можливості, що надає віртуальна мережа, забезпечують 

необхідні умови для організації навчального процесу та розвитку студентів.  
 

Список використаних джерел: 
 
1. Ефимов Е. Г. Использование социальных сетей в организации учебного процесса 

в рамках реализации ФГОС (обзор зарубежных исследований)/ Е. Г. Ефимов, Н. В. Дулина // 
Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2013. – № 13 (116). С. 58-61. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, 

ЩО МОДЕЛЮЮТЬ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ 

ЕКСПЕРТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Сутність традиційного навчання зазвичай характеризується 

використанням методів, що стимулюють репродуктивну діяльність учнів. Така 

активізація не сприяє формуванню творчого фахівця, здатного працювати в 

сучасних ринкових умовах. Активне навчання відрізняється від традиційного 

характером відбору матеріалу і способами організації пізнавальної діяльності 

студентів і ставить основною метою формування творчо розвиненого фахівця, 

здатного вирішувати професійні завдання в сучасних ринкових умовах. 

Активні методи навчання прийнято розділяти на два типи: 

1. Перший тип включає в себе проблемні лекції, лабораторні, практичні 

заняття, семінари, які орієнтовані на самостійну роботу студента, але в них 

відсутня імітація реальних ситуацій, що виникають у професійній діяльності 

експерта-товарознавця.  

2. Другий тип методів активного навчання є імітаційним, тобто 

моделює можливі проблемні ситуації професійної діяльності товарознавця, і 

підрозділяється на неігрові та ігрові [1].  

Реалізація такого типу навчання ведеться через комплекс ситуаційних 

завдань, зокрема ситуаційних завдань, ділових ігор, системи тестування. 

Ситуаційні завдання розробляються для застосування студентами конкретних 

прийомів і концепцій при їх виконанні для того, щоб отримати достатній рівень 

знань і умінь для прийняття рішень в аналогічних ситуаціях на підприємствах, 

тим самим зменшуючи розрив між теоретичними знаннями і практичними 

вміннями. Як правило, рішення ситуаційних завдань пропонується на 

практичному занятті в завершенні вивчення певної навчальної теми, а знання, 

отримані з лекцій, повинні стати основою для вирішення цих завдань. З цього 
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випливає, що студент повинен володіти достатнім рівнем знання теоретичного 

матеріалу, вміти працювати із законодавчими, нормативними і технічними 

документами, що визначають відносини в галузі контролю якості та 

безпечності товарів, а також вміти користуватися технічними пристроями для 

експертної оцінки якості та безпечності продукції [2].  

Вирішення ситуаційної задачі проходить в кілька етапів: 

а) ознайомлення з представленою ситуацією та її особливостями; 

б) аналіз ситуації – осмислення викладеної в задачі інформації, її 

переклад в набір логічно пов'язаних питань, виділення основної проблеми, 

факторів і даних, які можуть впливати на прийняття рішення; 

в) оцінка вже вжитих заходів, пошук законодавчих документів, 

стандартів та інших нормативних актів для вирішення ситуаційної задачі; 

г) аналіз завдання з урахуванням отриманих даних з теоретичного 

матеріалу; 

д) прийняття рішення по ситуаційній задачі, що відповідає нормам 

стандартів, які регламентують властивості товарів та прийняті для вирішення 

товарознавчих питань. 

На етапі знайомства із завданням студент самостійно оцінює ситуацію, 

викладену в тексті, досліджує теоретичний матеріал, встановлює ключові 

чинники і проводить аналіз проблем, викладених в завданні. Потім формулює 

план дій і оцінює можливості його реалізації. Після закінчення самостійного 

аналізу студент повинен відповісти на питання, виконати завдання і скласти 

висновок спеціаліста-товарознавця по цьому завданню. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

В умовах трансформаційних змін національної економіки сучасний ринок 

праці висуває до фахівців такі вимоги, як гнучкість мислення, розуміння суті 

економічних процесів, вміння самостійно виявляти й вирішувати проблеми, 

швидко орієнтуватися у виробничих ситуаціях та приймати відповідні 

управлінські рішення.  

Професійна спрямованість майбутніх фахівців з обліку та  оподаткування 

у сучасних умовах функціонування  суб’єктів підприємницької діяльності,   їх 

фахова компетентність можлива лише за умови організації навчального 

процесу з використанням інтегрованого підходу до  вивчення спеціальних 

дисциплін на основі впровадження міждисциплінарного тренінгу. 

Системні знання, необхідні для вироблення цілісного, проблемного 

мислення фахівця, на думку І. М. Козловської, можуть бути отримані лише на 

основі інтегрованого підходу до вивчення фахових дисциплін основі 

впровадження сучасних освітніх технологій, серед яких широке визнання 

отримав тренінг [ 1, с. 51]. 

   Сутність тренінгових технологій  полягає в тому, щоб у процесі взаємодії 

викладачів і студентів актуалізувати творчий потенціал учасників, а не дати їм 

певну кількість знань.  Під час тренінгу відбувається неформальне, невимушене 

спілкування, яке відкриває перед групою безліч варіантів розвитку і вирішення 

проблеми. На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повністю 

охоплюють весь потенціал людини: рівень та розвиток її компетентності 

(соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до 

прийняття рішень, взаємодії тощо.  Тренінгову форму К. Рудестам розглядає як 

«ядро навчального досвіду, а в деяких випадках – єдиним способом навчання та 

змін людини» [2, с. 308]. 
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Задля забезпечення системної структурованості навчального матеріалу 

міждисциплінарний тренінг з обліку та оподаткування передбачає послідовний 

системний ланцюжок виконання завдань з взаємопов’язаних дисциплін, що 

забезпечує формування у студентів узагальненої думки про результати роботи 

підприємства в конкретній ситуації. Міждисциплінарний тренінг охоплює 

наступні навчальні дисципліни: «Організація обліку та  фінансовий облік»; 

«Оподаткування»; «Економічний аналіз»; «Аудит» і передбачає вирішення 

наскрізного завдання,  побудова якого враховує, що студенти не тільки 

здійснюють при виконанні завдань необхідні розрахунки з поясненнями, а й 

висловлюють самостійне судження при виборі того чи того способу розв’язання. 

При проведенні тренінгу в основному  використовуються наступні методи:   

Ø кейс-метод – використання конкретних проблемних  ситуацій, 

вирішення яких відбувається у складі малих груп;  

Ø групова дискусія – спільне обговорення і аналіз проблемної ситуації; 

Ø мозковий штурм – метод колективного пошуку та обговорення 

рішень, який базується на вільному висловленні кожним учасником обговорення 

своїх думок  та ідей, творчому мисленні та підході вирішення проблеми.  

Таким чином, організація процесу вивчення  облікових та інших фахових 

дисциплін із впровадженням міждисциплінарного тренінгу  сприяє динамічним 

змінам у професійних уміннях студентів, розвитку у них різноманітних форм 

мислення, творчих здібностей, можливостей  проникнення в проблемну ситуацію, 

що завершується, як правило, знаходженням оптимального варіанту вирішення 

цієї проблеми. 
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МЕТОД СИТУАТИВНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  

МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

 

Ситуаційне навчання уже більше, ніж півстоліття застосовується на 

Заході. Найважливіше, що ця технологія навчання є не тільки методичним 

матеріалом і такими собі задачниками, а справді демонструє життєві приклади. 

Студенти при підготовці до заняття отримують від викладача навмисно 

редуковані моделі, в яких описано різні ситуації чи якась складна практична 

діяльність, яка вимагає професійного термінового вирішення. Саме життєві 

приклади готують студентів до професійної діяльності. Поле діяльності 

багатогранне, як і саме життя. На ситуацію впливають різні фактори, існує  

багато рішень. Все це вимагає від студента досконало знати проблему, уміти 

аналізувати будь-яку інформацію і прийняти правильне рішення. 

З такими завданнями може працювати будь-якого роду кейс. Ці завдання, 

безперечно, вимагають комплексний розгляд ситуації. Яскраві історії 

(Storytelling) зазвичай викликають велику зацікавленість до праці, а проблеми 

кейса та їх вирішення дуже добре запам’ятовуються. 

Як правило, робота над темою починається із самостійної підготовки. 

Викладач надає іноземним студентам методичну літературу, список літератури 

та джерела мережі Інтернет, описує вимоги до засвоєння теми. Важливо, що на 

цьому етапі студенти: 

� шукають необхідні відомості; 

� логічно структурують їх;  

� шукають підтверджуючий матеріал або протестуючі аргументи. 

Зібравши достатньо матеріалу і вже маючи конкретне уявлення  по 

заданій темі, студент приступає до індивідуального аналізу кейса. Для 

іноземних студентів це можуть бути: різні краєзнавчі, історичні, економічні 

теми; уривки творів та біографії відомих людей; історичні події. 
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Достеменне вивчення теми дасть змогу поповнити лексичний запас слів, 

звернутися до тлумачних, лексичних, фразеологічних, термінологічних 

словників. Така робота, безумовно, дозволить краще зрозуміти тему, заглибитись 

в лексико-граматичний матеріал та виявить власні прогалини у знаннях. 

Наступний етап – це сумісна робота над кейсом в групі студентів-

іноземців. Цей етап дасть змогу: критично оцінити працю; глибше зрозуміти 

проблему; поділитися своїм досвідом і сприйняти досвід і знання друзів.  

Такі дискусії дуже корисні. Вони мають проходити в умовах відкритості 

та доброзичливості. Звичайно, що організація такої роботи лягає на плечі 

викладача. Саме викладач призначає по черзі ведучого дискусії, щоб розвинути 

комунікативні навики  іноземних студентів, дати можливість їм відчути 

відповідальність і значимість, показати повністю свою обізнаність у тій чи 

іншій темі. 

Далі наступає етап, коли викладач сам управляє дискусією, ставить 

питання, озвучує проблеми, допомагаючи студентам успішно пройти цей етап 

роботи з кейсом. 

Завдання викладача – не стільки показати студентам  своє  бачення теми, 

а допомогти їм сформулювати своє бачення, свої висновки.  

Викладач має  якісно оцінити їх висловлювання і запропонувати написати 

есе, переказ, тобто:  

Ø на практиці застосувати свої знання; 

Ø сформувати свої усні та писемні навички та вміння. 

  
Список використаних джерел: 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ 

 

Забезпечення ефективності навчально-професійної діяльності та 

психологічно комфортної атмосфери під час адаптації студентів до нових умов 

навчання є одним із важливих завдань сучасної вищої школи. Серед соціально-

психологічних чинників адаптації студентів значну роль відіграють механізми 

психологічного захисту як спеціальна система стабілізації особистості в 

ситуаціях травмуючих переживань. 

Значний внесок у дослідження проблеми психологічного захисту зробили 

З. Фрейд, А. Фрейд, Б. Зейгарник, Р. Лазарус, Р. Плутчик,  Г. Саліван, Ф. Бассін, 

Ф. Василюк, В. Воловик, Л. Гребенніков, Р. Грановська, Е. Романова,                

Є. Соколов,  Д. Титаренко, Т. Яценко,  та ін. Більшість науковців акцентує на 

тому, що механізми психологічного захисту розвиваються як специфічні засоби 

соціально-психологічної адаптації особистості й пов’язані з подоланням або 

попередженням дискомфортних когнітивних або афективних станів. За 

визначенням Ф. Бассіна, психологічний захист є нормальним, повсякденно 

працюючим механізмом людської свідомості [1]. 

Незважаючи на наукову розробленість теоретичних аспектів проблеми 

психологічного захисту як механізму «суб’єктивного комфорту особистості», 

існує певний дефіцит конкретно-експериментальних досліджень, спрямованих на 

вивчення механізмів психологічного захисту особистості майбутніх фахівців у 

різних сферах професійної діяльності під час навчання у ВНЗ.  

Метою нашого дослідження є виокремлення механізмів психологічного 

захисту студентів другого курсу економічних спеціальностей денної форми навчання 

нашого університету. Загальний обсяг вибірки налічує 47 студентів, середній вік 

досліджуваних становить 18,3 років. Використовувалася методика Р. Плутчика 

«Індекс життєвого стилю – LSI» (адаптація Є. С. Романова, Л. Р. Гребеннікова).  
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Аналіз отриманих даних показав, що досліджувані під час переробки 

високоемоційних переживань частіше використовують такі психологічні 

захисти, як «проекція» (64%), «раціоналізація» (61%),  «компенсація» (55%), 

«регресія» (53%), «заперечення» (53%) та «заміщення» (50%). Для зняття 

емоційної напруги, що супроводжує професійний розвиток студентів, менше 

застосовуються  такі захисти, як «реактивне утворення» (46%) і «придушення» 

(38%). Отже, за результатами психодіагностики було встановлено домінуючий 

комплекс психологічних захистів досліджуваних, а саме: «проекція – 

раціоналізація – компенсація». Саме цю тріаду психологічних захистів було 

віднесено до «Інтелектуального», як одного з п’яти «типових захисних стилів» 

поведінки й доведено, що завдяки високому рівню адаптаційних властивостей 

інтелекту, які забезпечують ефективну переробку інформації в нестандартних 

проблемних ситуаціях, студент досить успішно може підтримувати прийнятний 

рівень адаптивності незважаючи на знижені адаптаційні ресурси [2]. 

Необхідно акцентувати на тому, що у 100% досліджуваних було виявлено 

різні варіації усіх восьми представлених механізмів психологічного захисту, що 

підтверджує багатий арсенал захисних поведінкових стратегій у студентів 

економістів. Наявність змішаних типів захисних поведінкових стратегій 

особистості є також підтвердженням її гнучкості в процесі соціально-

психологічної адаптації до складних умов навчання у виші. 

Таким чином, під час навчально-професійної діяльності і міжособистісної 

взаємодії студенти економічних спеціальностей активно використовують 

механізми психологічного захисту, оберігаючи себе від несприятливих 

зовнішніх та внутрішніх факторів. Найбільш поширеними захистами  

студентів-економістів є «проекція», «раціоналізація» та «компенсація», які 

належать до «Інтелектуального» типу психологічного захисту.  

 
Список використаних джерел: 
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИКІВ РОБОТИ З ПРОФЕФІЙНО-

ОРІЄНТОВАНИМИ ТЕКСТАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

 Сьогодні, коли наукова діяльність стала вже масовою, особливо 

актуалізовано завдання виховання культури наукового мислення, що тісно 

пов’язано із завданням виховання культури наукової мови [1, c. 63]. Наукова 

комунікація – це насамперед писемна комунікація, основною одиницею якої є 

текст, зокрема науковий. Науковий текст – особливий різновид писемної 

творчої діяльності людини, пов’язаний із розвитком науки як форми суспільної 

свідомості, вербалізації вищого рівня мовомислення.  

Формування та вдосконалення навиків роботи студентів із фаховим 

текстом є важливим аспектом становлення його мовної свідомості, підвищення 

рівня мовомислення і культури наукової етики. Добре володіння державною 

мовою і вміння реалізувати свої знання в усіх сферах суспільного життя 

України – це одне із завдань сучасної інформаційної доби перед мовною 

освітою.  

При вивченні мови професійного спрямування у вишах використовуються, 

зазвичай, наукові або науково-популярні тексти, зорієнтовані на інтереси та 

потреби студентів. Студенти опрацьовують публікації за певною тематикою, 

шукають і підбирають матеріал для науково-практичної діяльності. Важливим 

аспектом є урізноманітнення каналів надходження інформації, що сприяє 

виробленню комунікативних навичок студентів, а також автоматичному 

засвоєнню норм сучасної української літературної мови.  

На заняттях з української мови професійного спрямування особлива увага 

приділяється опануванню наукового стилю мови з метою вдосконалення 

професійних фундаментальних знань із обраної спеціальності. Важливим етапом 
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навчання є робота над компресією тексту, що досягається за рахунок вилучення 

надлишкових елементів висловлювання, які містять другорядну інформацію, а 

також за рахунок лексичних і граматичних трансформацій. Такі навики необхідні 

для написання рефератів, тез, анотацій, рецензій [2, c. 673]. Уміння працювати з 

текстом великою мірою залежить від розуміння його структури. Одним із 

різновидів наукового тексту, який мають вміти написати студенти, є анотація. 

Насамперед їм пропонується алгоритм написання анотації [2, c. 674]. Вони 

повинні прочитати назву статті, подумати над її темою. Далі необхідно з’ясувати 

вихідні дані статті (записати прізвище автора (авторів), ініціали; визначити місце 

та рік видання статті); розподілити статтю на смислові частини, підтеми; скласти 

план статті; подумати про смислове співвідношення частин, про характер 

викладу кожної частини і про мовні засоби оформлення тексту анотації; 

написати анотацію, визначити та сформулювати, хто може послуговуватися 

матеріалами статті; відредагувати текст анотації. 

Удосконалення навиків роботи над професійно-орієнтованим текстом 

передбачає певні підготовчі етапи. Для кращого усвідомлення структури 

тексту, його призначення студенти аналізують мовностилістичні особливості 

тексту, його зміст. На цьому етапі роботи подаються завдання, пов’язані з 

компресію тексту, пропонується комплекс вправ для актуалізації знань із 

української мови на всіх її рівнях, що сприяє формуванню мовної свідомості, 

розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей. 

Отже, робота з професійно-орієнтованими текстами дозволяє 

актуалізувати знання студентів зі стилістики наукового тексту, розширити 

термінологічний інструментарій з обраного фаху, засвоїти норми наукової етики. 
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КОНТАКТНІ ЗАНЯТТЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА  

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

На даний час у вищій освіті відбувається процес поступового 

перетворення навчання у самонавчання, коли студент ставиться в умови, в яких 

він повинен одержувати знання в основному за рахунок творчої самостійної 

роботи, самостійно шукаючи потрібну для виконання навчальних завдань 

інформацію та творчо її опрацьовуючи з тим, щоб зробити необхідні висновки 

та отримати обумовлені навчальним завданням результати. Тим не менш, 

лекційна форма проведення занять була і залишається важливою частиною 

університетського навчання. На сучасному етапі лекція повинна виступати і як 

метод навчання, який створює фундаментальну базу знань студентів з кожної 

дисципліни, і як організаційна форма навчання – тобто спосіб інтерактивної 

взаємодії викладача і студентів. 

Якщо говорити про організацію лекційних занять, то традиційна лекція 

яка, як правило, має суто інформаційний характер і побудована переважно на 

активності викладача, а не студента, на нашу думку, повинна відійти у минуле. 

Тільки лекція, яка дозволяє поєднати керуючу роль викладача з високою 

активністю студентів на основі використання сучасних інноваційних 

(інтерактивних, мультимедійних, інформаційних технологій), надасть 

можливість опрацювання великого масиву інформації, налагодження 

оперативного зворотного зв'язку зі студентами, мобілізації мислення, знань та 

умінь студента та, як підсумок, досягнення високих результатів навчальної 

діяльності [1]. 

Досить цікавою, сучасною формою проведення лекційних занять, є 

контактне заняття. Головне спрямування контактних занять – самонавчання, 

самостійне здобуття знань студентами під керівництвом викладача за 
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допомогою різних інтерактивних технологій. В даному випадку відбувається 

заміна активності викладача творчою активністю студентів.  

Основними перевагами контактних занять є: 

Ø інтерактивний формат навчання; 

Ø раціональне поєднання теорії і практики; 

Ø попередня самостійна підготовка студентів до заняття; 

Ø формування у студентів науково-дослідних компетенцій; 

Ø постійний зворотний зв'язок викладачів зі студентами та моніторинг 

ступеню засвоєння студентами навчального матеріалу [2]. 

Позитивні сторони контактних занять очевидні.  

По-перше, долається основна вада, за яку критикують лекції: студент 

перестає бути пасивним об’єктом навчання, а готується не тільки до 

семінарських і практичних занять, але і до лекції, на якій він може отримувати 

бали.  

По-друге, вдається здійснювати диференційований підхід, діагностуючи 

рівень обізнаності в темі.  

По-третє, з’являється час на детальний розгляд найбільш складних 

моментів лекції.  

Звичайно, кожна інновація, що запроваджується у навчальний процес, 

потребує чималих зусиль та багато часу. Тому, вважаємо, що перед 

викладачами вищих навчальних закладів стоїть завдання розроблення та 

впровадження таких прийомів і методів організації лекційних занять, які б 

ставили за мету активізацію творчого потенціалу студента та стимулювали 

бажання навчатися. 

 
Список використаних джерел: 
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гуманитарных дисциплин [Электронный ресурс] / Овакимян О.С. – Режим доступа: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН АНГЛОЯЗЫЧНЫМ СТУДЕНТАМ  

 

Учебным планом подготовки специалистов высшей квалификации 

предусмотрено наличие учебных дисциплин, которые формируют их 

профессиональное мышление. Так для будущих врачей, такой дисциплиной 

является пропедевтика педиатрии, для экономистов – дисциплины,  связанные с 

их профессиональной ориентацией. Основной целью кредитно-модульной 

системы (КМС), которая применяется в ВУЗе, является равномерная работа 

студента в течение учебного года. Для иностранных студентов это 

затруднительно, в связи с трудностями организации быта, языковым барьером 

и множеством национальных праздников. 

КМС предусматривает рейтинговую оценку знаний для дальнейшего 

приоритетного выбора специальности. При этом у англоязычных студентов нет 

заинтересованности в получении хороших оценок, в связи с контрактной 

формой обучения и необходимостью подтверждения диплома на родине. 

Отсутствие регулярной подготовки к занятиям влечет дополнительную 

нагрузку на преподавателя в плане проведения микролекций в телеграфном 

стиле, что обедняет кругозор обучаемого.  

КМС предполагает унификацию учебных планов для обеспечения 

международного стандарта качества подготовки. При этом количество учебных 

часов сокращается  более чем в 2 раза, а большая часть материала выносится  

на самостоятельную работу, т.е. на заочное изучение клинических или 

диагностических дисциплин. В результате целостность и универсальность 

знаний сокращается до обзора учебного материала, что снижает качество 
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подготовки. При этом отменяется экзамен,  в частности  по пропедевтике 

педиатрии, который интегрирует пройденный курс. При этом расчет делается 

исключительно на краткосрочную память студентов с низким уровнем общего 

образования, слабыми способностями к запоминанию и ассимиляции 

пройденного материала.  

Основой советского образования было длительное изучение учебных 

дисциплин с многократным повторением пройденного теоретического 

материала и практических навыков на занятиях, коллоквиумах, зачетах и 

экзаменах. Это способствовало осмыслению и овладению специальностью на 

многие годы. Европейский же стиль образования подразумевает 

индивидуальный подход к студенту. При этом большая учебная нагрузка, 

крупные группы (более 5 человек) и крайне низкий уровень доаудиторной 

подготовки этому явно не способствуют. Кроме всего прочего КМС требует 

высокого уровня материально-технического обеспечения.  

Таким образом, кредитно-модульная система в преломлении условий 

развития нашего общества имеет больше минусов, чем плюсов. А выход из 

этой ситуации для отечественного высшего образования мы видим в 

увеличении аудиторных часов, отведенных на освоение клинических и 

диагностических дисциплин, количества модульных контролей и введение 

обязательного экзамена со сдачей практических навыков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПАБЛИК РЕЛЕЙШНЗ 

 

Связи с общественностью (паблик релейшнз, PR) сегодня получили 

статус одной из основных и наиболее значимых функций маркетинга 

организации. Свидетельством растущей актуальности PR как сферы знаний и 

практической деятельности является усиление внимания к данной области 

научного знания политиков, менеджеров, маркетологов, политологов, 

журналистов, психологов, социологов во всем мире.  

Обучение владению PR-технологиями становится актуальной задачей в 

рамках специальности «Маркетинг», так как навыки общественной 

коммуникации являются профессионально важным качеством специалиста, 

занятого в сфере бизнес-администрирования.   

Если рассматривать PR в коммерческой деятельности, то это особая 

функция управления, которая способствует установлению и поддержанию 

общения, взаимопонимания и сотрудничества между фирмой и клиентами; 

решению различных проблем и задач; помогает коммерческим работникам 

быть информированным о мнении клиента и вовремя реагировать на него; 

помогает руководству фирмы быть готовым к любым переменам и 

использовать их наиболее эффективно в профессиональной деятельности. 

В рамках изучения учебной дисциплины «Паблик релейшнз» студентам-

маркетологам предоставляется возможность посетить мастер-классы ведущих 

одесских специалистов по организации коммерческих презентаций, известных 

спикеров на темы бизнес-администрирования и публичных выступлений. 

Организация такого выездного занятия требует определенной теоретической 

подготовки и наличия базовых знаний по основам PR. Таким образом, после 

прослушивания 4-5 лекций ведущий преподаватель с помощью ассистента 

составляет список студентов, желающих получить практические навыки в 
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общественной коммуникации. Данная форма коммуникации отличается как от 

коммуникации обыденной, так и от коммуникации массовой.  

На сегодняшний день классическая система высшего образования в 

нашей стране не предусматривает устных коммуникаций на контрольных 

мероприятиях. Все экзамены, тесты и модули основаны на письменном 

формате ответа, что экономит время, однако совершенно не стимулирует 

навыки публичных выступлений. В маркетинговой специальности особенно 

важно уметь корректно формулировать конкурентные преимущества и 

уникальные характеристики продвигаемых товаров и услуг в устной речи, 

которая находит свое отражение различных формах PR-мероприятий. На 

выездном занятии студенты понимают суть маркетинговой презентации, ее 

структуру, основные элементы, стимулирующие к запланированному 

действию. Они практически соприкасаются с навыками публичных 

выступлений профессиональных спикеров, которые приоткрывают проблему 

страха перед аудиторией и процесса подготовки профессионального оратора. 

Результатом данной формы обучения, используемой при изучении 

учебной дисциплины «Паблик релейшнз», является осознание будущими 

маркетологами актуальности теоретической подготовки по связям с 

общественностью, а также применение различных техник ораторского 

искусства и упражнений публичных выступлений, которые обеспечат 

успешную коммуникацию при организации различных коммерческих 

мероприятий. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇВ  

ОЦІНКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Сучасний етап розвитку вищої професійної освіти спрямований на 

розширення сфери самостійної роботи студентів, ефективність управління якою 

багато в чому залежить від  впровадження оптимальних форм її контролю та 

критеріїв оцінки.  

Контроль самостійної роботи студентів – це і засіб обліку знань, умінь 

і навичок, і систематичний цілеспрямований процес здійснення зворотного 

зв’язку «студент – викладач», і спосіб навчання. Він дозволяє оцінити динаміку 

формування теоретичних знань і професійних умінь кожного студента та 

вносити при цьому необхідне коректування в навчальний процес [1, с. 13]. 

Залежно від періодичності та призначення виділяють такі види контролю: 

вхідний, допоміжний, поточний, тематичний (рубіжний), підсумковий, 

завершальний (державна атестація) [2, с. 94]. 

Вхідний контроль має основним завданням виявити рівень базових знань 

студентів із предмета й застосовується на початку його вивчення. За його 

результатами викладач може обрати відповідні системи й темпи навчання. 

Допоміжний контроль під час навчального процесу допомагає викладачу 

оперативно виявити, чи зрозуміла навчальна інформація студентам, чи доступні 

пояснення, які існують проблеми у засвоєнні дисципліни. 

Поточний контроль дає змогу своєчасно виявити рівень якості аудиторної 

та поза аудиторної роботи студентів.  

Тематичний (рубіжний) контроль проводиться після вивчення великої 

теми або цілого розділу. Він має виявити рівні засвоєння студентами всіх 

елементів бази знань. 
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Підсумковий контроль з вивчення предмета проводиться, як правило, у 

вигляді заліку, екзамену або курсової роботи. 

Завершальний контроль (державна атестація) проводиться у вигляді 

підготовки та захисту дипломної роботи. 

Форми контролю самостійної роботи обираються викладачем з таких 

варіантів: 

Ø індивідуальний або колективний проект, передбачений навчальною 

програмою з дисципліни або окремих модулів, що потребують формування 

практичних навичок, умінь студентів; 

Ø поточний контроль на основі виконання лабораторних, 

розрахунково-аналітичних та інших видів робіт; 

Ø поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді 

на питання, повідомлення, доповіді тощо (на практичних або семінарських 

заняттях); 

Ø усна доповідь та/або письмовий звіт про результати розв'язання 

господарської ситуації (кейсу); 

Ø вирішення ситуаційних завдань; 

Ø конспект, виконаний з теми, що вивчалась самостійно; 

Ø тестування, виконання письмової контрольної роботи; 

Ø рейтингова система оцінки знань студентів за блоками (модулями) 

досліджуваної дисципліни, циклами навчальних дисциплін; 

Ø звіт про проходження виробничої практики та виконання завдань, 

передбачених практикою; 

Ø звіт про науково-дослідну роботу (її етапи, частини тощо); 

Ø стаття, тези виступу та інші публікації в спеціалізованих 

студентських або наукових, науково-методичних виданнях вищого навчального 

закладу та його підрозділів, апробовані на науково-практичних студентських 

конференціях. 

Ефективним інструментом аналізу результативності навчання є 

використання засобів автоматизованого контролю знань та програм-тренажерів, 
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при застосуванні яких у навчальному процесі відбувається пряме управління 

навчальною діяльністю студента.  

Важливу роль грає розробка і використання чітких критеріїв оцінювання 

самостійної роботи студентів.  

При розробці критеріїв оцінки необхідно враховувати такі основні 

компоненти, які характеризують якість навчання: 

1.    Рівень знань: 

ü глибина і міцність знань; 

ü рівень мислення; 

ü уміння систематизувати знання по окремих темах; 

ü уміння складати розгорнутий план відповіді; 

ü точність формулювання та правильне використання термінів; 

ü грамотність, логічність і послідовність викладу; 

ü навички та прийоми виконання практичних завдань. 

2.    Навички самостійної роботи: 

ü уміння пошуку необхідної літератури; 

ü орієнтація в потоці інформації щодо обраної спеціальності; 

ü навички ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, 

конспекту, реферату, виступу, а також навички науково-дослідної роботи). 

3. Уміння застосувати знання на практиці: 

ü реалізація на практичних, семінарських заняттях; 

ü виконання індивідуальних завдань під час проходження практики. 

Ці рекомендації можна використовувати при розробленні критеріїв 

оцінювання самостійної роботи студентів з урахуванням специфіки кожної 

навчальної дисципліни. 
 

Список використаних джерел: 
 
1. Бєлікова В. В. Контроль професійних умінь як засіб впровадження особистісно-

орієнтованого навчання // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – К.:  
2000. – Вип. 28. –  С. 13-19. 

2. Кублікова Т. Б., Самотоєнкова О. В. Форми та методи активізації навчальної 
роботи студентів: Навч.- метод. посібник. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 136 с. 



 214 

Белінська О. В. 
к.е.н., доцент; 

Татарінова Г. О. 
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Шерер І. Л. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В освіті,  як і в інших сферах сучасного життя відбуваються зміни,  які є 

конкретними формами прояву глобалізаційних процесів. Вони призводять до 

формування не тільки єдиного економічного але й освітнього простору, в 

основі якого лежить принципово нові відносини між студентом і викладачем. 

Це, перш за все, нові технології отримання знань, які відповідають сучасному 

стану розвитку вищої освіти.  

Відповідно до сучасних вимог у вищий економічний освіті України 

повинні бути запроваджені: 1) ступенева система освіти; 2) єдина система 

обліку трудомісткості навчальної роботи; 3) контроль оцінки якості навчання, 

який буде охоплювати всі види навчального процесу; 4) розширення 

мобільності студентів і викладачів за рахунок адаптації навчальних програм і 

зарахуванню отриманих балів; «продукування» самостійно мислячих людей. 

Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, 

завдяки власному досвіду, думкам і діям, будуть насправді міцні. Саме тому 

вища школа переходить від передачі інформації до керівництва навчально-

пізнавальною діяльністю, формування у студентів навичок самостійної творчої 

роботи. Організація самостійної роботи, а тим більше контроль якості знань і 

навичок, потребує чіткого узгодження з цілями навчання, виховання і 

самоосвіти. 

Можна майже без перебільшення стверджувати, що навчання – це 

самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі студентів. Уся педагогічна і 
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методична майстерність полягає у створенні оптимальних умов для такої 

роботи. Викладач повинен зробити все, щоб розвинути здібності студента, і 

важливу роль у цьому має відігравати модульний підхід до навчання. Отож, 

вирішальною ланкою навчального процесу у ВНЗ є самостійна робота 

студентів. Від її організації залежить рівень кваліфікації  майбутніх фахівців.  

Самостійна робота – це форма організації  індивідуального вивчення 

студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час, вона 

спрямована на оволодіння науковими знаннями на активну, свідому, творчу, 

розумову діяльність. Мета – закріпити теоретичні знання та оволодіти 

навичками практичної діяльності. Методи самостійної роботи дозволяють 

студентам засвоїти основи наукових дисциплін, здобути вміння 

використовувати спеціальну та іншу літературу, розвивати своє мислення у 

науковому та методичному напрямку. 

Аналіз проблем навчального процесу свідчить про те, що основними 

труднощами у самостійній роботі студентів є: недостатній рівень самомотивації 

та самоуправління навчанням; необхідність відповідної орієнтації у великій 

кількості матеріалу, який потрібно вивчити самостійно, та його синтезування; 

відсутність окремих методичних розробок щодо деяких форм самостійної 

роботи; психологічні проблеми індивідуального та комунікаційного характеру. У 

зв’язку з тим, що самостійна робота являється специфічною формою навчання і 

спрямована на формування особистості студента, індивідуальне оволодіння 

навчальним матеріалом в аудиторний та позааудиторний час навряд чи втратить 

найближчим часом свою гостроту, а тому важливим залишається пошук 

альтернативних шляхів та особливостей її організації. 

Слід зауважити, що навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік» 

являється базовою і однією з перших спеціальних економічних дисциплін, які 

вивчають студенти обліково-економічного факультету. Тому кафедра 

вимогливо ставиться до організації вивчення цієї навчальної дисципліни, яка 

складається з таких етапів: лекції з навчальної дисципліни; самостійна робота 

студента; контроль знань вивченого матеріалу (залік або іспит). 
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На першому етапі вивчення дисципліни активна роль надається 

викладачеві. Він знайомить студентів з розділами, темами основними 

категоріями. Другий етап – самостійне вивчення в поза аудиторний час, на 

основі рекомендованих літературних джерел – статей, монографій, навчальних 

посібників, підручників та інших джерелах. Самостійна робота студентів – це 

оптимальний засіб оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік». У процесі самостійної роботи студенти-магістри 

вивчають теоретико-методологічні питання дисципліни, виконують письмові 

завдання(написання рефератів), ведуть облік віртуального підприємства. 

Більше того, самостійна робота студентів-магістрів вимагає чіткої 

організації планування, системи і керування збоку викладача останньою (обсяг 

завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання, аналіз, облік, перевірка 

та оцінювання виконаних робіт), що сприяє підвищенню якості засвоєння 

навчального матеріалу. 

Для підвищення якості проведення і контролю самостійної роботи 

вважаємо доцільним виділити наступні напрямки: обґрунтування необхідності 

завдань у цілому й конкретного завдання зокрема; нормування завдань для 

самостійної роботи; здійснення індивідуального підходу до виконання 

самостійної роботи; організація методичного забезпечення ефективного і 

оперативного поточного контролю самостійної роботи студентів-магістрів на 

основі розробки пакетів методичних рекомендацій щодо організації, виконання 

та контролю самостійної роботи відповідно до кожної дисципліни, яка 

викладається на кафедрі; започаткування проведення семінарів-дискусій, міні-

конференцій та кейс-методів серед студентів-магістрів. Підтримання 

постійного зворотного зв’язку зі студентами в процесі, здійснення самостійної 

роботи, що є фактором ефективності навчального середовища.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що ефективне 

використання виділеного на самостійну роботу часу є справою  творчою і 

обов’язкового у підготовці майбутніх облікових фахівців. 
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Михайлюк  О. Л. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО  

ЗАВДАННЯ З ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

Самостійна робота студентів – найважливіша складова навчального 

процесу у вищій школі і спрямована на: 

Ø самостійне вивчення основного і додаткового матеріалу; 

Ø пошук додаткової інформації у ресурсах Інтернету, друкованих та 

інших джерелах; 

Ø вміння із загального масиву інформації обирати необхідну і 

актуальну, вміння аналізувати інформацію і робити власні висновки. 

Спеціалісти з готельно-ресторанного бізнесу вивчають «Стратегічний 

маркетинг» на п’ятому курсі і будуть застосовувати його знання протягом як 

своєї професійної кар'єри, так і протягом життя. 

У більшості кафе, ресторанів, готелів (якщо вони не входять до складу 

відповідної мережі закладів) немає ні посади маркетолога ні відділу 

маркетингу. Таким чином, випускник ОНЕУ, який приходить на своє робоче 

місце, повинен мати певні навички маркетолога для успішної роботи як на 

посаді найманого працівника, так і за умови організації власного бізнесу. 

Індивідуальне завдання – це маркетингове дослідження на прикладі 

конкретного об’єкта. Зважаючи на те, що кінцевою метою навчання у вищому 

навчальному закладі є написання відповідної дипломної роботи – пропонується 

в якості об’єкту дослідження обрати те підприємство, яке буде досліджуватися 

при написанні дипломної роботи. 

Таким чином, якісно виконане індивідуальне завдання з маркетингових 

досліджень може стати одним з розділів майбутньої дипломної роботи. 

Підчас виконання індивідуального завдання студенти або обирають той 

об’єкт дослідження, що будуть використовувати під час написання дипломної 
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роботи, або  (якщо об’єкт дипломного дослідження ще не обраний) – щось із 

списку «Готелі Одеси» чи «Ресторани Одеси». 

Індивідуальне завдання містить 13 позицій, які треба розкрити, 

опираючись на теоретичні і практичні знання навчальної дисципліни 

«Стратегічний маркетинг». Серед основних пунктів плану: 

1. Оцінити види попиту на послуги  (продукцію) Вашого підприємства. 

2. Проаналізувати товари (послуги) – субститути у межах Вашого 

підприємства та підприємств-конкурентів. Навести приклади повної 

взаємодоповнюваності. 

3. Оцінити залежність попиту на продукцію Вашого підприємства від: 

політичних, соціальних, криміногенних  умов; сезонних коливань попиту, цін 

та меню; різних ситуації і подій. 

4. Навести приклади кластерних утворень на базі Вашого підприємства: 

ситуаційних, галузевих, територіальних тощо. Дослідити, з якими партнерами 

підтримує зв’язки Ваше підприємство і визначити, кого ще треба залучити, щоб 

Ваше підприємство розвивалося комплексно. 

5. Запропонувати конкретні види маркетингу для Вашого підприємства 

і обґрунтувати їх. 

6. Підготувати текст телефонного (або за допомогою електронної 

пошти) опитування на 10 питань постійних клієнтів щодо недоліків і 

перспектив Вашого підприємства.  

7. Маркетингові дослідження ринку подібних товарів (послуг)  у 

регіоні. Довільно оцінити своїх конкурентів на ринку (знайти статтю в 

Інтернеті, яка буде характеризувати Ваш ринок). 

8. Провести ринкове сегментування споживачів послуг Вашого 

підприємства за характерними ознаками продукції (призначення, вартість, 

відповідність моді, популярність, технічна складність, ступінь новизни тощо); 

за географічними ознаками; за демографічними ознаками; за соціально-

економічними ознаками; за культурними ознаками. 
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9. Проаналізувати конкурентів Вашої фірми: визначити 2-3-х 

найближчих, обґрунтувати свій вибір; оцінити обсяг їхнього виробництва, 

частку ринку; дослідити практику підприємств-конкурентів щодо реклами, 

стимулювання збуту, розробити можливі заходи для запобігання контрзаходам 

конкурентів. 

10. Оцінити товарний асортимент Вашого підприємства, порівняти його з 

найближчими конкурентами за основними характеристиками. 

11. Охарактеризувати і обґрунтувати ефективність впровадження нових 

товарів (послуг) на Вашому підприємстві. 

12. Запропонувати цінову політику для різних видів (сегментів)  

продукції. 

13. Розробити систему знижок на Вашу продукцію. 

У підсумку, якісно виконане індивідуальне завдання, є готовим 

матеріалом для наукової студентської статті. 

Висновки і пропозиції. Необхідно внести доповнення в існуючі методичні 

рекомендації з написання випускних робіт бакалаврів і дипломних робіт 

магістрів щодо взаємопоєднання навчальних дисциплін, які викладають на 

останніх курсах і щодо окремих розділів цих робіт. Наприклад, підрозділи 

другого і третього розділу випускних робіт бакалаврів і дипломних робіт 

магістрів можуть починатися зі слів: 

ü маркетингове дослідження …; 

ü маркетингова стратегія …; 

ü менеджмент … діяльності; 

ü розробка бізнес-плану …; 

ü оцінка екологічних ризиків …  тощо. 

Таким чином, такі зміни дадуть змогу наблизити теоретичні знання до 

практичного їх використання студентами під час написання випускної роботи 

бакалавра і дипломної роботи магістра, що суттєво підвищить значення як 

конкретної навчальної дисципліни, так і практичного, індивідуального або 

іншого самостійного завдання. 
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Чернишев В. Г. 
к.ф.-м.н., доцент; 

Шинкаренко В. М. 
к.ф.-м.н., доцент; 

Окара Д. В. 
к.ф.-м.н., доцент 

 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ  

ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки 

йдеться про виведення освіти України на рівень розвинених країн світу, 

формування освіченої, творчої особистості. Запровадження Болонської системи 

вплинуло на побудову національної системи у вищій освіті, де перевага 

надається оптимізації процесу навчання та зростанню ролі й обсягу самостійної 

роботи студентів (СРС), що передбачає пошук нових шляхів здійснення 

освітньої діяльності. Сьогодні СРС є невід’ємною складовою освітнього 

процесу в економічному вищому навчальному закладі.  

Під самостійною роботою розуміється сукупність всієї самостійної 

діяльності студентів як і у навчальній аудиторії, так і поза нею, у контакті з 

викладачем і в його відсутності. За Болонською угодою навчальний час 

самостійної і індивідуально-консультаційної робіт регламентується  робочим 

навчальним планом вишів і повинен становити не менше ніж 50%   загального 

обсягу трудомісткості навчання. СРС є провідною формою активізації 

навчального процесу, основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. 

Одним з наслідків Закону України «Про вищу освіту» є скорочення 

загального обсягу годин, а тим самим, аудиторних  годин і СРС. Починаючи з 

2015/16 навчального року, наповненість одного кредиту ECTS становить 30 

годин (раніше – 36 годин). Наповненість одного кредиту зменшилась майже на 

16,7%. В навчальній програмі ОНЕУ на 2015-2016 н./р. підготовки фахівців 

освітнього ступеню «бакалавр» зі спеціальності «Облік і аудит» на вивчення 

нормативних математичних дисциплін такі значення співвідношень між 
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годинами аудиторної та індивідуально-консультаційної і самостійної роботи: 

вища математика – 0,94, теорія ймовірностей та математична статистика –  

1,14, оптимізаційні методи і моделі – 2, економетрика – 0,67. У 2014-2015 н./р. 

мали відповідно такі значення співвідношення: 0,8, 0,53, 0,5, 0,5. Значення 

співвідношень вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики і 

оптимізаційних методів і моделей значно збільшились, що не є природним. 

При цьому загальний обсяг годин цих навчальних дисциплін значно зменшився 

на 50% і 37,5% відповідно. Чи доцільно такий розподіл навчальних годин 

пріоритет аудиторних годин)? Вважаємо, що ні. Більш природним є значення 

співвідношення для вивчення економетрики, що дорівнює 0,67. 

Інтенсифікації навчального процесу сприяє використання сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). Актуальною є задача 

використання в навчальному процесі електронних навчальних систем, що 

розробляються з застосуванням гіпертекстових і мультимедійних технологій. 

Електронне навчання – це передача знань і управління процесом навчання за 

допомогою ІКТ: «замість аудиторій і класичних бібліотек – індивідуальна, 

щоденна робота у мережі викладачів вищого навчального закладу і студентів».  

 Основними засобами розв’язання задачі забезпечення навчального 

процесу навчально-методичними, довідковими та іншими матеріалами є 

електронні учбово-методичні комплекси. Комплекс містить керівництво за 

дисципліною, теоретичні матеріали, контрольні заходи, список літератури, 

тести, додаткові модулі. В електронному навчанні акцент робиться, в 

основному, на технології. Технологічний розвиток  провідних університетів 

світу досягнув такої межі, що подальший розвиток бази якісно нової зміни не 

принесе. Електронне навчання перестає бути інноваційним. Все більше 

поширюється SMART education (розумна освіта) – гнучке навчання в 

інтерактивному середовищі за допомогою контенту з усього світу, яке 

знаходиться у вільному доступі. В роботі зі студентами необхідно 

використовувати також дистанційне навчання. Наприклад, для консультацій та 

перевірки тестів і студентських робіт доцільно проводити за допомогою 
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електронної пошти або інших наявних засобів спілкування. Для цього створити 

окрему електронну пошту для роботи зі студентами, в назві краще використати 

прізвище викладача, пошту розміщувати на ресурсі з додатковим сервісом 

(наприклад, гугл-диск), відразу сортирувати листи за групами або роботами. 

Одеський національний економічний університет здійснює перехід на 

якісно новий рівень комп’ютеризації, що зумовлено введенням в дію нових 

комп’ютерних потужностей, підключенням до навчального процесу 

автентичних мовних програм і курсів, розробкою тестових завдань для 

поточного і модульного контролю на електронних носіях. Викладачі кафедри 

математичних методів аналізу економіки інтенсивно розробляють методику 

впровадження ІКТ у навчальний процес. На серверах університету розміщено 

електронні варіанти інтерактивних комплексів з усіх дисциплін, що викладає 

кафедра. Створено файловий сервер, завдяки якому студенти і викладачі мають 

вільний доступ до електронної бази навчальної літератури. 

 В доповіді розглядаються основні переваги електронного навчання і 

негативні тенденції впливу ІКТ на особистість з позиції психології, педагогіки 

та методик навчання, методичне забезпечення і контроль СРС [1- 3]. 

Отже, ІКТ дозволяють забезпечити оптимальне поєднання аудиторних 

занять з самостійною роботою. Це дає змогу формувати компетентності 

студентів зі спеціальностей та сприяє їх пізнавальної та соціальної активності. 

Використання ІКТ дає можливість студентам відкривати власні шляхи для 

досягнення своєї мети, зробити своє життя повноцінним і гармонійним.   
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ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 

На самостійну роботу припадає більше ніж 50% часу підготовки 

студентів, тому від неї значно залежить кінцевий результат роботи ВНЗ – 

підготовка  висококваліфікованого фахівця, здатного до роботи в нових 

соціально-економічних і політичних умовах, які вимагають постійної 

професійної самоосвіті та саморозвитку. 

Але студенти по різному відносяться до цієї частини своєї роботи. 

Більшість із них дуже самовпевнено вважають СРС нудною, нецікавою і, 

навіть, непотрібною справою, на яку потрібно витрачати багато зусиль та часу. 

Значна частина студентів, особливо першого курсу, не мають навичок 

самостійної роботи. І даний вид роботи перетворюють на витрачання часу на 

пошук готової інформації в Інтернеті. Про роботу ж із підручником, 

матеріалом, викладеним у періодичних виданнях, збір статистичних даних – 

мови практично не має. Навичками опрацювання, систематизації даних, їх 

інтерпретації та аналізу володіє тільки невелика кількість студентів. Тому, 

звичайно, виникають труднощі із виконанням обсягу роботи та засвоєнням 

обсягу інформації, запропонованої викладачем, який на порядки перевищує   

всі можливі шкільні навантаження. Але Первий Г. Л. вважає, що причини 

негативного ставлення до самостійної роботи та її низької ефективності лежать 

не в технології навчання, а у загальному ставленні до навчання, у 

біхевіористських  (за основу взято теорію научіння) засадах навчання у вищій 

школі. Не можна забувати і про інші чинники, які значно впливають на 

виконання СРС: адаптаційну складову вживання у студентське середовище та 

про вплив студентської групи на загальний настрій на навчання [1].   

Дослідники розглядають проблему ставлення та підготовки студентів до 

самостійної роботи і керівництва нею викладацьким складом на 
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мотиваційному, технологічному та організаційному рівнях [2, с. 176]. На наш 

погляд, робота повинна виконуватись у всіх напрямах, але починати потрібно з 

мотиваційної складової. Тому що наявність та використання найкращих 

педагогічних та організаційних  технологій  далеко не завжди дає очікуваний 

результат і не дає можливості змінити ставлення студентів до цієї частини своїх 

обов’язків.  

На мотивацію студента до навчання у ВНЗ взагалі та на виконання 

самостійної роботи зокрема (на які безпосередньо ні викладач, ні керівництво 

ВНЗ впливати не можуть) великий вплив має правильний вибір, задоволеність 

професією та спеціальністю, тому що тільки внутрішнє прагнення, створює 

найсильніший стимул до продуктивної роботи. Це і обумовлює важливість і 

актуальність профорієнтаційної роботи, яка проводиться ВНЗ у школах і 

середніх спеціальних навчальних закладах та у період навчання студентів у 

виші.  

У листопаді 2016 р. кафедрою управління персоналом та економіки праці 

і студентами однойменної спеціалізації було проведено соціологічне 

дослідження щодо необхідності та ефективності профорієнтаційних заходів, їх 

впливу на задоволеність вибором професії. Об’єктом дослідження були 464 

студента усіх факультетів ОНЕУ, з них 67% – студенти 1 та 2 курсу.  

До моменту кінцевого вибору професійного напряму 48,3% опитуваних 

проходили профорієнтаційне тестування, але тільки у 39,7% із них результати 

тестування співпали з обраною професією, що свідчить про формалізм та якість 

проведення даної роботи у школах. І подальше дослідження підтвердило такий 

висновок – 48,3% респондентів оцінюють достовірність профорієнтаційного 

тестування як задовільну, тобто на «3» із п’яти можливих. Серед найбільш 

важливих чинників, які вплинули на вибір професії, опитувані назвали: 1) 

пораду батьків; 2) престижність професії; 3) привабливість професії; 4) 

схильність до даного виду діяльності; 5) пораду інших членів сім’ї; 6) успіхи у 

навчанні за відповідними предметами.  Профорієнтаційні заходи серед даної 

групи чинників займають останнє місце.  
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Студенти зазначили, що були повністю (19% респондентів) або частково 

(69%) інформовані  про професію, яку вони обирали. Але вагомими джерелами 

інформації для 75% респондентів були дані мережі Інтернет, батьки (для 25%) 

та періодичні друковані видання (для 25%). Профорієнтаційні заходи як 

джерело інформації відзначили 3% опитуваних, хоча у період навчання в школі 

вони проводились у 69,2% респондентів. 33% опитуваних потребували 

допомоги профконсультанта для здійснення професійного вибору.  

69% респондентів-студентів відзначили, що в ОНЕУ (у період навчання) 

проводяться профорієнтаційні заходи і 52, 7% респондентів вважають, що дані 

заходи впливають на їх професійну направленість сьогодні. Половина 

опитуваних вважає за необхідне проведення профорієнтаційних заходів у 

середніх спеціальних та вищих навчальних закладах і ще 43,3% вважають цю 

роботу можливою. Повністю (31%) або частково (39,7%) задоволені своїм 

професійним вибором 70,7% респондентів. Тобто профорієнтаційна робота, за 

думкою респондентів, допомагає студентам упевнитися у правильності свого 

вибору, розширити інформованість про обрану професію.  

Дані дослідження підтверджують актуальність проведення 

профорієнтаційних заходів і для учнів шкіл у період їх професійного 

самовизначення, і для студентів – для підвищення мотиваційної складової 

ставлення до навчання і до виконання самостійної роботи. І  засвідчують, що 

існують резерви виконання даної роботи для підвищення її ефективності: серед 

яких підвищення якості профорієнтаційної роботи  серед школярів, яку 

проводять вчителі, роботодавці та середні спеціальні і вищі навчальні заклади; 

розширення кола профорієнтаційних заходів; проведення індивідуальної 

профорієнтаційної роботи; введення посад профконсультантів у ВУЗах. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

     

Становлення нової системи економічної  освіти в умовах кардинальних 

соціально-економічних перетворень в Україні передбачає використання 

методів, засобів і прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, орієнтованої,  перш за все, на особистість, пріоритет соціально-

мотиваційних факторів, підвищення якості  навчального процесу. В цьому 

плані самостійна робот є важливою ланкою, доцільною формою організації 

навчання у вищому навчальному закладі. Її ключове завдання – формування у 

студентів  надійної основи для оволодіння знаннями, уміннями та навичками, їх 

позитивного ставлення до життєвих реалій, а також зацікавленості до науки та 

дослідницької діяльності. 

Аналіз сучасних підходів до формування мотивів навчально-пізнавальної 

діяльності показав, що повноцінне формування мотиваційної сфери студента 

повинно включати два принципових підходи: від реально діючих до мотивів, що 

усвідомлюються, і, навпаки – від мотивів, що усвідомлюються, до тих, що реально 

спонукають пізнавальну активність. Мотиваційну сферу не можна розглядати 

ізольовано від інтелектуально-пізнавальної, емоційно-вольової, а також сфери 

самосвідомості особистості. Мотиваційні установки виявляються і розвиваються в 

діяльності, відбиваючи особистісні, індивідуально-типологічні особливості 

студентів, формалізуються в складне інтеграційне утворення, синтез 

інтелектуальних, емоційних, вольових характеристик, від яких в остаточному 

підсумку залежить зміст мотивації, її усталеність і дієвість. Тому вирішення завдань 

по формуванню мотивів навчально-пізнавальної діяльності у студентів потребує 
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створення таких психолого-педагогічних умов, які б активізували не тільки 

потребово-мотиваційну, але і зазначені сфери особистості, її самосвідомість. 

Навчання студентів повинно бути орієнтоване на формування головним 

чином внутрішніх мотивів навчально-пізнавальної діяльності, потреби в 

постійній роботі зі свого самовдосконалення, самоосвіті. Мова йде про 

трансформацію традиційного освітнього процесу в індивідуально-орієнтований, 

що складається, на думку фахівців, з визнання студента головною діючою 

фігурою всього навчального процесу, перехід від пасивних методів навчання  

до активних, коли засадою системи є  не той, хто вчить, а той, хто вчиться. В 

цьому випадку велика роль належить всебічно забезпеченій самостійній роботі, 

яка є запорукою самостійного шляху студента до диплома про вищу освіту. 

Реалізація основної мети відбувається в цілісному освітньому процесі 

вузу, структурними елементами якого виступають: певна позаурочна  і 

самостійна робота (підсистеми навчально-виховного процесу). Тому 

активізацію мотиваційних компонентів навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, формування їхньої суб’єктивної позиції потрібно розглядати: у 

процесі вивчення навчальних дисциплін; через участь у різних формах 

позаурочної роботи; у процесі самостійної роботи. 

Як відомо, у вищих навчальних закладах США самостійній роботі 

відводиться не менше 58% загального бюджетного часу. І, що не менш важливо, 

наприклад, в навчальному плані підготовки бакалавра – хіміка-технолога у 

Масачусетському технологічному інституті (МТІ) з 28 навчальних дисциплін 

обов’язковими є тільки 13, обмежено елективними – 5 і елективними – 10. 

Обмежено елективні – це дисципліни, які пропонуються студенту на 

вибір як один необхідний варіант із кількох можливих. Наприклад, студент 

повинен обов’язково включити в свій навчальний план один з чотирьох 

варіантів дисципліни «Загальна фізика». Елективна навчальна дисципліна 

вибирається особисто студентом, після чого вивчення її стає обов’язковим. 

У вітчизняній системі навчання розмірність навчальних планів рахується 

у годинах аудиторних занять з навчальної дисципліни. І це повністю відповідає 
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існуючій безальтернативній системі освіти, коли навчальні дисципліни 

нав’язуються зверху. Але години – показник кількісний, який не пов’язаний з 

якістю навчання. При цьому контроль засвоєння знань – це перевірка того, яку 

кількість студент запам’ятав потрібного (і не дуже потрібного) матеріалу. В той 

же час в МТІ екзаменаційні сесії дуже короткі (два-три дні). Екзамени 

проводяться з усіх дисциплін, що вивчаються; на екзамені контролюється не 

запам’ятовування матеріалу, а вміння самостійно користуватися отриманими 

знаннями. При сучасній кредитній системі розмірність навчання визначається 

кількістю кредитних балів, які необхідно набрати для отримання диплому. Це 

можна зробити за один рік або набирати їх поступово протягом 4-х років. Такий 

підхід дозволяє студенту брати участь у складанні власної програми навчання 

та вибирати його форму: у Європі немає поняття «очної», «заочної» або 

«вечірньої» форми навчання. 

На наш погляд, методологічні аспекти реформування вищої школи 

України полягають в зменшенні кількості обов’язкових навчальних дисциплін і 

збільшенні кількості обмежено елективних і елективних дисциплін. Одночасно 

слід замінити перевірку фактично представленого матеріалу контролем вміння 

творчо застосовувати «головні ідеї», напрями, принципи науки, на яких 

будується діяльність фахівця вищої кваліфікації, яка безперервно змінюється. 

Інакше кажучи, контроль навчання повинен здійснюватись методами 

тестування, але тестування не механічного (коли, наприклад вибирається одна 

вірна відповідь з чотирьох можливих), а творчого, причому основаного на 

категоріальній грамотності. В цьому випадку перевіряється насамперед 

розуміння категорій, потім закономірностей і, нарешті, творчого вміння їх 

використовувати, або навіть здатність відкривати нові мікрозакономірності. 

Таким чином, вся система самостійної роботи, особливо завдання для 

самостійної опрацювання, мають бути  направлені на  активізацію навчально-

пізнавальної діяльності студентів, формуванню соціально-адаптованої і 

соціально-відповідальної особистості, навчати студентів діяти, самостійно 

приймати рішення в реальних економічних умовах.                                     
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Табанова А. І. 
викладач  

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ  

 

Модернізація системи освіти в нашій країні в останні роки ставить все 

більші акценти на ідеї навчання через все життя, тим самим виводячи на 

передній план не стільки навчання конкретним навичкам, умінням і навіть не 

формуванню компетенцій, скільки навчання студентів вчитися самостійно. Ці 

ідеї абсолютно виправдані і відображають дух часу і тенденції розвитку 

інформаційних технологій. Змінюється і роль самого педагога, якого сучасні 

учні вже не розглядають як основне джерело знань та інформації, оскільки їх 

більшість відносяться до «цифрового покоління» та вже звикли добувати 

необхідну інформацію в мережі Інтернет. Тепер роль викладача пов'язана, в 

першу чергу, з тим, щоб допомогти учневі обрати спосіб засвоєння навчального 

матеріалу і направити його в потрібне русло в плані інформаційних ресурсів, 

матеріалів для розвитку. Це вже новий вчитель-наставник, вчитель-

консультант, вчитель-тьютор, вчитель-ментор. 

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного 

суспільства є інформатизація освіти. Цей процес ініціює: 

Ø створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток 

інтелектуального потенціалу, формування умінь самостійно здобувати знання, 

здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність; 

Ø створення і використання комп'ютерних тестуючих, діагностуючих 

методик контролю і оцінки рівня знань учнів; 

Ø впровадження різноманітних видів самостійної діяльності по обробці 

інформації. 

Масове впровадження інформаційних технологій в сфері освіти і науки, 

використання нового освітнього контенту і нових технологій освіти, в тому 

числі технологій дистанційної освіти тягне за собою зміну самої парадигми 
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освіти, зміну стандартів і вимог, методик викладання, і як наслідок, вимагає 

зміни самої стратегії розвитку освіти [1, c. 116]. Різні дидактичні моделі 

проведення лекційних та семінарських занять із застосуванням інформаційних 

технологій дозволяють активізувати види самостійних робіт студентів при 

підготовці дисциплін економічного циклу. Прищеплення самостійних навичок 

роботи з використанням інформаційних технологій має ряд переваг: 

ü дає студентам широкі можливості вільного вибору власної траєкторії 

навчання в процесі освіти. Звідси змінюється роль студента, який замість 

пасивного слухача стає самокерованою особистістю, здатною використовувати 

ті засоби інформації, які йому доступні; 

ü передбачає диференційний підхід до студентів, заснований на 

визнанні того факту, що у різних студентів досвід і рівень знань в одній області 

різні, кожен студент приходить до процесу оволодіння новими знаннями зі 

своїм власним інтелектуальним багажем, тобто здійснюється поворот від 

оволодіння всіма студентами одного і того ж матеріалу до оволодіння різними 

студентами різного; 

Ø гарантує безперервний зв'язок у відносинах «викладач-студент»; 

Ø сприяє індивідуалізації навчальної діяльності (диференціація темпу 

навчання, труднощі навчальних завдань і т. п.); 

Ø сприяє розвитку у студентів продуктивних, творчих функцій 

мислення, зростання інтелектуальних здібностей, формування операційного 

стилю мислення [2, с. 128]. 

У процесі навчання по циклу економічних навчальних дисциплін, 

можливо використовувати різні види дидактичних моделей проведення 

лекційних та семінарських занять і варіанти самостійних робіт студентів із 

застосуванням інформаційних технологій: 

а) мультимедійні навчальні курси; 

б) презентаційні технології в навчанні; 

в) системи контролю знань.                
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Специфіка організації самостійної роботи при вивченні навчальних 

дисциплін з управління персоналом визначається основними тенденціями 

розвитку вищої професійної освіти, вимог до даної предметної області і 

проявляється: 

1) в орієнтації на досягнення професійної компетенції фахівців – 

управлінців і сучасні вимоги до фахівців даної області; 

2) у виборі освітніх технологій, заснованих на інтерактивності, 

комунікативності та продуктивності; 

3) у виборі контролюючих технологій, заснованих на самоконтролі; 

4) в дотриманні принципу двосторонньої (зовнішньої – «об'єктивної» і 

внутрішньої – «суб'єктивної») оцінки досягнень студентів. 

Реалізація моделі організації самостійної роботи студентів при вивченні 

навчальних дисциплін з управління персоналом дозволяє розвивати їх 

професійну компетентність при обліку наступних чинників:  

ü наявності у студентів навичок самостійної освітньої діяльності; 

ü освітньої мотивації вивчення дисципліни, забезпечення професійної 

спрямованості навчальної дисципліни;  

ü інноваційних характеристиках освітнього середовища ВНЗ. 

Організація самостійної роботи, що включає активні методи оволодіння 

знаннями і передбачає розвиток творчих здібностей студентів, облік їх 

індивідуальних потреб і здібностей, може стати основою для змісту і організації 

процесу професійної освіти управлінців, формування у фахівців даної області 

здібностей до саморозвитку; може бути використана в різних сферах освіти 

(вуз, підвищення кваліфікації) різними категоріями педагогів (викладачами 

вузів, методистами). 
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Сташкевич Н. М. 
ст. викладач;  

Сташкевич О. С. 
викладач 

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ДЖЕРЕЛО  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 

У сучасних умовах розвитку освіти і підготовки висококваліфікованих 

кадрів одну з найважливіших ролей відіграє вміння студента:  

Ø адаптуватися до мінливих умов життя;  

Ø самостійно здобувати необхідні знання;  

Ø уміти їх аналізувати та застосовувати на практиці для вирішення 

певних завдань;  

Ø критично мислити; 

Ø грамотно працювати з інформацією; 

Ø займатися самоосвітньою діяльністю.  

З переходом до нових освітніх стандартів це питання стало як ніколи 

актуальним, тому що відбувся перехід від парадигми навчання до парадигми 

освіти. У традиційній системі освіти студент накопичував знання «на все 

життя», а новий формат передбачає набуття базових знань, необхідних «для 

життя», тобто «учень» стає «навчаються». Тому вища освіта покликана давати 

основу для систематичного продовження освіти протягом усього подальшого 

життя, поряд із загальною і професійною підготовкою [1]. 

Самоосвіта – придбання знань шляхом самостійних занять, без допомоги 

викладача. Говорячи про самоосвіті слід мати на увазі той факт, що під цим 

терміном часто розуміють реалізацію індивідом власного потенціалу, своїх 

здібностей, найбільш повне виявлення особистістю своїх індивідуальних і 

професійних можливостей. Самоосвіта розглядають як спеціально 

організовану, самостійну, систематичну і пізнавальну діяльність студента [2]. 
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Безумовно, самоосвіта в контексті навчання у вищому навчальному 

закладі, поза сумнівом, має дуже важливе значення. На сьогоднішній день 

однією з найбільших майданчиків для реалізації своїх можливостей, доступ до 

інформації та самостійного навчання є мережа Інтернет. Тут представлено 

безліч різних форм, методів і технологій, за допомогою яких є можливість 

досягти бажаних результатів у процесі самоосвіти. 

Сучасна методологія освіти вимагає приведення методів навчання у 

відповідність з вимогами життя, які на перший план висувають розвиток у 

студентів самостійності і активності мислення. Ні освітня система, ні наука не може 

дати відповіді на всі питання повсякденного життя. Розуміння світу в різних його 

проявах досягається тільки в процесі самостійної активної взаємодії з ним [3]. 

Сьогодні світ знаходиться в постійному стані змін, розвитку технологій, а 

так само засобів комунікацій. Поняття «соціальні мережі», «твіти», «блоги» вже 

тісно вкоренилися у свідомості як студентів, так і викладачів. Всесвітня мережа 

Інтернет об'єднала в собі безліч світових інформаційних ресурсів. Самостійність 

у вмінні знаходити необхідну інформацію з проблеми, яка цікавить, і шляхів 

вирішення цієї проблеми є необхідною умовою діяльності сучасної людини. 

Оволодіння новітніми інформаційними технологіями розширює поле для 

самостійної роботи студента, так і коло спілкування з фахівцями в області його 

професійних інтересів. Освітній процес при цьому проходить з використанням 

таких новітніх технологій, як комп'ютерні та відео конференції, різні засоби 

отримання навчального матеріалу, що цікавить, через web-сторінки, електронну 

пошту, дискусії учасників через web-форуми, а також за допомогою електронної 

торгівлі, замовивши літературу в Інтернет-магазинах. 

У своїй практичної освітньої діяльності всесвітня інформаційна мережа 

сприяє встановленню атмосфери постійної самоосвіти студента, який отримує 

знання, набуті людством раніше, і знання, що здобуваються сучасною наукою, 

безпосередньо через спілкування з ученими різних країн і наукових шкіл. Ця 

середовище сприяє розвитку творчо активної особистості студента, студент 

ставиться в положення дієвого суб'єкта пізнання і спілкування.  
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При цьому зміни в системі освіти мають сприяти розв'язанню двох 

основних завдань в умовах інформаційного вибуху: 

1) підвищення ефективності навчання; 

2) розвитку здатності до самоосвіти. 

Проблема підвищення ефективності освіти полягає в пошуку шляхів 

вирішення суперечностей між зростаючим обсягом навчальної інформації, яка 

надається студентам, і тенденцією до скорочення нормативних строків 

освоєння цієї інформації. Тут на допомогу приходить Інтернет і дистанційна 

самоосвіта. 

Для вирішення даної проблеми необхідно: 

ü удосконалити планування навчального процесу на основі 

раціонального поєднання можливостей очної та заочної форм навчання; 

ü широко впровадити в навчальний процес інформаційні технології, 

включаючи розробку програм дистанційного навчання; 

ü перейняти європейський досвід у проведенні вузьконаправлених 

онлайн-тренінгів, конференцій та форумів, де, студент може як прийняти 

участь, так залишитися слухачем;  

ü підвищити вимоги до професійного майстерності професорсько-

викладацького складу і до методичного вміння прищепити інтерес і розвинути 

навички самостійної пізнавальної діяльності студентів в мережі Інтернет; 

ü залучати студентів до науково-дослідної діяльності, прищеплювати 

їм навички публічних виступів з науковими доповідями, участі в дискусіях, 

Інтернет-форумах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ» 

 

Одним із важливих шляхів удосконалення облікової та аудиторської 

діяльності є використання в процесі аудиторської перевірки аналітичних 

процедур та моделювання аудиторського процесу, що обумовлює увагу до 

цього напряму підготовки облікових працівників. 

Підтримуємо думку, що інноваційно-зорієнтована професійна підготовка 

сучасних бухгалтерів являє собою педагогічну систему, спрямовану на 

підготовку майбутнього фахівця з обліку та аудиту до інноваційної діяльності. 

Основною відмінною ознакою такої моделі є її цільова зорієнтованість на 

підготовку майбутнього фахівця до життя в умовах сучасного, динамічного 

суспільства, що забезпечує його становлення як активного суб’єкта змін та 

інновацій, здатного до самостійної ініціації та реалізації інноваційної 

діяльності. Такий підхід особливо актуальний для економістів-обліковців, 

оскільки вони працюють в умовах постійних змін законодавства, методичних 

підходів в обліку, впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності 

тощо [1, с. 102]. 

У січні 2016 року експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в 

Давосі опублікували результати дослідження The Future of Jobs, присвяченого 

аналізу і прогнозу динаміки ринку праці на найближчі кілька років. До 2020 

року, як вважають аналітики ВЕФ, потреба ринку праці зміститься в бік 

фінансового сегменту, спеціальностей, пов'язаних з управлінням складними 

процесами і аналізом великих даних [2]. Аналітики ВЕФ зазначили, які навички 

будуть важливі в 2020 році: 1) комплексне рішення проблем; 2) критичне 

мислення; 3) креативність; 4) управління людьми; 5) координація дій з іншими; 
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6) емоційний інтелект; 7) складання суджень і прийняття рішень; 8) сервіс-

орієнтація; 9) взаємодія, ведення переговорів; 10) когнітивна гнучкість [3].  

Вивчення навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в 

аналізі та аудиті» як раз і надає можливість сформувати систему теоретичних 

знань і практичних навичок у прийнятті управлінських рішень та здобути такі 

компетентності у застосуванні аналітичних моделей в обліковій та аудиторській 

діяльності:   

� структурувати проблеми, явища, процеси, розподіляючи їх на 

складові частини й установлюючи причинно-наслідкові взаємозв'язки між 

ними, застосовувати моделі та методи аналізу і синтезу управлінських 

проблем та управлінських рішень (ідентифікувати проблемні ситуації та 

виконувати їх дослідження на основі системності; здійснювати оцінювання 

проблемних ситуацій); 

� застосовувати моделі та методи моделювання та обґрунтування 

управлінських рішень та визначати форми розроблення та реалізації 

управлінських рішень (визначати технологію розроблення та реалізації 

господарських рішень; застосовувати методи програмно-цільового підходу до 

розроблення управлінських рішень; здійснювати обґрунтований вибір методів 

та моделей для формування ефективних господарських рішень; визначати 

технологію аналізу доходів і витрат); 

� здійснювати обґрунтування прийняття господарських рішень за 

напрямами їх реалізації (застосовувати методи обґрунтування управлінських 

рішень на основі моделей беззбитковості; обґрунтовувати рішення з 

використанням моделей управління запасами; обґрунтовувати рішення з 

використанням моделей оцінювання ефективності інвестицій в основні фонди; 

обґрунтовувати рішення з використанням моделей оцінювання ефективності 

фінансових інвестицій; обґрунтовувати рішення з використанням моделей 

фінансового управління; застосовувати методи обґрунтування управлінських 

рішень на основі ситуаційного аналізу; обґрунтовувати стратегічні управлінські 
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рішення; застосовувати моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні 

розвитку підприємства) [4, с. 7 ]. 

Для організації вивчення навчальної дисципліни «Моделі і методи 

прийняття рішень в аналізі та аудиті» використовують різні засоби. У процесі 

навчання студенти здобувають необхідні знання з моделювання в аналізі та 

аудиті під час лекцій та виконання практичних завдань, на яких розглядаються 

найбільш складні питання цієї навчальної дисципліни.  

Велике значення у процесі вивчення для закріплення знань на оволодіння 

необхідними практичними компетенціями набуває самостійна робота студентів. 

Вони виконують індивідуальне завдання з метою вивчення навчальної 

дисципліни, в якому застосовують необхідні моделі (зокрема, моделюють 

вірогідність банкрутства за методами Д. Дюрана, У. Бівера, Е. Альтмана, Л.В. 

Спрингейта, Р. Таффлера та іншими моделями) на підставі даних базового 

підприємства, де проходять переддипломну практику або даних підприємств, 

розміщених в Інтернеті  (сайт www.smida.gov.ua).  

Значний вклад у одержанні практичних компетенцій із застосування 

моделей студентами вносить також їх участь у міждисциплінарному тренінгу з 

фінансового аналізу та моделювання в аналізі та аудиті. 
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викладачі 

 

ПОЛІПШЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

На сучасному рівні при підготовці фахівців-бухгалтерів при вивченні 

навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» використовуються різні форми і 

методи навчання: лекції; практичні заняття; різні активні методи навчання, у 

тому числі: 

ü ситуаційні завдання;  

ü ділові ігри;  

ü олімпіади.  

Знайомлячись зі своєю спеціальністю, майбутні фахівці з бухгалтерського 

обліку вивчають більше десяти спеціальних навчальних дисциплін. Це:  

� «Бухгалтерський облік»;  

� «Фінансовий облік»;  

� «Управлінський облік»;  

� «Особливості обліку в інших галузях»; 

� «Облік та звітність в системі оподаткування»; 

� «Організація бухгалтерського обліку» і ряд інших навчальних 

дисциплін.  

Для застосування своїх знань на практиці їм необхідне вміння 

користуватися різними законодавчими й нормативними документами в області 

бухгалтерського обліку й оподатковування. Однак, з огляду на діюче 

нестабільне законодавство на Україні студентові досить складно розібратися у 

всіх змінах. При цьому також не слід забувати про різний рівень підготовки 

студентів при вивченні загальноекономічних дисциплін, що, звичайно, не може 



 239 

не позначитися на якості освоєння спеціальних навчальних дисциплін. У цьому 

зв'язку зростає роль індивідуальної  самостійної роботи студентів. 

При вивченні теоретичних основ бухгалтерського обліку для самостійної 

роботи студенти можуть використовувати завдання, видавані кожному 

студентові або невеликій групі. Вони повинні бути побудовані на прикладі 

конкретного підприємства й охоплювати, операції по трьох господарських 

процесах: постачання, виробництва й реалізації, у тому числі й виявлення 

фінансового результату діяльності підприємства. Окрім того, при вивчені 

лекційного матеріалу, лектор дає перелік первинних документів та регістри 

бухгалтерського обліку, які використовуються на підприємствах України з 

ведення бухгалтерського обліку. 

Аналогічне завдання студенти виконують в аудиторії на практичному 

занятті під керівництвом викладача. У свою чергу, студент при виконанні 

самостійної роботи може також одержати необхідну консультацію у викладача. 

Але, виконання індивідуального завдання самостійно дасть можливість 

студентові закріпити теоретичні знання, краще освоїти економічний зв'язок 

окремих об'єктів обліку відповідно свого рівня підготовки. Це дасть можливість  

оцінити свій рівень засвоювання лекційного матеріалу. Викладачу, у свою 

чергу, це дозволить:  

а) точніше оцінити знання окремого студента;  

б) виявити недоробки допущені студентом при вивченні навчальної 

дисципліни та допомогти їх усунути.  

Для кращого засвоєння студентами матеріалу дисциплін за фахом 

завдання для самостійної роботи можуть бути різного характеру:  

Ø один по одному заповнення первинної документації по русі 

грошових коштів, основних і оборотних активів;  

Ø по одержанню навичок відбиття даних первинних документів в 

облікових регістрах;  

Ø один по одному узагальнення даних поточного бухгалтерського 

обліку й складанню фінансової та податкової звітності. 
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Вищенаведене свідчить, про те, що виникає потреба в  поліпшені 

методичного забезпечення самостійної роботи студентів. Це обумовлено:  

а) не тільки перевіркою ступеня якості підготовки студентів;  

б) а й сучасною моделлю організації обліку на підприємствах України з 

різною формою власності.  

Майбутні фахівці повинні орієнтуватися на підприємства з різною 

господарською діяльністю, з різною системою оподаткування та організацією 

ведення бухгалтерського обліку. Тому завдання для самостійної роботи 

студентів повинні ґрунтуватись на останніх положеннях бухгалтерського 

обліку та законодавства України. Дуже важливо проводити розробки 

методичного забезпечення з урахуванням використання автоматизованої 

системи ведення бухгалтерського обліку. 

Враховуючи вищесказане, можливо зробити наступні висновки щодо 

поліпшення методичного забезпечення самостійної роботи студентів: 

1) розробка завдань для самостійної роботи студентів повинна 

враховувати різний рівень підготовки студентів; 

2) методичне забезпечення може бути розроблено у вигляді завдань за 

окремими темами; 

3) при розробці завдань приділяти увагу первинному обліку; 

4) використовувати сучасну автоматизовану систему бухгалтерського 

обліку при складані окремих завдань. 

 Правильний підхід до розробок методичного забезпечення та виконання 

завдань студентами самостійно, надасть можливості спроби виконати роботу 

бухгалтера, як би мовити, в реальних умовах віртуального підприємства.   
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Ковальчук  Г. В. 
ст. викладач 

 

ТВОРЧІСТЬ – НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ПОКРАЩЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ 

 

Сьогодні, коли процес гуманізації та гуманітаризації навчального процесу 

набуває широкого розвитку, настала нагальна потреба в: 

Ø розширенні меж гуманітарної освіти,  

Ø інтенсивному розвитку інтелектуального потенціалу кожної 

студентської особистості,  

Ø активізації та інтенсифікації мисленнєвої діяльності на всіх етапах 

навчання.  

Викладач має бути доброзичливо налаштованим, бути розкутим, 

відкритим, толерантним, подавати зразок творчого підходу до розв’язання 

певної проблеми. 

У період становлення нової світоглядної парадигми, коли значення 

інтелектуального та духовного відродження стає дедалі актуальнішим, 

висуваються нові вимоги до особистості викладача, бо він є важливою ланкою в 

процесі передачі знань, філософських ідей та культурних здібностей. 

Формування професіоналізму викладача – це послідовне осмислення 

власної стратегії поведінки, у ході якого розвиваються креативні структури 

мислення. Для педагогів, що здійснюють свою професійну діяльність у 

створеному творчому освітньо-виховному середовищі закладів освіти, 

характерна спрямованість на реалізацію «само» – самоосвіту, самооцінку, 

самоідентифікацію тощо, тобто перебудову своїх особистісних якостей. 

Педагогічна діяльність є спільною, а не індивідуальною. Вона спільна вже 

тому, що в педагогічному процесі мають місце дві активні сторони: викладач і 

студент. Існує думка, що педагогічна діяльність будується за законами 

спілкування. Однак педагогічна діяльність є спільною ще й в іншому сенсі. 

Практично зажди вона є «ансамблем». Студент у процесі навчання водночас 
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взаємодіє не з одним педагогом, а з цілою групою викладачів. За умови, коли 

діяльність педагогів виявляється спільною, узгодженою, «ансамблевою», тоді їх 

педагогічна активність є більш ефективною, сприяє розвитку особистості 

студента. Вищим критерієм такої узгодженості є не просто взаємозв'язок 

педагогів між собою, а також їхня взаємодія, спрямована на досягнення 

позитивного результату. 

Загальновідомо, що по суті педагогічна діяльність носить творчий 

характер. Наявний тісний взаємозв'язок між професіоналізмом і творчістю у 

діяльності педагога, однак ці поняття не синонімічні: професіонально грамотні 

дії не є результатом творчості педагога. 

Творчість у педагогічній діяльності часто розглядається як панацея від 

всякого лиха, як домінанта, що не залишає місця репродуктивній діяльності. Як 

правило, репродуктивна діяльність визначається лише в якості небажаного, але 

необхідного переходу до творчості.  

Недооцінюється той факт, що репродуктивність у педагогічній діяльності 

має багаторівневу структуру:  

Ø від невпевненого переказування теоретичного матеріалу;  

Ø до вміння адаптувати його з урахуванням багатьох зовнішніх 

чинників.  

Репродуктивність означає здатність перебудувати власну педагогічну 

діяльність за обставин, які зазнали змін.  

Майстер педагогічної праці – це висококомпетентний у психолого-

педагогічній та у власне предметній області знань фахівець, котрий вміє 

репродукувати на високому рівні: 

а) професіональні знання;  

б) навики; 

в) вміння.  

Для підготовки фахівців слід акцентувати увагу на формулювання 

«технологічних» висновків із психолого-педагогічних досліджень:  

ü як діяти в ситуації, що склалася;  
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ü який метод (навчання, виховання) обрати;  

ü який спосіб (спілкування, впливу) доцільний за певних умов;  

ü у чому полягає його обмеженість. 

Рівень професіоналізму педагога залежить від його компетентності 

(педагогічної, соціально-психологічної, диференційно-психологічної), а також 

від ступеня розвитку професіонально-педагогічного мислення. Педагогічна 

діяльність ефективна, якщо вона має за основу високу професіонально-

педагогічну компетентність. Справжня педагогічна творчість сприяє 

об'єктивному, а не суб'єктивному критерію новизни, результатів творчої 

діяльності.  

Побудова, проведення кожного заняття з української мови професійного 

спрямування вимагає творчого підходу викладача. Будь-яка лекція, практичне 

заняття включає в собі не тільки ті або інші схеми його проведення, а завжди 

різний соціально-психологічний стан групи й окремих студентів, а також 

індивідуальності кожної людини. 

Існують два види результатів педагогічної діяльності: 

1. Один із них належить до функціональних продуктів діяльності.  

2. Інший передбачає психологічні продукти діяльності. 

Отже, основним і остаточним результатом є сам студент, розвиток його 

особистості, здібностей і компетентності, оскільки студент об'єктивно 

неповторний як особистість, результативна педагогічна діяльність, безперечно, 

є творчою. 

 
Список використаних джерел: 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ:  

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ  

 

Система самостійної роботи студентів-економістів є сукупністю заходів, 

спрямованих на освоєння студентами в процесі навчання прийомів і навичок 

виконання науково-дослідних робіт в професійній сфері. Така форма організації 

навчання у вищому навчальному закладі нерозривно пов'язана з проблемою 

активізації пізнавальної діяльності студентів, з формуванням їх всебічного 

творчого мислення, дослідницьких умінь і навичок. 

За умови врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів 

під час організації  їх самостійної роботи можна досягнути кращого засвоєння 

студентами знань з відповідної теми, а також розвинути навички узагальнення, 

систематизації методів аналізу баз даних. Це досягається шляхом індивідуалізації 

навчання під час самостійної роботи студентів (СРС). Діяльність викладача при 

організації СРС на основі індивідуального підходу має включати такі напрями: 

розробка системи нових завдань із дисциплін різних рівнів складності; 

індивідуалізація навчальних завдань для виділення типологічних груп, а також 

кожного студента; зміна рівнів складності навчальних завдань для студентів 

різних типологічних груп для того, щоб ступінь самостійності в процесі їх 

виконання постійно зростав; створення позитивного емоційного фону занять; 

оптимальні поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи з 

урахуванням специфічних відмінностей кожної типологічної групи; надання 

викладачем консультативної допомоги залежно від типологічних особливостей 

студентів і рівня складності навчального завдання; регулювання частоти і 

глибини контролю за продуктивністю виконання самостійної роботи, залежної 

від типологічних особливостей студентів [2]. 

Дослідження, проведене Національним тренінговим центром (США), 

показало такі результати освоєння знань під час тих чи інших форм навчання: 
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лекція – 5%, читання – 10%, відео/аудіо матеріали – 20%, демонстрація – 30%, 

дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших 

(використання отриманих знань відразу ж) – 90%  [3]. 

Інноваційні підходи до організації СРС з економічних дисциплін 

передбачають, перш за все, акцент на використанні сучасних інформаційних 

технологій іноземних мов як інструментів успішної комунікації у майбутній 

професійній діяльності в умовах економічної глобалізації, в тому числі, 

стажуванню за кордоном. Рейтингова система оцінювання дає можливість 

викладачеві: отримувати повну інформацію про виконання кожним студентом 

СРС; реалізувати прагнення до диференційованого, індивідуального підходу в 

роботі. Студенти, які мають високий рейтинг з СРС за економічними 

дисциплінами впевнено орієнтуються в сучасному глобалізованому науковому 

просторі, успішно аналізують результати досліджень з економічних питань, а 

також набувають практичні вміння й навички з професійної діяльності. 

Отже, вдосконалення розвитку складного процесу організації СРС у 

вищій школі в сфері економіки передбачає фактор індивідуалізації, який сприяє 

самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які 

допомагають успішному професійному розвитку. Викладачам вищої школи 

необхідно мотивувати студентів до участі в міжнародних конкурсах і проектах, 

до публікацій тез і статей у наукових виданнях, які  включені до міжнародних 

наукометричних баз даних. Все це породжує у них конкуренцію та спонукає  

виконати свою роботу краще від інших. 
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МЕТОДИ ТА ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 

Основне завдання навчального процесу у вищому навчальному закладі 

(ВНЗ) –навчити студентів працювати і поповнювати свої знання самостійно. 

Самостійна та індивідуальна робота студентів – це форми навчального процесу 

у ВНЗ, що є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Студенти повинні не тільки засвоїти відповідну навчальну програму, а й 

набути навички самостійної роботи. Особливої уваги це заслуговує для 

студентів заочної форми навчання. 

Найбільш поширеними формами самостійної роботи студентів (СРС) є 

домашні завдання; опрацювання літературних джерел; робота у комп'ютерних 

мережах; складання анотацій тем; оцінювання професійних ситуацій; 

підготовка конспекту лекцій і практичних завдань. 

Традиційно самостійна робота студентів проводиться за такими формами:  

Ø індивідуальні (реферативні повідомлення, курсове та дипломне 

проектування, самостійна науково-дослідницька робота, індивідуальні 

консультації, олімпіади тощо);  

Ø групові (проектне та проблемне навчання, навчання у співпраці, ігрове 

проектування, групові консультації, факультативні заняття, заняття в гуртках);  

Ø масові (проектне навчання, програмоване навчання) [1, c. 69].  

У сучасній педагогічній практиці серед найефективніших методів 

самостійної роботи студентів, що сприяють індивідуалізації та інтенсифікації 

навчального процесу, слід виділити [2, с. 132]:  

ü проблемно-пошукові методи;  

ü метод проектного навчання;  
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ü методи колективної розумової діяльності;  

ü метод застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчанні.  

Одним із методів СРС є використання у навчальному процесі кейсів. Кейс 

(від англ. сase – випадок, обставина) – сукупність навчальних матеріалів, в яких 

сформульовані практичні проблеми, які передбачають колективний або 

індивідуальний пошук їх вирішення. Його відмінна риса – опис проблемної 

ситуації на основі фактів з реального життя. 

Кейс-технологія гармонійно вплітається в освітній процес, доповнює його 

всілякими життєвими деталями, наближає до навколишньої дійсності, має 

реальні передумови для формування успішної діяльності студента. Під кейс-

технологій розуміється вивчення дисципліни шляхом розгляду великої 

кількості ситуацій або завдань в певних комбінаціях. 

Кейс-технологія сприяє розвитку вміння аналізувати ситуації, оцінювати 

альтернативи, вибирати оптимальний варіант і планувати його здійснення. І 

якщо такий підхід протягом навчального циклу застосовується багаторазово, то 

у студентів формується стійкий навик вирішення практичних завдань. Можна 

сказати, що кейс-технологія – це ділова гра в мініатюрі, т. я. він поєднує у собі 

професійну діяльність з ігровою. Сутність даної технології полягає в тому, що 

навчальний матеріал подається студентам у вигляді мікропроблем 

(мікроситуацій), а знання акумулюються в результаті їх активної дослідницької 

і творчої діяльності з розробці рішень. Студент може приміряти на себе безліч 

ролей, спробувати себе у різних проблемних ситуаціях, подивитися, як таку ж 

задачу вирішать інші. За допомогою освоєння кейсів студенти формують досвід 

успішної діяльності. 
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТА 

В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Необхідність підвищення якості освіти в Україні в контексті особистісно-

орієнтованого навчання потребує пошуку нових прийомів та методів 

викладання зокрема й економічних дисциплін. Метою особистісно-

орієнтованого навчання є поєднання виховання та освіти в єдиний процес 

допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку того, хто 

навчається. Особистісно-орієнтоване навчання – це процес взаємодії студента 

та викладача, який має на меті реалізацію творчого потенціалу студента в 

поєднанні з розвитком професійних, фахових, особистісних якостей викладача. 

Завдання викладача полягає у тому, щоб зацікавити студента, 

стимулювати його до отримання нових знань. Для цього треба надати студенту 

можливість відчути себе в деякій мірі дослідником та науковцем, усвідомити та 

зрозуміти, що його суб’єктивна думка може внести щось нове у ту чи іншу 

сферу діяльності суспільства чи навчальну дисципліну [1, с. 141-142]. 

Метою викладання економічних дисциплін у контексті особистісно-

орієнтованого навчання є формування у майбутніх фахівців сучасного 

економічного мислення шляхом набуття знань про функціонування 

економічних процесів, усвідомлення своєї ролі та місця в них, підвищення 

зацікавленості до розв’язання проблем економіки та ведення підприємницької 

діяльності. Для досягнення цієї мети навчання повинно включати не лише 

аудиторну активність, але й лежати поза межами навчальних програм, тобто 

передбачати самостійну роботу студентів. Самостійна робота окрім 

традиційних форм роботи з підручником, навчальними посібниками, 

розв’язанням задач, написанням курсових та контрольних робіт тощо, повинна 

включати в себе самостійні дослідження на основі Інтернет-джерел, 

бібліотечних ресурсів та навчання у групах. Такі форми роботи повинні 
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сформувати незалежний від викладача позитивний навчальний досвід студента. 

В свою чергу, викладач, має забезпечити перевірку якості виконання роботи, 

конструктивний зворотній зв’язок, відповідну підтримку, а також за 

необхідності висунути пропозиції щодо модифікації роботи. 

Стратегічна лінія самостійної роботи полягає у створенні умов для 

високої активності, самостійності та відповідальності студентів в ході 

навчальної діяльності. Мета самостійної роботи студента – навчити студента 

свідомо та самостійно працювати з навчальним матеріалом, з науковою 

інформацією та закласти основи самоорганізації та самовиховання, щоб 

прищепити вміння надалі постійно підвищувати свою кваліфікацію [2, с. 73]. 

Викладач бере участь у самостійній роботі студента, завдяки тому, що: 

Ø може рекомендувати навчальні ресурси, а саме наукову, навчально-

методичну, періодичну літературу, інші бібліотечні матеріали, а також надати 

можливість отримати студенту консультації провідних фахівців та 

представників певних організацій, що мають практичний досвід вирішення 

конкретних питань з економічної проблематики; 

Ø сам може виступити як певне джерело інформації, проте, він повинен 

надавати студентам можливість брати ініціативу в проханні про допомогу в 

навчанні; 

Ø повинен регулярно відслідковувати прогрес в навчанні студентів, 

ділитися ідеями та стимулювати навчання. 

Таким чином, викладач повинен забезпечувати мотивацію, надавати 

ресурси, зворотній зв’язок та допомогу в розв’язанні проблем, які виникають у 

студентів в процесі самостійної роботи для підвищення якості особистісно-

орієнтованого навчання. 
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САМОСТІЙНА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ  

ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ 

 

Відповідно до вимог Болонського процесу на самостійну роботу 

рекомендовано відводити 50–60% навчального часу. Самостійна навчально-

пізнавальна діяльність є однією з форм самостійної роботи і посідає провідне 

місце у системі підготовки сучасного фахівця. У зв’язку з цим створення засад 

для самостійного творчого опанування професійно значущих знань і умінь їх 

застосовувати у практичній діяльності є однією з передумов успішної 

підготовки фахівців, що матимуть попит на ринку праці. Відтак нова філософія 

освіти, як зазначає В. Г. Кремень, пропонує інший підхід до організації процесу 

навчання у ВНЗ, який враховує поєднання й узгодження з майбутньою сферою 

зайнятості [1]. 

У зв’язку з цим постає нагальна потреба оновлення навчального процесу 

вищої школи за рахунок впровадження ефективних технологій організації 

самостійної  роботи студентів з його орієнтацією на модель майбутньої 

професійної діяльності. Це сприятиме формуванню особистості з творчим 

мисленням, здатної: 

Ø самостійно вирішувати наукові завдання; 

Ø здійснювати науково-пізнавальний процес на високому 

інтелектуальному рівні.  

Відповідно до вимог Болонського процесу, самостійна робота – це 

«основний засіб засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять, без участі викладача [1, 320]». Проте процес 

формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності передбачає її 

використання як під час аудиторних занять, так і в позааудиторній роботі (рис. 1). 
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Рис. 1. Види самостійної роботи студента 

 

Наразі ніхто з науковців і викладачів не заперечуватиме, що негативний 

вплив на якість підготовки сучасних фахівців здійснює саме модель навчання, 

зокрема використання форм, методів, принципів організації навчального 

процесу, які не відповідають новим вимогам [2]. Для структурування 

інформації, її якісного сприйняття пропонуємо студентам та викладачам 

використовувати один із сучасних методів ефективного мислення – побудова 

mind-maps. Інтелект-карти – це інструмент, що дозволяє: ефективно 

структурувати і обробляти інформацію; мислити, використовуючи весь свій 

творчий та інтелектуальний потенціал. Їх можна використовувати для: 

створення ясних і зрозумілих конспектів лекцій; отримання максимальної 

віддачі від прочитання книг/підручників;написання рефератів, курсових 

проектів, дипломів; підготовки до іспитів; розробки презентацій та ін.  

Отже, одним із головних завдань вищої школи є розвиток пізнавальної 

активності студентів, виховання у них вимогливості до себе, бажання і потреби 

працювати творчо, постійно поповнювати і удосконалювати свої знання.  
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

На сучасному етапі процес формування нової системи освіти, орієнтованої 

на входження до світового освітнього простору, позначають суттєві зміни та 

нововведення у теоретичному та практичному аспектах навчально-виховного 

процесу. Серед основних завдань вищої світи визначають: а) всебічний розвиток 

особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей; б) формування 

різних видів цивілізаційних компетенцій (комунікативної, мовленнєвої, 

соціокультурної, дискурсивної, професійної та ін.); в) підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів, спроможних до самореалізації та адаптації в 

умовах високої професійної конкуренції тощо [1, с. 259]. Тому головною 

складовою навчального процесу у вищій школі сьогодні є особистісно-

орієнтований підхід в організації самостійної роботи студентів (СРС). 

Питання особистісно-орієнтованого навчання висвітлено в численних 

дослідженнях викладачів і психологів (Ш. О. Амонашвілі, І. С. Якиманська, 

Дж. Дьюн, Р. Джонсон, Д. Джонсонс та інші). 

Наприкінці ХХ століття гуманізація навчального процесу позначилася у 

створенні психологічно комфортної атмосфери, що сприяла творчому й 

інтелектуальному розвитку особистості, а також формуванню впевненості й 

віри у власні сили [2, с. 11]. Особистісно-орієнтований підхід, свого роду, став 

антитезою процесу викладання, центром якого завжди був викладач. Наразі в 

межах цього підходу студент постає як головна ланка освітнього процесу. 

На сьогодні актуальним залишається питання організації самостійної 

пізнавальної діяльності студента. Згідно з особистісно-орієнтованим підходом 

організація навчального процесу відбувається через призму особистості. 

Реалізації цього підходу сприяє використання активних комунікативних 

методів і прийомів, способів і засобів навчання й контролю цілком. Тому, 



 253 

добираючи навчальних матеріал і формуючи індивідуальні завдання для 

самостійного виконання, викладач повинен ураховувати індивідуальні 

особливості студента. Так, згідно з картою СРС у межах навчальної дисципліни 

для обов’язкового виконання можна запропонувати завдання різного рівня 

складності та вибіркові завдання творчого характеру. Значну роль грає й 

формування викладачем мотивації у студентів до виконання запропонованих 

завдань, підкріпленої накопичувальною бальною шкалою. Складаючи завдання, 

варто пам’ятати про те, що вони повинні стимулювати пізнавальну активність 

студента, підтримувати й спрямовувати навчальну діяльність. При цьому, не 

можна акцентувати увагу на допущених помилках. Варто виділяти позитивні 

моменти і вказувати на правильно виконанні завдання. 

Активізація творчої й самостійної діяльності, як відомо, «сприяє 

формуванню професійних компетенцій як основних складових ділової 

компетентності сучасного спеціаліста» [1, с. 259]. У свою чергу, складовою 

професійної компетенції є сукупність набутих і сформованих професійних знань, 

умінь і навичок, які є запорукою професійного та кар’єрного зростання [3, с. 206]. 

Зазначимо, що у навчальному процесі вищої школи доцільно 

застосовувати важливі напрямки особистісно-орієнтованого підходу, а саме: 

гуманно-особистісні технології, технології співробітництва і технології 

вільного виховання. Отже, правильна організація навчального процесу в 

подальшому сприятиме успішній професійній діяльності майбутніх фахівців. 
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науково-метод. конф., 8-9 жовтня 2015 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2015. – С. 205-207. 

 



 254 

Коваленко В. В. 
д.е.н., професор 

 

ЛОГІКА ПРОЕКТУВАННЯ ВИДІВ ЗАВДАНЬ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», освітній процес – це 

інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться 

у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 

навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості [1]. 

Однією із форм освітнього процесу є самостійна робота студентів, 

основні елементи якої представлені на рисунку 1. 
 

 
Рис. 1. Елементи самостійної роботи студентів 

Джерело: систематизовано автором з використанням матеріалів [2, с. 2-5; 3]. 
 

 
Самостійна робота студентів з кожної дисципліни навчального плану 

повинна забезпечити: системність знань та засобів навчання; володіння 

розумовими процесами; мобільність і критичність мислення; володіння 

засобами обробки інформації; здібність до творчої праці. 

Самостійна робота студентів – це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на 
формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що 
здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів 
навчальних занять 

Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси 
особистості і засвоєння знань, умінь, навиків 

Функції: 
пізнавальна, самостійна, 

прогностична, коригуюча, 
виховна 

Рівні СРС: 
копіюючи дії; 

репродуктивна діяльність; 
продуктивна діяльність, 
самостійна діяльність 

 

Типи СРС: 
відтворюючі, 

реконструктивно-варіативні, 
евристичні та творчі роботи 
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Самостійна робота носить діяльнісний характер. Її основними 

компонентами виступають: мотиваційні ланки; постановка конкретних завдань; 

вибір способів виконання; виконавча ланка та контроль. Виходячи з цього логіка 

проектування завдань для самостійної роботи студентів повинна забезпечувати 

ефективність їх виконання, а саме: мотивованість навчального завдання (для 

чого, чому сприяє);  чітка постановка пізнавальних завдань; алгоритм, метод 

виконання роботи, знання студентом способів її виконання; чітке визначення 

викладачем форм звітності, обсягу роботи, термінів її представлення; вивчення 

видів консультаційної допомоги (установчі консультації, тематичні, проблемні); 

критерії оцінки, звітності тощо; види і форми контролю (практика, контрольні 

роботи, тести, семінари тощо). 

У цілому ефективність самостійної роботи залежить від таких умов:  

визначення характеру і видів самостійної роботи для кожної теми з 

урахуванням ключових питань програми, знань, умінь і навичок студентів; 

зв'язок домашньої самостійної роботи і семінарськими заняттями, керування 

нею в процесі всіх форм організації навчального процесу, в тому числі під час 

консультацій; своєчасне доведення до студентів складеного викладачем 

комплексного плану, навчання їх плануванню роботи з урахуванням цього 

плану і бюджету часу; ознайомлення студентів з формами і методами 

самоконтролю за своєю навчально-пізнавальною діяльністю; використання 

викладачем різних форм і методів керівництва СРС та контролю за нею. 

 

Список використаних джерел: 
 
1. Про вищу освіту : Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 

01.07.2014 № 1556-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/1556-18. 

2. Гончаренко С. У. Методика як наука / С.У. Гончаренко // Шлях освіти. – 2000. – 
№1. –    С. 2-5. 

3. Товажнянський Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити.: Монографія /         
Л.Л. Товожнянський. – Харків: НТУ «ХІІІ», 2004. – 144 с. 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Згідно Концепції Національної програми інформатизація освіти 

спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, 

удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження 

комп’ютерних методів навчання й тестування, що надає можливість вирішувати 

проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог [1].  

Процес інформатизації вищої освіти в Україні пов’язаний з комплексом 

споріднених проблем, зокрема відсутністю єдиного підходу до обґрунтування 

та формування напрямів застосування інформаційно-комп’ютерних технологій, 

вдосконалення системотворчих елементів освітньої діяльності у вищих 

навчальних закладах. 

В умовах впровадження інформаційних технологій у сферу вищої освіти 

посилюється значимість самостійної роботи студента, як однієї з форм активної 

навчально-пізнавальної діяльності, змінюється роль викладача на порадника-

консультанта, який створює мотиваційне середовище до навчання [2]. 

Мотивація є складовою частиною готовності студента до ефективної 

професійної діяльності, що відображає ставлення до себе, до процесу та 

результатів самостійної роботи. 

Самостійне навчання, як показник культури самостійної роботи 

майбутніх економістів, розглядається в аспектах регулювання навчальної 

діяльності, систематизації та планування навчально-професійних дій без 

безпосереднього керівництва з боку викладача, відповідальності за прийняття 

рішень [3]. Зазначений факт зумовлений спрямуванням вищої освіти України на 

реалізацію Болонської декларації, згідно принципу «освіта через усе життя», 

відповідно до якого в навчальних планах на самостійну роботу відводиться 60% 

навчального часу [4]. Організація самостійної роботи студентів, на нашу думку, 
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повинна будуватися на визначенні додаткової мети, яка передбачає участь 

студентів у конференціях, семінарах, наукових студентських товариствах, 

виконання науково-дослідної роботи. Процес формування культури самостійної 

роботи складається з трьох етапів формування вмінь та навичок, а саме: 

Ø пізнавально-ознайомчого (робота з навчальною та додатковою 

літературою з метою отримання знань); 

Ø частково-пошукового (отримання наукової інформації через 

перегляд першоджерел, критичної та довідкової літератури); 

Ø аналітичного (інтенсифікація самостійної роботи: підготовка до 

інтерпретації наукового матеріалу через відбір та аналіз).  

Ефективність самостійної роботи студента, виходячи з вище наведеного 

матеріалу, зумовлюється організаційно-педагогічними умовами та залежить 

від:  

а) забезпечення прояву самостійності; 

б) зворотного зв’язку; 

в) професійної установки завдань;  

г) використання сучасних інформаційних технологій та електронних 

засобів навчання. 

 
Список використаних джерел: 
 
1. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 

04.02.1998  р.  зі змінами та доповненнями //  Відомості Верховної Ради України      
(ВВР), 1998, №27-28. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80 

2. Кочубей, А. Інноваційні методи викладання гуманітарних дисциплін у вищих 
технічних навчальних закладах [Текст] /А. Кочубей // Оновлення змісту, форм та методів 
навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки 
Рівненського державного гуманітарного університету. – 2013. – 7(50). – С. 50-56. 

3. Максименко, Т., Пухно, С. Індивідуально-дослідне завдання як форма 
позааудиторної самостійної роботи студентів ВНЗ [Текст]  /  Т.Максименко,  С.  Пухно //  
Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали  науково-методичної 
конференції. – Сумський державний університет,  2016. – С. 66-67. 

4. Симоненко, Н. Нові підходи до організації самостійної роботи студентів у вищих 
навчальних закладах Великобританії та США [Текст] / Н. Симоненко // Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 1(45). – С. 26-33. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХМАРНИХ СХОВИЩ ДЛЯ ЯКІСНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійний пошук необхідної інформації, придбання знань, 

використання цих знань для вирішення навчальних, наукових та професійних 

питань – основне завдання самостійної роботи студентів (СРС). 

При переході до інформаційного суспільства все більш важливим для 

викладача стає залучення студентів до самостійної роботи з використанням 

сучасних технологій навчання, розвитку у студентів культури самоосвіти, 

самоорганізації і самоконтролю [1, с. 154]. 

Сучасний освітній процес вже просто немислимий без застосування 

різних інформаційних технологій, а також нових засобів зберігання інформації. 

В даний час найбільш затребуваним інформаційним ресурсом виступає 

хмарнесховище інформації, або так зване «хмара». 

Хмарнесховище даних – це модель онлайн-сховища, в якому дані 

зберігаються на численних розподілених в мережі серверах, що надаються в 

користування клієнтам, в основному, третьою стороною. Дані зберігаються і 

обробляються в так званої «хмарі», яка представляє собою, з точки зору 

клієнта, один великий віртуальний сервер [2, с. 67]. 

Можна виділити ряд переваг використання хмарних сховищ при 

організації СРС. По-перше, це така властивість хмар, як можливість організації 

спільної роботи. Вона дозволяє брати участь в процесі навчання великої 

кількості викладачів і студентів. По-друге, це відсутність територіальної 

прив`язки користувача сервісу до місця його надання, що дозволяє швидко 

включати різні рішення в навчальний процес і використовувати їх для різних 

форм навчання. І, по-третє, при використанні хмарних сервісів відсутні 
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обмеження на розмір «аудиторії» і час проведення «занять», що сприяє їх 

використанню для виконання студентами самостійних робіт, в тому числі 

колективних. 

У своїй роботі ми використовуємо можливості такого хмарного сховища 

як Google Диск, який входить до групи хмарних служб Google Apps. Даний 

сервіс дає можливість: створювати, додавати і завантажувати файли; легко 

знаходити і додавати доступні файли; ділитися файлами з іншими 

користувачами і дозволяти їм перегляд, коментування або редагування цих 

файлів; працювати з файлами навіть без підключення до Інтернету. 

Використання Google Диск дозволяє налагодити спільну роботу студентів, а 

також істотно полегшити виконання і перевірку індивідуальних і колективних 

завдань. Група студентів може працювати разом в Документах Google і 

спостерігати зміни в режимі реального часу. У будь-який момент будь-який 

студент може отримати доступ до останньої версії документа, електронної 

таблиці або презентації, може підключатися до спільної роботи і вносити 

правки одночасно з іншими. Для складання розкладу роботи над завданням, а 

також позначення часу спільної роботи або консультацій можна 

використовувати Календар Google. 

Технологи хмарних сховищ дають можливість швидко і ефективно 

організувати навчальне середовище для будь-яких груп студентів і 

підтримувати інтерес до навчання за рахунок сучасного соціального 

середовища спілкування студентів один з одним і з викладачем. 

 
Список використаних джерел: 
 
1. Стригунов В.  В.  О применении облачных сервисов Googl  APPS  FOR  
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«Ученые заметки ТОГУ» – 2015. – Т. 6. № 3. – С. 153-156. 

2. Исаев А.  А.,  Плеханова Т.  М.  Повышение результативности самостоятельной 
работы студентов путем внедрения технологии облачных хранилищ / А. А. Исаев,             
Т. М. Плеханова // Вестник СГТУ. Серия: Психолого-педагогические науки. – 2015. – № 2 
(26). – С. 66-73. 
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РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСОБУ 

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ САМОРОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ:  

НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ 

 

Традиційні підходи до навчального процесу на основі формування знань 

шляхом прямої передачі інформації студентам не можуть забезпечити 

підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних до творчого вирішення 

актуальних питань професійної діяльності, не ведуть до розвитку такої 

важливої особистісної потенції як здатність до самостійного творчого пошуку і 

саморозвитку [1, с. 120]. 

Отже, навчальний процес, зокрема вивчення логіки, слід організувати таким 

чином, щоб активізувати самостійну пізнавальну діяльність студентів, вміння 

шукати і знаходити відповіді на питання. Одним з методів розвитку креативного 

потенціалу студентів є виконання ними творчих індивідуальних завдань, 

сформульованих у проблемній формі, тобто так, щоб не можна було механічно 

відтворити наявну інформацію, враховуючи, що зараз без особливих зусиль це 

можна «перекинути» з Інтернет-мережі, навіть не переймаючись змістом тексту. 

Інформаційно-методичне забезпечення процесу творчого саморозвитку, 

тобто розробка проблемних завдань вимагає від викладача копіткої роботи. На 

прикладі вивчення логіки творчі пошукові завдання, можуть виглядати 

наступним чином. 

Здійснення навчальних класифікацій. При цьому слід застосовувати 

досить значну кількість понять. Наприклад, побудувати класифікацію 

наступних імен: буддизм, іслам, католицизм, махаяна, світова релігія, 

національна релігія, індуїзм, конфуціанство, православ’я, протестантизм, 

сунізм, тхеравада, християнство, шиїзм. 

Визначити, у яких з наступних випадків має місце логічний поділ, а у яких 

аналітичний: норми поділяються на такі, що приписують, і такі, що 
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забороняють; до основних елементів музики відносяться ритм, лад, тема, тембр; 

атоми діляться на протони, нейтрони і електрони; науки поділяються на 

природничі, соціогуманітарні і технічні. Трансформувати даний аналітичний 

поділ у логічний: дерево складається з крони, стовбуру і коріння; літак включає 

фюзеляж, крила, систему управління, шасі; в науковому тексті виділяються 

вступ, основна частина і висновок [2]. 

Знайти логічні помилки у софізмах:  

1. Скільки років твоєму батькові, хлопчику? Стільки ж, скільки і мені. 

Як так? Все просто: він став моїм батьком коли я народився.  

2. Протагор уклав із своїм учнем Еватлом угоду, що Еватл заплатить за 

навчання лише після того, як виграє свій перший процес. Але, закінчивши 

навчання, Еватл не поспішав виступати у суді. Протагор подав на свого учня в 

суд. Еватл у будь-якому випадку повинен буде заплатити мені, – міркував 

Протагор: «Якщо він виграє – заплатить за домовленістю, якщо ж програє – за 

вироком суду». Еватл заперечив йому: «Якщо я виграю – не платитиму за 

рішенням суду, якщо ж програю – не платитиму за домовленістю». 

Проаналізувавши гумористичні висловлювання, визначити, які логічні 

помилки створюють комічні ситуації [3]. 

Виконання такого типу завдань вимагає від студентів творчих зусиль, 

активного самостійного пошуку;  в цьому випадку знання складаються як 

продукт особистісних зусиль і характеризуються особливою персональною 

цінністю. Це також означає формування професійних і особистісних якостей 

майбутнього спеціаліста – самостійності, навичок творчого пошуку, здатності 

до саморозвитку, якісної зміни внутрішнього потенціалу. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ 

 

Теоретичні і практичні питання формування компетенції магістрантів – 

майбутніх професіоналів у сфері економіки і, зокрема, статистики, мають стати 

предметом комплексного науково-педагогічного дослідження. Системність і 

послідовність їхнього навчання повинна передбачати дотримання наявності 

зв’язків при вивченні навчального матеріалу. Матеріал має бути поділений на 

логічно завершені фрагменти, орієнтовані на формування певних компетенцій у 

майбутніх професіоналів. Це особливо актуально в ситуації, коли країна, маючи 

велику кількість спеціалістів з вищою освітою, відчуває нестачу компетентних, 

практично орієнтованих управлінських кадрів у сучасній економіці [1, с. 116]. 

Основною формою самостійної роботи студентів магістрантів має стати 

їхнє індивідуальне завдання. Індивідуальне завдання виконується без 

безпосереднього керівництва викладача, але за його завданням та під його 

контролем. Лише діяльність за допомогою власних зусиль, власної напруги 

сприяє засвоєнню необхідних положень, оволодінню компетенціями та 

закріпленню матеріалу, який магістрант прослухав чи прочитав раніше.  

Магістранти, які отримують освіту в сфері статистики, мають стати 

висококваліфікованими економістами-аналітиками, фахівцями з організації та 

здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ та 

процесів з подальшим їх аналізом; побудови та дослідження економіко-

статистичних моделей з метою проведення системного аналізу соціально-

економічних явищ і процесів; проведення моніторингу та прогнозування 

ринкової кон'юнктури; розробки програм діяльності статистико-аналітичних 

служб органів державного управління, підприємств, фінансово-кредитних 

установ тощо.  
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Одною з основних навчальних дисциплін магістрантів, які отримують 

освіту в сфері статистики, є «Методологія та організація національного 

рахівництва». Індивідуальне завдання з цієї дисципліни має на меті закріплення 

теоретичних знань та поглиблення навиків комплексного статистичного 

дослідження макроекономічних процесів у країні для характеристики 

результатів її діяльності та можливості порівняння цих результатів з 

результатами інших країн. У зв’язку з цим вважаємо за потрібне запропонувати 

магістрантам індивідуальне завдання з даної дисципліни, яке б стосувалося 

зарубіжної країни, зокрема, країни ЄС, і охоплювало б такі основні напрямки. 

Магістрант має провести статистичне спостереження та зібрати 

інформацію щодо показників результатів діяльності обраної ним країни за ряд 

років. Основна частина індивідуального завдання має стосуватися аналізу 

динаміки показників результатів діяльності країни з виявленням основної 

тенденції розвитку та здійсненням прогнозів. Магістранту має бути 

запропоновано вивчення структури та структурних зрушень валового випуску, 

валового внутрішнього продукту та доходу тощо. Одним з напрямків аналізу 

має стати дослідження зміни частки кінцевих споживчих витрат та валового 

заощадження в валовому наявному доході. 

Окремі завдання індивідуальної роботи студент має означити самостійно, 

відповідно особливостям інформації, яка стосується країни, яку магістрант обрав.  

Важливим напрямком завдання має стати порівнювальний аналіз 

показників діяльності даної країни та України. 

Завдання мають бути представленими у формі аналітичної записки, яка 

супроводжується необхідними таблицями, графіками, формулами, 

розрахунками. Основні висновки студент має презентувати викладачеві та 

іншим магістрантам. 

 
Список використаних джерел: 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА 

НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛИНОЮ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛИЗ» 

 

Основними положеннями Болонського процесу передбачено, що не 

менше половини всього навчального часу має відводитися самостійної роботи 

студентів (далі – СРС). Так, з 150 годин навчальної дисципліни «Фінансовий 

аналіз» 90 годин відводиться на СРС. 

Посилення ролі СРС означає, що освіта у вищій школі перекладається з 

репродуктивного освіти в область пізнавальної активності студентів. 

Безумовно, весь цей процес, пов'язаний з посиленням ролі СРС повинен бути 

керованим, тобто запланованим і контрольованим. Провідну роль при цьому 

відіграє викладач з навчальної дисципліни. 

Активна самостійна робота студентів можлива при наявності значної і 

стійкої мотивації. Створення такої мотивації є головним завданням викладача. 

На наш погляд, найсильнішим мотивуючим фактором є необхідність 

підготовки до відповідальної самостійної професійної діяльності. 

На нашу думку, чинниками, що сприяють активізації СРС, можуть бути 

такі:   

� Студент повинен розуміти корисність виконуваної роботи. Якщо 

студент знає, що результати його самостійної роботи формують його 

професійні знання і навички, то ставлення до виконання завдання змінюється, і 

якість його підвищується.  

� Участь студентів у науковій та методичній діяльності під 

керівництвом викладача. Це, перш за все, написання спільних статей у 

наукових виданнях, використання розробок студентів у лекційному курсі, 

методичному посібнику. Мотивація істотно зростає, якщо студент знає, що його 

результати будуть використані та рівень його знань оцінений і залишить свій 

творчий слід. 
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� Використання мотивуючих факторів контролю знань; заохочення за 

успіхи при виконанні СРС. Наприклад, за роботу виконану раніше терміну, 

можна виставляти підвищені бали, а в іншому випадку – їх можна знижувати. 

СРС з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» складається з: 

а) підготовки практичних занять з фінансової звітності підприємства, 

що діє;  

б) підготовці до контрольної роботи, підготовки і захисту 

індивідуального завдання за даними фінансової звітності підприємства, 

обраного магістрантом як базового при написанні випускної роботи;  

в) участь в науково-практичних конференціях і видання статей у 

наукових журналах. 

Для якісного виконання СРС з навчальної дисципліни «Фінансовий 

аналіз» є всі необхідні інформаційні, методичні та наукові ресурси, які 

сформовані у навчально-методичному комплексі. 

Кафедра економічного аналізу намагається наповнити позааудиторну 

роботу студентів творчої складової, розвивати у них поглиблений інтерес до 

своїх професійних завдань, сприяти розвитку у них творчого мислення та 

здатності вирішувати нестандартні професійні завдання в складних умовах 

реального життя. 

Основна мета викладача в організації самостійної роботи студентів 

полягає у:  

Ø створенні в процесі навчання умов для розвитку їх мислення та 

інтелектуальної ініціативи;  

Ø навчанні їх осмислено і самостійно знаходити і використовувати 

необхідні дані;  

Ø формуванні у них самоорганізації та самовиховання;  

Ø прищепленні їм навичок пізнавальної активності та самоосвіти. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ  

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Основна мета виконання індивідуального завдання з дисципліни 

«Організація готельного господарства», розрахованої на два семестри, – 

закріпити, поглибити, розширити, систематизувати теоретичні знання, 

розвинути навички самостійного вирішення питань відповідно до навчальної 

дисципліни, набути вмінь роботи зі спеціальною літературою, нормативно-

правовими документами, статистичною інформацією та Інтернет-                     

джерелами [1]. 

Методичні підходи до виконання індивідуального завдання полягають                 

у такому: 

ü тема та план підготовки індивідуального завдання єдині для всіх 

студентів – «Особливості організації готельного господарства певної 

адміністративно-територіальної одиниці України», що дозволяє в подальшому 

більш об’єктивно оцінювати виконану роботу; 

ü в студентській групі не повинно бути однакових предметів 

дослідження, тому за кожним студентом на першому лекційному занятті 

закріплюється адміністративно-територіальна одиниця (область) України, за 

статистичними даними про розвиток готельного бізнесу якої буде створено 

індивідуальне завдання;   

ü індивідуальні завдання складаються з трьох розділів, перший з яких 

студентам необхідно виконати в осінньому семестрі для отримання заліку; 

другий та третій розділи виконуються протягом весняного семестру; для 

отримання поточного рейтингу за другий семестр студенти повинні захистити 

повністю підготовлене індивідуальне завдання шляхом його презентації на 

семінарі; 
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ü методика виконання індивідуального завдання з особливостей 

організації готельного бізнесу в певному регіоні України охоплює такі питання:  

а) основні тенденції розвитку готельного господарства обраної області 

України (на підставі аналізу офіційних статистичних даних за останні три 

роки); 

б) вибір певного типу засобів розміщення (наприклад, апарт-готелю, 

ботелю, мотелю, хостелу, санаторію, пансіонату, будинку відпочинку тощо), 

огляд історичних передумов його появи та сучасного досвіду організації 

діяльності у світі, визначення його сутності за українським законодавством; 

в) аналіз специфіки надання послуг конкретним підприємством 

готельного господарства досліджуваного типу на території обраної області 

України; 

ü для набуття навичок дослідження розвитку готельного бізнесу в 

методичних вказівках наведені приклади заповнення всіх аналітичних таблиць, 

які містять статистичну інформацію; представлені рисунки та таблиці для 

дослідження структури готельного продукту конкретних засобів розміщення, їх 

номерного фонду та підрозділів сервісу; список літератури містить посилання 

на джерела отримання офіційної статистичної та новітньої практичної 

інформації для виконання індивідуальних завдань. 

Методичні підходи, використані для підготовки індивідуальних завдань із 

навчальної дисципліни «Організація готельного господарства», знадобляться в 

подальшому при виконанні студентами випускних робіт бакалаврів та 

дипломних робіт магістрів.   

 
Список використаних джерел: 
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«Організація готельного господарства»  для студентів ІІІ курсу всіх форм навчання 
спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» / Укл. С. С. Галасюк. – Одеса: 
ОНЕУ, ротапринт, 2015. –  32 с. 
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Семенова К. Д. 
к.е.н.,  доцент 

 

СУЧАСНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «БІЗНЕС-СТАТИСТИКА І АНАЛІТИКА» 

 

У сучасних умовах розвитку освіти організація самостійної роботи 

студентів є одним з найбільш ефективних напрямків у навчальному процесі, що 

розвиває вміння отримувати і закріплювати знання. Особливої актуальності 

вона набуває при вивченні спеціальних дисциплін, оскільки стимулює 

майбутніх фахівців до роботи над літературою і сприяє досягненню необхідних 

результатів.  

Для успішного виконання студентами окремих завдань для самостійної 

роботи викладач повинен надати повну інформацію щодо кожного з них: 

· вмотивованість навчального завдання (для чого виконується, чому 

сприяє); 

· формулювання мети завдання (очікуваний результат); 

· чітка постановка завдання; 

· алгоритм, методи виконання завдання; 

· визначення трудомісткості завдання; 

· інформування про терміни виконання (графіки); 

· надання зразків оформлення завдання та його результатів; 

· надання критеріїв оцінки; 

· інформування про форми контролю та самоконтролю; 

· консультації протягом виконання завдання і регулярний контроль 

успішності його виконання; 

· оснащення студентів методичними рекомендаціями щодо виконання 

завдання; 

· оснащення студентів повним пакетом завдань для СР на початку 

вивчення дисципліни (із зазначенням граничних термінів виконання); 



 269 

· об'єктивна оцінка результатів СРС за пред'явленими критеріями. 

Під час розробки завдань для виконання рейтингових контрольних робіт 

важливо враховувати наступне: 

1) всі завдання повинні бути однакової складності; 

2) обсяг кожного завдання повинен бути реальним і здійсненним при 

відповідній підготовці студента за відведений для контрольної роботи час; 

3) доцільно включати питання, які потребують досить точних відповідей, 

наприклад, дати визначення, написати формулу, скласти схему, здійснити 

чисельні розрахунки показників, провести аналіз та ін.; 

4) в кожному завданні повинні бути питання по матеріалу, який підлягає 

самостійному вивченню, а також з прочитаного лекційного матеріалу. 

При складанні тестових завдань можна використовувати такі форми: 

1. Закрита форма: 

– альтернативні завдання  (припускають можливість лише одного 

правильного варіанта відповіді); 

– неальтернативні завдання (допускають вибір кількох варіантів 

відповідей із запропонованих). 

2. Відкрита форма: твердження, яке студент сам повинен 

сформулювати. 

Інструкція до такого завдання говорить: «сформулюйте ...», «доповніть ...» або 

«продовжите ...». 

3. Завдання на відповідність: вони містить дві складові (правий стовпчик 

– для вибору, лівий – для відповіді). Суть завдання полягає у встановленні 

відповідності елементів однієї множини елементам іншої. 

4. Завдання на встановлення правильної послідовності знань основних 

понять і категорій навчальної дисципліни. 

Наприкінці слід відмітити, що сучасна соціокультурна ситуація сприяє 

розвитку системи безперервної освіти, в якій вміння самостійно працювати в 

освітньому процесі стає не просто побажанням, а досить очевидною 

необхідністю і для студентів, і для фахівців. 
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Погорєлова Т. В. 
к.е.н., доцент 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ  

«БІЗНЕС-СТАТИСТИКА І АНАЛІТИКА» 

 

Міжнародна інтеграція системи вищої освіти України у Європейській 

простір потребує підготовки фахівців нового покоління, здатних працювати з 

великими масивами даних (Big data) у різних галузях економіки та  

використовувати сучасні інформаційні технології в обробці та аналізі даних. 

Вищі навчальні заклади покликані забезпечити не тільки високий рівень 

професійних знань і вмінь бакалаврів, але й сформувати творчу особистість 

фахівця, здатного до самовдосконалення і самоосвіти. Тому одним із факторів 

впливу на професійне становлення особистості є науково правильно 

організована і систематично здійснювана самостійна робота студентів. 

Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах», самостійна робота студента є основним засобом 

засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. 

Для організації самостійної роботи перед студентом необхідно чітко 

поставити мету і завдання навчальної роботи, позначити необхідний результат і 

форми контролю отриманих знань та професійних навиків, надавати 

інформацію про рекомендовані навчальні і навчально-методичні видання. 

Навчальні програми спеціалізації «Бізнес-статистика і аналітика» 

пропонують організацію самостійної роботи студентів у трьох 

взаємопов'язаних формах: аудиторної самостійної роботи, позааудиторної 

пошуково-аналітичної роботи та творчої наукової роботи. 

Відмітимо, що аудиторна самостійна робота реалізується під час 

лекційних і практичних занять. Лекція, як головна початкова ланка, надає 

студентові основну інформацію про бізнес-процеси в країні, навчає 
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розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові терміни, а також 

визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента. Проведення практичного 

заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі. 

Позааудиторна самостійна робота вимагає від студентів щоденної 

самостійної роботи, яка виконується за завданнями викладача. 

Найдоцільнішими будуть такі форми проведення самостійної роботи, як пошук 

та огляд наукових джерел за заданою проблематикою, аналітичний розгляд 

наукових публікацій, підготовка есе, презентацій, виконання домашніх завдань, 

підготовка до практичних занять, підготовка до контрольних робот. 

Творча наукова робота реалізується шляхом виконання індивідуального 

завдання, що сприяє поглибленому вивченню студентом теоретичного 

матеріалу, закріпленню і узагальненню отриманих знань, формуванню вмінь 

використання знань для комплексного вирішення відповідних професійних 

завдань. Види, термін виконання і захисту індивідуальних завдань 

визначаються робочою навчальною програмою та розкладом занять.  

Самостійна робота студента може виконуватись в домашніх умовах, в 

бібліотеці університету, навчальних аудиторіях, навчальних комп’ютерних центрах.  

Таким чином, самостійна робота студентів під час вивчення статистичних 

дисциплін передбачає поетапне засвоєння нового матеріалу, його закріплення, 

застосування на практиці, повторення матеріалу. Організація самостійної 

роботи активно впливає на характер навчального процесу, систематизує роботу 

студента протягом всього семестру. 

 
Список використаних джерел: 
 
1. Олексенко В. П. Самостійна робота студентів як складова професійної 

підготовки майбутнього фахівця-філолога / В.П. Олексенко // Збірник наукових праць. Пед. 
Науки. – Херсон, 2012. – Вип. 62. – С. 216-221. 

2. Чорна Л. В. Самостійна робота як форма практичної підготовки майбутніх 
фахівців з туризму / Л. В. Чорна // Вісник Луганського національного Університету ім. 
Тараса Шевченка. Серія Педагогічні науки. Частина І. – 2011. – № 14 (225). –  С. 125-130. 

3. Бойчук Н.  І.  Самостійна робота студентів в умовах болонської системи /  Н.  І.  
Бойчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/boychuk-ni-samostiyna-
robota-studentiv-v-umovah-bolonskoyi-sistemi/ 
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                                                                                                  Бланарь О. П. 
ст. викладач 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» 

студенти мають отримати необхідні для майбутньої роботи за спеціальністю 

професійні компетенції та практичні навички. «Економічний аналіз» є 

дисципліною прикладною, тому важливо щоб студент виконав на практиці 

певний обсяг індивідуальної самостійної роботи, що дозволить йому не тільки 

отримати знання, але й вміти їх використовувати. Важливо і те, що паралельно 

з виконанням індивідуальної роботи з навчальної дисципліни студенти 

працюють над своїми курсовими проектами за спеціальністю, де обов’язково 

мають бути елементи економічного аналізу. 

Отже, виконання індивідуальної роботи дозволяє студенту отримати 

наступні професійні компетенції та практичні навички: 

1. Вміння працювати з сучасними засобами комунікації, збору та 

обробки інформації. 

2. Незалежно від економічної спеціалізації вміти аналітично працювати 

з фінансовою звітністю суб’єктів господарювання. 

3. Засвоїти основні прийоми економічного аналізу, починаючи з 

найпростіших (технічних) і закінчуючи більш складними прийомами 

факторного аналізу. 

4. Здобути практичний досвід написання аналітичної записки чи звіту. 

5. Отримати навички найбільш ефективної та раціональної роботи з 

використанням елементарного програмного забезпечення. 

6. Намагатись працювати творчо у постійному пошуку нової та 

необхідної для професійної діяльності інформації. 

 Раціонально буде, якщо студенти починатимуть виконання 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» з того, 
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що самостійно на загальнодоступних сайтах (наприклад smida.gov.ua) будуть 

працювати з формами фінансової звітності конкретних підприємств.  

Для того, щоб підвищити ефективність подальшої аналітичної роботи 

студентів викладач може, наприклад, надати студентам макети аналітичних 

таблиць за конкретними темами («Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства», «Аналіз фінансового стану підприємства») і поставити 

завдання. Під кожною з таблиць навести контрольні питання. Отже, 

виконавши розрахунки у таблиці, студенту потрібно буде відповісти на ці 

питання і таким чином сформувати висновки до таблиць. Ці питання за своєю 

суттю і є структурою майбутніх висновків. А щоб у повному обсязі та якісно 

відповісти на ці питання студенти мають прослухати курс лекцій з навчальної 

дисципліни. 

Макети аналітичних таблиць у роздрукованому варіанті можуть 

використовуватись студентами у подальшому  на практичних заняттях. 

Надалі, за результатами аналізу, у таблицях студенти формують 

загальний висновок (аналітичну записку про фінансові результати та 

фінансовий стан підприємства). Це робиться шляхом узагальнень чи синтезу. 

Аналіз завжди потребує розгляду у взаємозв’язку з синтезом, бо таким чином 

вони доповнюють один одного. 

Актуальним буде, якщо студенти попрацюють і з використанням 

сучасного програмного забезпечення. Використання, наприклад, EXEL, у такій 

роботі буде дуже доречним. 

Дуже важливо запропонувати студентам  попрацювати і більш самостійно 

та творчо. А саме – знайти у спеціальній літературі та розрахувати за даними 

свого підприємства, наприклад, одну (за вибором) з факторних моделей у 

межах тем, за якими виконується індивідуальна робота. 
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Орлов Е. В.  
к.ф.-м.н., доцент; 

Чернишев В. Г. 
к.ф.-м.н., доцент;   
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САМОСТІЙНA РОБОТА ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

Інформатизація є важливим фактором національного розвитку. Саме 

інформатизація освіти націлена на формування і розвиток інтелектуального 

потенціалу нації, вдосконалювання форм і змісту навчального процесу, 

впровадження комп’ютерних методів навчання та тестування. В  [1]  указано, 

що результатами інформатизації освіти є розвиток інформаційної культури 

людини (комп’ютерної грамотності); розвиток змісту, методів і засобів 

навчання до рівня світових стандартів; скорочення терміну і підвищення якості 

навчання та тренування на всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграції учбової, 

дослідницької та виробничої діяльності, вдосконалення управління освітою; 

кадрове забезпечення усіх напрямків інформатизації України шляхом 

спеціалізації і інтенсифікації підготовки відповідних спеціалістів. Особливе 

значення набувають питання підвищення рівня підготовки майбутніх 

економістів. При запровадженні Болонської системи  зростає роль й обсяг 

самостійної роботи студентів (СРС). Під СРС розуміється навчальна діяльність 

студента, яка планується, виконується за завданням, під методичним 

керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі. 

 Починаючи з 2015-2016 навчального року, наповненість одного кредиту 

ECTS становить 30 годин замість  36 годин. Наповненість  кредиту зменшилась  

на 16,7%. На денній форми навчання на вивчення нормативних математичних 

дисциплін загальний обсяг годин зменшився (для деяких значно): вища 

математика – на 16,7%, теорія ймовірностей та математична статистика – на 50%, 

оптимізаційні методи і моделі – на 37,5%, економетрика – на 16,7%. Сучасний 
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освітній процес не можливий без використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ІКТ). Інформаційні технології навчання дають можливість розширити 

сферу доступу до різних видів інформації (Internet, електроні бібліотеки, 

енциклопедії тощо) і збільшують обсяг аудіовізуального  матеріалу. Викладачі 

кафедри математичних методів аналізу економіки інтенсивно розробляють 

методику впровадження ІКТ у навчальний процес, наприклад, [2, 3].  

З 01.09.2016 працює електронний деканат. Розклади занять  завантажуються 

на смартфон, тому усі зміни в розкладі студенти і викладачі  бачать оперативно. 

Можливі додаткові сервіси, наприклад, попередження про контроль знань. 

Викладачам потрібно бути компетентними для використання ІКТ. Так, 

забезпеченість засобами ІКТ однієї з найкращих у світі фінської освіти 

становить практично 100%, але тільки 30% учителів згідно зі звітом Організації 

економічного співробітництва та розвитку використовують їх на заняттях.  

У повідомленні також розглядаються такі питання: створення та 

використання нового освітнього контенту (створення інформаційних ресурсів, 

навчально-методичного матеріалу тощо) та інструментарію для інформаційного 

обміну між учасниками освітнього процесу; забезпечення умов доступу до 

глобальної і локальної мереж, інформаційно-пошукових систем. 

Отже, використання інформаційних технологій при викладанні 

математичних дисциплін активізує діяльність студентів і викладачів в 

навчальному процесі. Це також сприяє індивідуалізації і диференціації 

навчального процесу при збереженні його цілісності, організації 

систематичного контролю знань, посиленню міждисциплінарної інтеграції, 

соціальній активності, самоосвіти та творчих здібностей студентів.   

 
Список використаних джерел:  
 
1. Закон України «О Концепції Національної програми інформатизації» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/show/75/98-%D0%B2%D1%80. 
2. Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. Комп’ютерний практикум з розв’язування задач 

лінійного програмування / В. Г. Чернишев, В. М. Шинкаренко. – Одеса: Апрель, 2016. – 72 с. 
3. Чернишев В. Г., Окара Д. В. Методичні вказівки для самостійного вивчення 

розділу «Парна лінійна регресія» дисципліни «Економетрія» / В. Г. Чернишев, Д. В. Окара. – 
Одеса: Апрель, 2016. – 80 с. 



 276 

Притула Н. В. 
к.н.держ.упр., ст. викладач 

 

АКТИВІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАГІСТРІВ  

ПРИ ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

 
Основною метою науково-дослідної діяльності магістрів є не лише 

систематизація теоретичних та практичних знань із професійно-орієнтованих 

дисциплін, а й ґрунтовне оволодіння методикою наукових досліджень, набуття 

навиків самостійної науково-пошукової роботи, розширення професійного 

кругозору, розвиток творчого мислення та вміння вирішувати наукові завдання. 

Магістри з міжнародної економіки у своїй науковій роботі повинні 

застосовувати не тільки такі найбільш розповсюджені прийоми аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, регіонів як графічні, порівняння, 

елімінування, а й економіко-математичні прийоми аналізу, серед яких важливе 

місце  посідають експертні методи. Завдяки застосуванню експертних оцінок 

отримують два види інформації, на підставі якої вирішуються два види завдань 

різної значимості і на різних рівнях управління: 1) інформація про поодинокі 

причинно-наслідкові зв'язки в конкретних умовах місця і часу; 2) інформація 

про типові взаємозв'язки досліджуваних економічних явищ і процесів.  

Основними завданнями, які найчастіше вирішуються на практиці на основі 

отриманої від експертів інформації, є: ранжування факторів та відповідних 

показників, що їх характеризують, за їх значимістю в розвитку досліджуваного 

явища, процесу; ранжування підприємств чи їх структурних виробничих 

підрозділів за рейтингом, в основу якого покладено сукупність різних показників, 

що характеризують результати фінансово-господарської діяльності чи окремих її 

видів; попередня оцінка виконання плану за певним показником [1]. 

Магістри можуть застосовувати експертні методи, наприклад, при 

дослідженні міжнародної конкурентоспроможності продукції, зокрема при  

розрахунку інтегрального показника міжнародної конкурентоспроможності  
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певного виду товару. У цьому випадку, щоб уникнути суб’єктивізму, 

звертаються не до методів індивідуальних експертних оцінок, а до проведення 

колективної експертизи. Основними етапами проведення колективної експертизи 

при дослідженні міжнародної конкурентоспроможності продукції є:                      

1) формування експертної групи; 2) визначення компетентності експертів по 

даній проблемі; 3) визначення репрезентативності (показності) експертної групи; 

4) отримання індивідуальних думок по певній проблемі; 5) визначення 

узагальненої думки групи експертів по даній проблемі. У результаті проведеного 

експертами розрахунку і аналізу інтегрального показника міжнародної 

конкурентоспроможності виробу робиться обґрунтований висновок щодо 

конкурентоспроможності продукції порівняно з базовими зразками [2].  

У практичних маркетингових дослідженнях зовнішнього ринку метод 

експертних оцінок можна використовувати також для розробки середньо- та 

довгострокових прогнозів структури споживчого попиту на певні товари на 

світовому ринку; прогнозування вказаної структури на наступний рік; 

визначення груп потенційних споживачів; а також для оцінки обсягу 

незадоволеного попиту за групами і видами товарів. Наприклад, метод 

експертної оцінки споживчої вартості товару і ціни на нього – метод із групи 

нормативно-параметричних методів ціноутворення. Він базується на результатах 

опитування чи результатах суджень колективу експертів про можливу цінність 

товару на ринку, попиту на нього і висуванні пропозицій про його ціну. 

Таким чином, метод експортних оцінок базується на спроможності 

кваліфікованих фахівців, практиків знаходити близькі до найефективніших 

варіанти рішень. Він дозволяє враховувати, оцінювати, передбачати важко 

завбачені зміни умов господарчої діяльності, які характеризують нові, ще 

нерозвинуті, але потенційно важливі явища та процеси.  
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Происходящие в современном мире процессы интеграции и 

глобализации, а вследствие этого процесс перестройки системы образования 

Украины, требуют от отечественных вузов подготовки специалистов, которые 

будут владеть не только теоретическими знаниями, но и умением решать 

прикладные задачи, принимать качественные решения. В связи с этим требует 

дальнейшего усовершенствования организация самостоятельной работы 

студентов. Качество подготовки студентов в вузах зависит не только от 

преподавателей и методов обучения, но и от творческого подхода к получению 

знаний. Для создания творческого подхода к выполнению самостоятельных 

работ студентами необходимо привлекать их к выполнению новых видов работ. 

В последнее время  актуальным становится такой вид работы как учебный 

кроссворд. 

Современные студенты в массе своей склонны к игровым формам 

деятельности, поэтому они с готовностью включаются в такой вид работы как 

решение кроссворда. При составлении кроссвордов для студентов, изучающих 

русский язык как иностранный, необходимо  придерживаться нескольких 

принципов: а) кроссворд должен быть составлен на базе лексики, изучаемой в 

данном уроке; б) слова из кроссворда, их эквиваленты или формулировки  

толкований должны быть представлены в специально сконструированном 

упражнении, чтобы студент точно знал, в каком значении употребляется слово 

в кроссворде; в) решение кроссворда не должно занимать много времени, то 

есть в нем не должно быть больше 25 слов. 

При решении кроссвордов возможны разнообразные виды работы: 

индивидуальная или групповая самостоятельная работа; командная работа с 
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элементами соревнования, когда группа делится на две команды, каждая из 

которых получает для решения отдельный, но равнозначный по сложности 

кроссворд. Как и все групповые виды работы, коллективная работа над 

кроссвордом, свойственный ей дух соревновательности способствуют 

интенсификации процесса обучения, активизации учебной деятельности даже 

самых пассивных учащихся. Индивидуальная работа над решением кроссворда 

может быть использована как средство контроля [1, с. 263-264]. 

Внедрение в учебный процесс такого вида работы как учебный 

кроссворд, дает возможность эффективно решать целый ряд дидактических 

задач при обучении русскому языку как иностранному: 1) пополнение 

словарного запаса студентов как активной, так и пассивной лексикой 

современного языка; 2) активизация мыслительных способностей обучающихся 

в процессе учебной деятельности; 3) развитие  творческого потенциала 

студентов; 4) обеспечение лучшего восприятия и запоминания учебного 

материала; 5) индивидуализация обучения; 6) создание условий для 

эффективной внеаудиторной самостоятельной работы. 

Таким образом, кажущийся на первый взгляд малозначимым 

 дидактическим средством, кроссворд в руках умелого преподавателя может 

стать эффективным фактором актуализации познавательного интереса 

учащихся и формирования интереса к содержанию конкретной учебной 

дисциплине [2]. Применение кроссвордов на занятиях и в процессе 

самостоятельной работы способствует творческой активности студентов и 

развитию профессиональной ориентации. 
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РОБОЧИЙ ЗОШИТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ  

ТА КРЕДИТ» ЯК СУЧАСНА ФОРМА МЕТОДИЧНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Відповідно до Болонського процесу, що поступово впроваджується у 

вищу освіту України, мета якого має бути спрямована на підготовку освіченого 

фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно вдосконалювати 

свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності. Для виконання 

поставленої мети, потрібно розробляти нові методи і форми взаємодії 

викладача і студента, стимулювати самостійну навчальну діяльність студентів. 

За останні три роки у ВНЗ спостерігається тенденція до збільшення годин на 

самостійну роботу. Зокрема з навчальної дисципліни «Гроші та кредит», що 

читається для підготовки фахівців освітнього рівню «Бакалавр» всіх напрямів 

підготовки, обсяг годин на самостійну роботу збільшився з 40% до 60% 

загального часу, що відводиться на вивчення даної навчальної дисципліни.  

Поняття «робочий зошит» не має однозначного визначення у педагогічній 

літературі, отже дослідники розглядають робочий зошит як набір завдань, 

дидактичні матеріали чи, навіть, дидактичний комплекс; він виступає в якості 

засобу навчання [1]. 

Аналіз досвіду використання робочих зошитів свідчить, що в навчальній 

практиці їх розрізняють за призначенням [2]. У навчальному процесі у ВНЗ в 

залежності від навчальної дисципліни використовують окремі робочі зошити  для 

лекційних занять, семінарських та практичних занять, лабораторних робіт, 

самостійної роботи. Оскільки навчальна дисципліна «Гроші та кредит» є 

достатньо складною та об’ємною за обсягом для студентів молодших курсів, на 

наш погляд, для якісного забезпечення організації практичних занять і самостійної 
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роботи студентів, ми пропонуємо використання робочого зошиту для практичних 

занять і самостійної роботи студентів з даної навчальної дисципліни.  

Слід зазначити, що на практичному занятті викладач організує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формує вміння і навички їх практичного застосування за допомогою спеціально 

розроблених завдань та вправ. Тому підготовка до практичного заняття вимагає від 

викладача розробки навчально-методичних матеріалів – наприклад, тестів для 

виявлення та корекції опорних знань студентів, наборів завдань різного рівня 

складності. Тому, на нашу думку, доречно скомпонувати такі матеріали у робочому 

зошиті для практичних занять і самостійної роботи студентів, а безпосереднє 

виконання їх на аркушах з друкованою основою допомагає збільшити обсяг 

розумових і практичних дій студентів під час практичного заняття. 

Розроблений зошит з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є 

інноваційною формою засвоєння студентами основних положень теоретичного 

курсу. Зошит складається з більш ніж 50 практичних завдань кількох типів, 

серед яких творчі, кейсові завдання, завдання для малих груп і завдання 

змішаного типу. Завдяки своїй структурі такий робочий зошит для самостійної 

роботи допомагає студенту організовувати процес самонавчання. 

На нашу думку, використання робочого зошиту для семінарських та 

практичних занять с навчальної дисципліни «Гроші та кредит» дає змогу більш 

якісно організувати роботу студентів як на заняттях в аудиторії, так і дає 

можливість в індивідуальному темпі засвоїти зміст навчальної інформації, 

сформувати практичні вміння при виконанні завдань (вирішенні задач) та 

провести самоконтроль. 
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ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

Самостоятельность является наиболее существенным признаком человека 

и как личности, и как субъекта деятельности.  

В области познавательной деятельности можно говорить о научной  

самостоятельности. Для того чтобы учебные задания для самостоятельной работы 

могли быть выполнены студентами, они должны удовлетворять следующим 

требованиям. Цели учебных заданий должны быть понятны студентам, сами 

учебные задания должны бать доступны, содержать алгоритмы их выполнения, 

элементы новизны, возможность своевременного контроля и коррекции. 

Обучение общению необходимо  проводить в ситуациях, максимально 

приближенных к реальной жизни, где коммуникация не сводится к процессу 

передачи информации, а включает в себя такие важные составляющие, как 

взаимодействие людей между собой; воздействие друг на друга;  обмен идеями, 

интересами;  творческое усвоение накопленного опыта. Коммуникативность в 

обучении обеспечивает выбор подлинно коммуникативных единиц общения, 

которые создают атмосферу свободного творчества. 

Особо важное значение имеет формулировка проблемных вопросов и 

творческих заданий, благодаря которым собеседники избегают 

репродуктивного высказывания, а погружаются в стихию ассоциативного 

мышления и могут беседовать о том, что их действительно волнует в жизни, к 

чему они неравнодушны. 

Иллюстрацией к  сказанному могут служить следующие задания, которые 

выполняются после прочтения того или иного литературного источника: 

* Выскажите свою точку зрения по проблематике прочитанного 

текста. Например, текст «Самомотивация», текст «Самоменеджмент». 
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Образование, ориентированное на формирование творческой личности, в 

идеале предлагает диалогичность как необходимую  характеристику и 

содержания, и технологии его освоения  в  вузе.  По мнению    Н. С. Назаровой,  

«диалогичность  – это, пожалуй, неизбежный императив развития всей 

современной и культуры, и цивилизации в целом». 

Коммуникативная компетенция учащихся определяется степенью 

овладения навыками решения коммуникативных задач. Решить 

коммуникативную задачу – это значит, с помощью русского языка решить 

какую-нибудь неязыковую задачу. Смысл коммуникации в той реакции, 

которую вы получаете. Если реакция партнера адекватна, это означает, что в 

коммуникативном акте (диалоге) достигнуто взаимопонимание. 

Таким образом, к основным разновидностям самостоятельной работы мы 

относим работу над книгой, наблюдение, эксперимент, конструирование, 

моделирование, решение задач. Все упомянутые виды составляют содержание 

аудиторных и внеаудиторных форм самостоятельной работы. 

В контексте личностно-ориентированного подхода самостоятельность 

может быть представлена и как свойство личности, и как способность, и как 

показатель активности человека, и как критерий его зрелости в той или другой 

области социальной практики. По степени включенности творческих элементов 

в различные виды самостоятельной работы можно выделить несколько типов 

проявления умственной самостоятельности:  

Ø воспроизводящая;  

Ø реконструктивная;  

Ø эвристическая; 

Ø исследовательская. 
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КЕРУВАННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ:  

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Основне завдання організації самостійної роботи студентів (СРС) полягає 

в створенні психолого-дидактичних умов розвитку інтелектуальної ініціативи і 

мислення. Основним принципом організації СРС є вироблення у студента 

стійких навичок до індивідуальної роботи, до пізнавальної активності з 

формуванням власної думки при вирішенні поставлених проблемних завдань. 

Нерідко головною перешкодою до виконання подібних задач стає 

формально пасивний спосіб виконання певних завдань, до якого студент звик 

ще із шкільної лави, де із трьох рівнів самостійної роботи перевага 

традиційно надається  репродуктивному (тренувальному). Безумовно, 

самостійна робота з підручниками, навчальними посібниками, науковою, 

довідковою та популярною літературою, матеріалами періодичних видань та 

Інтернету, статистичними даними є найбільш ефективним методом 

отримання знань: 

Ø дозволяє значно активізувати процес оволодіння інформацією; 

Ø сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу, що вивчається; 

Ø формує у студентів своє ставлення до конкретної проблеми.  

З цієї точки зору доволі делікатним є питання, чи варто студентові 

надавати право самостійно обирати тему свого реферату чи презентації. 

Нерідко останній рухається по лінії найменшого опору, обираючи тему не із 

міркувань власних наукових пріоритетів, пізнавальної активності, котрі у нього 

може бути просто відсутні, віддаючи перевагу банальній установці на пошук 

доступного та на бувшого необхідного оформлення матеріалу в Інтернет 

просторі з метою подальшого пасивного вербального відтворення його в 

аудиторії. В кінцевому рахунку це зводить нанівець високі цілі, котрі 
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переслідує викладач, ставлячи перед студентом задачу по підготовці реферату 

чи то презентації.  

Тому, на нашу думку, самостійний вибір студентом теми своєї роботи є 

недоцільним. Студент повинен отримувати завдання від керівника персонально. 

Виключенням, хіба що, можуть бути найбільш підготовлені та активні 

студенти, котрі вже зарекомендували себе у такій якості. Причому теми 

самостійних робіт не повинні повторюватись із року в рік, як це нерідко 

трапляється. А це означає, що завдання не повинні носити загального 

характеру, мають бути деталізовані, мати розгорнути план, а виконання 

кожного його пункту повинне жорстко контролюватись викладачем-керівником 

самостійних робіт. Завдяки цьому будуть створені дієві важелі і  посилення 

відповідальності самих викладачів за розвиток навичок самостійної роботи, за 

стимулювання професійного зростання студентів, виховання їх творчої 

активності та ініціативи. 

Важливо пам’ятати, що в результаті самостійної роботи студент повинен 

навчитися осмислено і самостійно працювати спочатку з навчальним 

матеріалом, потім з науковою інформацією, використовувати засади 

самоорганізації та самовиховання з тим, щоб розвивати в подальшому вміння 

безперервно підвищувати свою кваліфікацію. Як свідчить особистий досвід 

керування самостійними роботами, методологічну основу такої роботи 

студентів повинен  становити саме діяльнісний підхід, який полягає в тому, що 

цілі навчання повинні бути орієнтовані на формування умінь розв'язувати 

типові і нетипові завдання. Адже головна мета самостійної роботи студента 

полягає в осмисленому і самостійному опрацюванні спочатку навчального 

матеріалу, потім наукової інформації, що дає змогу закласти основи 

самоорганізації та самовиховання з тим, щоб прищепити вміння надалі 

безперервно підвищувати свою професійну кваліфікацію.  
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СТИМУЛЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,  

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

  

 Процес самостійної роботи студента залежить, перш за все, від його 

готовності до цього виду діяльності. Мотиваційний фактор є одним з 

найважливіших аспектів проблеми самостійної роботи. Навчання протікає більш 

успішно, якщо у студента сформована позитивна мотивація, пізнавальний інтерес 

(пізнавальна діяльність), стимул активізації пізнавальної діяльності, потреба в 

здобутті знань, почуття обов’язку, відповідальність та інші мотиви [1]. 

У процесі використання методів активізації самостійної роботи студентів, 

необхідно стимулювати їх активність, щоб той чи інший методичний прийом 

сприймався студентом  як його власне прагнення. У числі  стимулів активізації 

процесу мислення можна відзначити: довіру, інтерес, пріоритет, важливість, 

професію, контроль, оцінку,  відповідальність тощо [2]. 

Стимул довіри є одним із ефективних. У ситуаціях, коли студенту 

довіряють висловити свою думку на рівні викладача, довіряють робити 

самостійні висновки, виникає загальний позитивний настрій і довіра між 

викладачем і студентом. Застосування в навчальному процесі методів 

створення проблемних ситуацій і діалогу можливе лише у тому випадку, коли 

студент відчує, що його судження дійсно цікавлять викладача, тобто фактично 

цілком засновано на атмосфері довіри. 

Інтерес до пізнання, пізнавальна мотивація є однією з найважливіших 

умов підвищення ефективності пізнавальної діяльності.  Пізнавальний інтерес 

забезпечує вибір студентами більш важких завдань, приводить до помітного 

зменшення помилок, знижує втому в процесі роботи, у тому числі і розумової. 

Ситуації, що стимулюють інтерес, можуть бути створені проблемним 

питанням, вказівкою на складність поставленої проблеми,  показом новизни 

досліджуваного питання тощо. 



 287 

Стимул пріоритету можливий лише при колективному навчанні. Стимул 

викликаються ігровими ситуаціями, що ініційовані викладачем, такими 

словами: «Хто відповість швидше?», «Хто висловить більш оригінальну 

гіпотезу?» і т.п. Стимул пріоритету може підсилюватися, якщо підкріпити 

його стимулом оцінки, тобто виставлянням студенту високої поточної оцінки, 

підвищенням його рейтингового балу  та ін.  

Усі основні моменти лекції, результати і висновки повинні бути 

обов'язково виділені не лише структурно, але і конкретною вказівкою на їхню 

важливість. Стимул важливості часто сполучається з указівкою на професійну 

необхідність засвоєння визначеної навчальної інформації.  

Стимул професії є найбільш ефективним. Вказівка викладача на 

конкретні професійні задачі, для рішення яких використовується розглянутий 

на занятті метод, теорія значною мірою підвищує увагу, інтерес студентів. 

Стимул контролю,  на відміну від раніше розглянутих стимулів, створює 

ситуацію, що загрожує, і, тим самим, стимулює систематичну роботу над 

навчальним матеріалом, збуджує і концентрує увагу студентів. Часте 

застосування може привести до зворотного результату. Стимул контролю 

ініціюється фразами: «Це питання увійде до найближчого рейтинг-контролю», 

«Додаткові питання на іспиті будуть переважно з цієї теми» та ін.  

Важливо також звертати увагу й на інші аспекти проблеми, 

покращення яких може призвести до збільшення ефективності 

самостійної роботи: правильність викладення лекційного матеріалу, 

проведення практичних занять, групових консультацій, СРС під 

керівництвом викладача,  застосування дистанційного навчання тощо. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ  

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Тому підвищення ефективності 

самостійної роботи студентів є актуальною в процесі формування знань, 

навичок і умінь.  

Формуванню позитивної мотивації студентів до виконання самостійної 

роботи сприяє чітка організація процесу самостійної роботи студентів, зміст 

завдань і способи їх виконання.  

 Не рекомендовано давати студенту надто складне завдання. Разом з тим 

воно має бути не занадто легким, адже робота, яка не вимагає певних 

інтелектуальних зусиль, не викликає інтересу і знижує рівень мотивації. 

Задоволення ж, яке одержує студент від процесу подолання труднощів 

інтелектуального порядку, сприяє становленню високого рівня внутрішньої 

мотивації. 

Одним з найважливіших мотивів студентів є інтерес до майбутньої 

професії, прагнення відповідати високому рівню вимог, що висуває суспільство 

перед молодими фахівцями. Отже, мотивуючим чинником самостійної роботи є 

орієнтація змісту навчального матеріалу на життєві потреби студентства, їхні 

інтереси, уподобання, використання професійно орієнтованого та практично 

спрямованого матеріалу. 

Необхідна умова для створення у студентів інтересу до змісту навчання – 

можливість проявляти в навчанні розумову самостійність та ініціативу. Цьому 

сприяє використання таких питань і завдань, рішення яких вимагає від 

студентів активної пошукової діяльності. За допомогою проблемних ситуацій 

забезпечується розвиток теоретичного мислення, пізнавальний інтерес до 

змісту дисципліни, формування спостережливості, вміння критично аналізувати 
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інформацію, здатність підходити до роботи нестандартно і знаходити 

ефективне розв’язання проблеми. 

З метою підвищення ефективності самостійної роботи, що 

стимулюватиме інтелектуальний розвиток студентів, доцільно застосовувати 

сучасні педагогічні технології, що поєднують науково обґрунтовані 

індивідуальні й колективні форми роботи [1]. 

Інструментом підвищення мотивації та ефективної організації 

самостійної роботи є самооцінювання. Вміння самому поставити мету власної 

діяльності, співвіднести її з зі своїми потребами і прийняти рішення про її 

виконання має найвище мотивуюче значення.  

Якщо зі студентом встановити партнерські стосунки (на противагу 

авторитарному спілкуванню), він стає суб’єктом власної діяльності, а у 

викладачі бачить наставника, консультанта, який допомагає йому подолати 

труднощі. 

Для створення ситуації успіху використовуються різноманітні педагогічні 

засоби, насамперед – позитивність та оптимістичність оцінювання. Це вміння 

педагога при оцінюванні діяльності студента підкреслити цінність, значущість 

досягнутого результату,потреба педагога підтримати (але ніяк не принизити) 

людську гідність студента, неприпустимість порівняння досягнень одного 

студента з досягненнями іншого [2]. 

Якщо студент буде сприймати контроль як фактор, що інформує його і 

викладача про стан засвоєння матеріалу, то наявність контролю самостійної 

роботи сприятиме формуванню внутрішньої мотивації студента, а сама 

перевірка перетвориться з деструктивного на стимулюючий фактор. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без опанування  

студентами професійними знаннями, навичками та вміннями, що необхідні для 

успішної самостійної діяльності в суспільному виробництві. На самостійну 

роботу студентів (СРС) навчальними планами виділяється від 1/3 до 2/3 

загального навантаження. Тому розробка концептуальних засад методики  

проведення СРС та організаційних елементів реалізації на різних освітньо-

кваліфікаційних рівнях і формах навчання, є актуальною та необхідною, а 

розробка конкретних  методичних матеріалів є запорукою ефективності СРС.  

Ефективність СРС може оцінюватися через сформованість  у студентів 

компетенцій, які відповідність таким  кваліфікаційним вимогам: вміння 

виявляти проблеми та інтереси соціуму; вміння ставити адекватну мету, 

визначати спадковість завдань; властивість знаходити оптимальні рішення, 

ефективні засоби й методи для досягнення мети; вміння знаходити необхідну 

інформацію з використанням сучасних технологій, класифікувати й 

систематизувати її; вміння планувати діяльність; вміння представляти 

результати своєї діяльності як в документальному, так і усному вигляді для 

процедури публічного захисту (презентації) та ін. [1]. 

Під час планування СРС важливим методичним положенням, на наш 

погляд, є розглядання її не тільки як роботу студента у позааудиторний час (без 

присутності викладача), але й як активну роботу студента із засвоєння 

навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських заняттях. Тому 

планування, організація та контроль СРС вимагають  системного підходу та 

єдиної методологічної основи. При її організації повинні бути чітко визначені: 

зміст і мета СРС; види і форми СРС; планування за тижнями, форми контролю 

та критерії ефективності; організаційно-методичне забезпечення [2]. 
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Інтенсифікація самостійної роботи студентів під час аудиторних занять 

потребує від викладача інтерактивного спілкування зі студентами, спонукання 

їх до вирішення поставленої проблеми хоча б частково, побуджаючи  їх до 

реалізації творчих можливостей та самостійності.   

Критерії оцінювання ефективності самостійної роботи доцільно 

визначати за її основними компонентами: ціннісно-орієнтаційним (для 

оцінювання сформованості у студентів позитивного ставлення до самостійної 

роботи); інформаційно-змістовим (для визначення рівня оволодіння понятійним 

апаратом теорії самостійної роботи); дидактико-технологічним (для оцінювання 

рівня оволодіння методами, прийомами і технологіями самостійної роботи); 

оцінювально-корекційним (для діагностики вміння аналізувати результати 

навчальної діяльності, коригувати її відповідно до поставлених цілей) [3]. 

Зауважимо, що для підвищення ефективності СРС має здійснюватися 

обов’язковий  контроль з боку викладача за виконанням завдань, а результати 

контролю мають бути відображеними в рейтингу студента. Крім того, 

методичні матеріали повинні передбачати можливість проведення 

самоконтролю з боку студента. Найпростішим варіантом такого самоконтролю 

є надання правильної  відповіді на розрахункове завдання, більш глибоким 

контролем є відповіді на тести, на поставлені запитання тощо.  

 Публічне обговорення й захист свого індивідуального завдання 

(презентація) підвищує відповідальність студента за  рівень його виконання, 

формує у майбутніх фахівців прагнення до якісного виконання завдання і,  

таким чином, сприяє підвищенню  ефективності СРС.   
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВІК СТУДЕНТА ЯК ПОХІДНА ВІД  

ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТРЕНОВАНОСТІ 

       

Функціональний вік сучасного студента обумовлений загальною 

тренованістю організму та його рівнем здоров’я. Біологічна деградація виду, 

обумовлена  прискореним темпом старіння, зниженням «кількості» здоров'я 

(життєспроможності), епідемій, хронічних неінфекційних захворювань, 

зниженням репродуктивної функції. В Україні ці процеси найбільш 

відображені. Так, якщо середні відмінності між паспортним і біологічним віком 

в Голландії становлять 15 років, то серед студентської молоді України – 30 

років (біологічний вік 17-річних студентів-дівчат – 40, юнаків – 55 років).  

Середній функціональний вік 17-річних студенток дівчат ОНЕУ – до 30 

років, а студентів-хлопців того ж віку – 35-40 років.  

Згідно обсягу навчального навантаження на фізичне виховання у Росії 

передбачено 400 годин, у Казахстані – 450, Республіці Білорусь – 560, США – 

384, Україні – 120, Китаї – 560 годин з виконанням державних тестів із фізичної 

підготовленості наприкінці кожного курсу і складанням іспиту наприкінці 4-го 

курсу [1]. Навчальними планами ОНЕУ на фізичне виховання передбачено – 72 

години.  

Доречі, згідно указу  Президента України «Про Національну стратегію 

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» [2] результати 

всеукраїнського опитування свідчать, що на початку XXI століття 

населення віком від 16 до 74 років мало такий рівень оздоровчої рухової 

активності:  

Ø достатній (не менше 4-5 занять на тиждень тривалістю одного 

заняття не менше 30 хвилин) лише 3 % ; 

Ø середній (2-3 заняття на тиждень) – 6 %; 
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Ø низький  (1-2 заняття на тиждень) – 33 % .  

Для більшої частини дорослого населення характерною є гіпокінезія. 

Серед дітей зростає популярність малорухомого способу проведення дозвілля. 

Загальновідомо, що ведення населенням здорового способу життя є у п'ять 

разів ефективнішим, ніж лікувально-діагностичні процедури.  

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, 

співвідношення витрат і прибутків від виконання програм здорового способу 

життя становить 1 до 8. При самостійній роботі студента вимагається хороше 

знання свого організму, індивідуальних особливостей, на які прямують 

виховні і дослідницькі дії. Саме за допомогою методів функціонального 

тестування може бути одержана інформація для прогнозування рівня фізичної 

готовності і, як наслідок – функціонального віку.  Щодо якості критеріїв 

функціонального віку, можливо використовувати різні морфологічні, 

фізіологічні, біохімічні, імунологічні, а також психологічні показники, які 

відображають загальну професійну роботоспроможність, здоров’я та 

можливість до адаптації [3, с. 133].  

Використовуючи принцип загальновідомих середньостатистичних даних 

про найбільш суттєві показники фізичного розвитку людини, пропонуємо 

формулу фізіологічного віку студентської молоді, яка була апробована у 

дослідженнях протягом 2014-2016 років. Ми пропонуємо оцінювати 9   

показників. З кожним із них порівнюються фактичні й статистичні (норма) 

дані та визначаються показники темпу фізичного розвитку. Потім, усі ці 

показники темпу фізичного розвитку складають і розраховують середню 

величину, поділивши її на 9. Далі цей середній показник темпу фізичного 

розвитку множимо на календарний вік і визначаємо функціональний вік 

студента [4, с. 6].  

В наших дослідженнях загальна формула комплексної оцінки 

функціонального віку (ФВ) розраховується, як середньоарифметичне оцінок 

цих 9-ох показників за формулами 1  та 2   для юнаків та дівчат віком 18-20  

повних календарних років:  
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          ФВюн = [18,19,20] х (ІБр/300 + ЧССспок/60 + ЧССнав/120 + 

60/ЗДВвд + 32/ЗДВид + ІРф/4 + ОСП/2 + 60/ПР + 2800/тК) : Н         (1), 

 

де  Н – кількість показників; 

     18, 19, 20 – кількість календарних років з точністю до десятих 

частин. 

 

          ФВдів = [18,19,20] х (ІБр/350 + ЧССспок/66 + ЧССнав/130 +  

      50/ЗДВвд + 30/ЗДВид + ІРф/5 + ОСП/3 + 60/ПР + 2400/тК) : Н          (2) 

 

Додатково до основних компонентів формули функціонального віку 

молоді пропонується дослідження та використання деяких показників 

функціонального стану. Їх також пропонується залучати до загальної 

формули. 
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ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ТА  САМОКОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНУ СТУДЕНТІВ  В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Уповільнення фізичного розвитку сучасних студентів, дефіцит їхньої 

рухової активності, погіршення соціальної обстановки призвели до зниження 

енергопотенціалу зростаючого організму, а тому для виявлення 

функціонального стану здоров’я в процесі фізичного виховання є обов’язковий 

медичний контроль та самоконтроль. 

За результатами обстежень студентів розподіляють на три медичні групи: 

основну (без відхилень в  здоров’ї при достатньої фізичної підготовленості), 

підготовчу (з незначним відхиленням здоров’ї та недостатньої фізичної 

підготовленості) та спеціальну (особи з захворюваннями, які потребують 

індивідуальних занять або лікувальної фізкультури). 

Для визначення функціонального стану організму студента в процесі 

занять  фізичним вихованням, використовують дослідження нервово-м’язової, 

дихальної, серцево-судинної систем та реакції організму на дозоване фізичне 

навантаження. 

Вагомим доповненням до лікарського контролю є самоконтроль – догляд 

студентів за станом свого здоров’я з врахуванням антропометричних  даних. 

Дослідження вегетативної нервової системи проводиться за допомогою 

проб (ортостатичної, кліностатичної) зі зміною положення тіла в просторі. 

Ортистатична проба проводиться при переході з положення лежачи в 

положення стоячи,  відзначаються зміни в ЧСС. Зростання пульсу вище норми 

вказує на недостатню нервову регуляцію сердечно-судинної системи. 

Для визначення координаційної функції нервової системи 

використовуємо за даними проби Ромберга. Статична координація – це 

здатність організму до збереження рівноваги в простій і ускладненій позах.  
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Враховується тривалість стійкого стояння в позі Ромберга, наявність або 

відсутність тремтіння вій, рук, погойдування тулуба. 

Для визначення динамічної координації в процесі фізичного виховання 

використовуються пальце-носова та колінно-п’яткова проби. При нормальному 

стані ЦНС відзначається точне влучення в ніс, при патології ЦНС (травми, 

перевтома) – промахування, тремтіння вказівного пальця або долоні. При 

перевтомі, травмах, ЦНС відзначається невлучення в коліно, тремтіння ноги 

при русі, неможливість провести п’ятою по гомілці прямо.   

          Для дослідження вестибулярної функції використовуємо пробу 

Яроцького. За секундоміром визначається тривалість збереження рівноваги. 

          Інформація про м’язове зусилля досліджується за допомогою кистьового 

динамометра.  

Проведення проб із затримкою дихання проводиться за допомогою проби 

Штанге – час затримки дихання після глибокого вдиху в секундах. На підставі 

виконаних досліджень робиться загальний висновок про функціональний стан 

апарату зовнішнього дихання. Надаються рекомендації про необхідність 

збільшення сили дихальних м’язів і функціонального стану дихальної системи, 

як одного з факторів, що лімітують працездатність організму. 

Для дослідження функціонального стану серцево-судинної системи 

найбільш доступними для педагога з фізичного виховання є показники: частота 

серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), величина ударного (УОК) і 

хвилинного обсягу кровообігу (ХОК). 

Варто підкреслити, що для більш повної характеристики діяльності якої-

небудь системи організму, варто зіставити досліджувальні показники в стані 

спокою, а також до і після виконання фізичного навантаження (стандартного, 

додаткового, або спеціального). Необхідно також тривалість відновлення цих 

показників до значень, що перебували дослідженню. Отримані результати 

порівнюють з нормативними. 

На величину АТ великий вплив роблять психоемоційний стан організму, 

обсяг виконаного рухового навантаження, нейроендокринні зміни в організмі, 
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стан водно-сольового обміну, зміна положення тіла в просторі, час доби, вік, 

паління, прийом міцного чаю, кави. 

Індекс Руфф’є застосовується для визначення адаптації до навантаження. 

Широко використовується при масових обстеженнях студентів.  

За зміною пульсу і АТ після функціональної проби можна зробити 

висновок про пристосовність апарату кровообігу до фізичного навантаження. 

Так, пристосування до навантаження тренованого серця відбувається в 

більшому ступені в результаті збільшення ударного обсягу й у меншому – за 

рахунок частішання серцевих скорочень; не треноване чи не достатньо 

треноване серце реагує на навантаження великим частішанням серцевих 

скорочень і меншим збільшенням ударного обсягу серця. 

При виконанні студентами Гарвардського степ-тесту були зроблені 

висновки щодо цього індексу. Проведений аналіз тестування з’явився для 

студентів тяжким фізичним навантаженням, про що доводять дострокові 

завершення випробувань значної кількості осіб, а також неадекватні показники 

частоти сердечних скорочень та артеріального тиску. 

          Про стан нормальної функції сердечно-судинної системи можна судити 

по коефіцієнту економізації кровообігу. Зростання цього коефіцієнту вказує на 

утруднення в роботі сердечно-судинної системи.  
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Полуніна Т. В. 
викладач 

 

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ  З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Фізичне виховання у навчальних закладах системи освіти є невід’ємною 

частиною процесу навчання та виховання, служить меті зміцнення фізичного та 

духовного вдосконалення студентів, покликано забезпечувати здоров’я, 

всебічну фізичну готовність майбутніх працівників до вибраного виду трудової 

діяльності та захисту Батьківщини. 

Залучення студентів до  фізичної культури, здорового способу життя, а 

також підготовка студентів до самостійної роботи з фізичного виховання для 

розвитку їх фізичних якостей – пріоритетне завдання викладачів кафедри 

фізичного виховання. Метою фізичного виховання у ВНЗ є сприяння підготовці 

гармонійно розвинених, висококваліфікованих фахівців. 

Не дивлячись на свої специфічні особливості, навчальна дисципліна 

«Фізичне виховання», як і будь-який інший предмет у навчальному плані ВНЗ, 

потребує активної і систематичної роботи студентів над собою, адже заняття за 

розкладом повинні постійно доповнюватися самостійною роботою студентів. 

Треба пам’ятати, самостійні заняття це не разовий захід, це 

цілеспрямоване, вольове регулярне фізичне самовиховання протягом життя. 

Існують три форми самостійних занять: щоденна ранкова гімнастика, щоденна 

фізкультпауза, самостійні заняття фізичними вправами і спортом ( не рідше, 

чим 2-3 рази на тиждень). 

Планування розробляється на основі програми з фізичного виховання для 

студентів ВУЗів. Перспективне планування самостійних занять доцільно 

розробляти на весь період навчання. У залежності від стану здоров’я, медичної 

групи, статі, рівня фізичної і спортивно-технічної підготовленості студенти 

можуть планувати досягнення різноманітних результатів кожного року 

навчання у ВНЗ. 
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Планування самостійних занять, наприклад з гімнастики спрямоване на 

досягнення єдиної цілі, що постає перед студентами всіх медичних груп, 

зберігання гарного здоров’я, підтримки високого рівня фізичної і розумової 

працездатності. 

Важливо, щоб виконання фізичних вправ приносило насолоду, ставало 

потребою. Людина повинна займатися фізичними вправами і спортом, у першу 

чергу не для досягнення успіху у змаганнях (хоч це і важливий фактор), а для 

формування фізичного вдосконалення. 

Позитивного результату можна домогтися тільки при багаторічних 

безупинних заняттях, заснованих на урахуванні закономірностей розвитку 

організму й особливостей виду спорту. При  плануванні і проведенні 

багаторічних занять за основу береться річний тренувальний цикл. 

Студентам при плануванні і проведенні самостійних занять треба 

враховувати, що в період підготовки до заліків і іспитів інтенсивність і обсяг 

самостійних занять декілька знижується, надаючи їм в окремих випадках форму 

активного відпочинку. При багаторічному плануванні самостійних 

тренувальних занять загальне тренувальне навантаження змінюється 

хвилеподібно, з урахуванням розумової напруги з навчальних занять протягом 

року, а також повинна з кожним роком мати тенденцію до підвищення. Тільки 

при цій умові буде відбуватися зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної 

підготовленості,  а для студентів,  які займаються на повну силу –  буде 

підвищуватися стан тренованості і рівень спортивних результатів. 

Керування самостійними тренувальними заняттями полягає у визначенні 

стану здоров’я, рівня фізичної та спортивної підготовленості  студентів .Для 

здійснення керування процесом самостійного тренування необхідне проведення 

ряду заходів для укріплення цілі. Ціллю можуть бути: зміцнення здоров’я,  

загартовування організму і поліпшення загального самопочуття, підвищення 

рівня фізичної підготовленості й інше. 

Враховуючи це, повинні розроблятися і коригуватися плани: як 

перспективний і річний, а також і на період етапів, мікроциклів тренувальних 
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занять, з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, динаміки 

показників стану здоров’я, фізичної і спортивної підготовленості, отриманих у 

процесі занять. Рекомендується проводити попередній і підсумковий контроль 

із записом даних в особистий щоденник самоконтролю. 

Ціль попереднього урахування – зафіксувати дані вихідного рівня 

підготовленості і тренованості студентів, що займаються. Ці дані на кожному 

відрізку часу визначають коригування різноманітних сторін досягнення 

найбільшої ефективності, яку повинний мати кожний студент.  

Поточне урахування дозволяє аналізувати показники тренувальних 

занять. У ході тренувальних занять аналізується:  

Ø кількість проведених тренувань у студента;  

Ø виконаний обсяг і інтенсивність роботи;  

Ø результати.  

Аналіз показників поточного урахування дозволяє перевірити слушність 

ходу тренувального процесу і вносити необхідні поправки у плани 

тренувальних занять. 

Об’єктивну оцінку стану студентів, що займаються самостійно, дає 

застосування різноманітних тестів. Підсумкове урахування здійснюється 

наприкінці періоду або наприкінці річного циклю занять. Це урахування 

припускає упорядкування даних стана здоров’я і тренованості.  

Правила організації та гігієни самостійних занять містять у собі, 

насамперед, здоровий спосіб життя, раціональний режим дня, дотримання 

особистої гігієни, міри профілактики спортивного травматизму і 

загартовування. Крім того, потрібний гарний санітарний стан місць занять, 

спортивного одягу та взуття, а також знання основного характеру впливу 

використаних вправ на організм молоді. Рекомендується також уміння 

користуватися деякими засобами для відновлення, такими як масаж або 

самомасаж і парна лазня. 
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СЕКЦІЯ  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Якуб Є. С. 
д.ф-м.н., професор 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ЕКОНОМІЦІ» ДЛЯ АСПІРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» 

 

Нещодавні зміни у порядку підготовки майбутніх науковців в аспірантурі 

вимагають кардинальних змін у підходах до формування програм навчальних 

дисциплін, які викладаються аспірантам. Компетенції, які набувають аспіранти 

в процесі опанування матеріалу навчальних дисциплін, мусять розглядатися як 

суттєвий фактор підвищення фахової досконалості майбутніх PhD з економіки. 

 У цьому сенсі математичне та комп’ютерне моделювання – це не тільки 

засіб організації науково-дослідницької діяльності економістів, але ще й спосіб 

мислення сучасних економістів та засіб прийняття ними рішень. Навчальна 

дисципліна «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці» (МММтаІТЕ), що буде викладатися  для аспірантів спеціальності 

051 «Економіка», повинен відповідати цім вимогам. 

Швидкий розвиток сучасних інформаційних технологій дає змогу 

використовувати в процесі підготовки майбутніх PhD з економіки математичні 

методи, моделі та інформаційні технології, найбільш адекватні тим викликам, 

що постають сьогодні перед економістами у всьому світі. 

При розробці програми навчальної дисципліни МММтаІТЕ на кафедрі 

економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНЕУ були прийнятий 

підхід, що позволяє максимально використовувати у навчальному процесі 

аспірантів сучасні комп’ютерні технології та програмне забезпечення, що існує 

на кафедрі. 

Особливості викладання навчальної дисципліни МММтаІТЕ в першу 

чергу полягають в тому, що аспіранти вже мають базову математичну та 

комп’ютерну підготовку в рамках магістерської програми, знають принципи 
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роботи деяких найбільш поширених систем комп’ютерного моделювання, але 

недостатньо володіють практичними навичками їх застосування. 

Тому процес набуття належної кваліфікації в застосуванні математичних 

моделей та комп’ютерних технологій аспірантами на першому етапі  має бути 

розділений на дві фази. Спочатку лекційні заняття мають бути присвячені 

знайомству з принципами розробки та застосування новітніх математичних та 

комп’ютерних моделей та технологій, а паралельно практичні заняття – 

набуттю необхідних навичок застосування сучасних комп’ютерних засобів 

моделювання та прогнозування при вирішенні типових економічних завдань. 

При проведенні практичних занять мають бути використані такі сучасні 

системи імітаційного моделювання як AnyLogic [1]. Аспіранти мають 

опанувати  методики розробки імітаційних моделей економічних  систем із 

застосуванням інструментальних засобів AnyLogic7, навчитися давати 

порівняльні оцінки результатів моделювання різнорідних економічних  

процесів, отриманих на моделях однієї і тієї ж системи в різних комп’ютерних  

середовищах та вміти інтерпретувати результати моделювання.  

На другому етапі на лекційних заняттях аспіранти мають бути 

ознайомлені з найсучаснішими математико-економічними методами 

інтелектуального аналізу даних [2] та прогнозування соціально-економічних 

процесів  з застосуванням  адаптивних моделей в управлінні, в задачах аналізу і 

прогнозування фінансових ринків, з основами  багатоагентного комп'ютерного 

моделювання адаптивних систем та сучасними поглядами на економіку як суто 

нелінійну систему, поведінка якої суттєво відрізняється від прогнозів 

застарілих економічних моделей.  

Так, в програму навчальної дисципліни МММтаІТЕ включено 

обговорення сучасних математичних моделей економіки, які допускають 

одночасне існування декількох (низькопродуктивних та високопродуктивних) 

рівноважних станів однієї й тієї ж економічної системи та дають можливість 

відслідковувати умови та можливості переходів з низькопродуктивних станів у  

високопродуктивні (економічні дива) та навпаки (економічні кризи). 
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 Планується ознайомити аспірантів також з основами синергетичного підходу 

до опису економічних криз, зокрема з застосуванням теорії хаосу в економіці [3]. 

Практичні заняття на другому етапі опанування матеріалом навчальної 

дисципліни МММтаІТЕ мають бути зосереджені на виконанні кожним аспірантом 

індивідуального завдання. Тематика кожного завдання має бути узгоджена з 

науковим курівником кожного аспіранта та відповідати обраній темі 

дисертаційної роботи.  Кожен аспірант мусить також набути необхідну для 

майбутнього PhD компетенцію щодо самостійного реферування наукових статей, 

в яких описані економіко-математичні моделі  (за профілем дисертації) з останніх 

випусків провідних фахових міжнародних журналів (англійською мовою).  За 

результатами такого реферування кожен аспірант повинен зробити доповідь на 

семінарі, щоб ознайомити з результатами своєї роботи інших аспірантів. 

В процесі підготовки до іспиту кожен аспірант повинен зробити також 

доповідь на семінарі за результатами виконання своєї індивідуальної роботи з 

навчальної дисципліни МММтаІТЕ. 

На іспит планується виносити не тільки лекційний матеріал або матеріал, 

що вивчався у практичній частині навчальної дисципліни, але й матеріали 

індивідуальної роботи та реферування. Контроль на іспиті не повинен бути 

зведений до контролю знань на рівні відтворення. Питання екзаменаційних 

білетів не повинні повторювати питання тем лекцій, а формулюватись таким 

чином, щоб виявляти здібність аспіранта знаходити зв'язок між різними 

методами та моделями, розуміти їх переваги та недоліки, можливості 

застосування для вирішення певних завдань в тих чи інших умовах.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ В НАУКОВИХ РОБОТАХ СТУДЕНТІВ 

 

Актуальною проблемою, що сьогодні постає перед ВНЗ, є впровадження 

практики перевірки наукових робіт студентів на унікальність. Перевірка 

текстового контенту здійснюється за допомогою сучасних програмних засобів. 

Серед програмних рішень, призначених для перевірки унікальності 

контенту та виявлення плагіату, можна виділити онлайн-сервіси та програмні 

продукти, які потребують додаткового встановлення клієнтської частини. Якщо 

системи виявлення плагіату використовують зовнішню базу даних (доступні 

матеріали в мережі Інтернет), то не має відмінностей у використанні, системи 

потребують доступу до мережі. Відмінності виникають в умовах використання 

тільки внутрішньої бази, що робить систему виявлення плагіату незалежною 

від підключення до мережі. Серед систем виявлення плагіату є пропрієтарне та 

вільно поширюване програмне забезпечення [1, с. 21]. 

Для перевірки наукових робіт студентів на унікальність, потрібно 

використовувати таке програмне забезпечення, яке буде чітко вказувати які 

частини тексту було використано та з яких джерел, щоб дійсно можна було 

перевірити чи був плагіат. 

Проведений аналіз показав, що на сьогодні серед сучасних програмних 

засобів перевірки тексту на плагіат і виявлення неправомірних «запозичень» 

найбільш прийнятними для студентів та викладачів ВНЗ є безкоштовні онлайн-

сервіси (Антиплагиат, Contentwatch, TEXT.RU, Plagiarisma, Plagiarism Checker, 

PR-CY.ru) та вільно поширюване програмне забезпечення (eTXT Антиплагиат, 

Advego Plagiatus, Плагиата.НЕТ та ін.). 

За допомогою наведених програмних засобів можна перевіряти наукові 

роботи студентів і виявляти відсотки запозичень з чужих праць. 
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Проте можна відзначити, що сучасні програмні засоби для виявлення 

плагіату не є досконалими, універсальними та легкодоступними. 

Аналіз основних, найбільш вживаних програм та онлайн-сервісів, за 

допомогою яких можна провести перевірку студентських наукових робіт, 

показав, що в більшості з них використовується зовнішня база даних для 

перевірки і не передбачається перевірка внутрішньої бази оригінальних робіт 

ВНЗ, які не публікувались в Інтернет-джерелах, що не сприяє якісній перевірці 

студентських робіт на запозичення. 

Більшість онлайн-ресурсів мають ліміт кількості перевірок за добу та 

значні обмеження щодо можливого введення обсягу тексту для перевірки, 

попри їх доступність для будь-якої кількості користувачів, можливість 

перевірки на всіх мовах світу, використання як бази даних мережі Інтернет. Для 

зняття обмежень і надання розширених можливостей перевірки на плагіат 

пропонується авторизація і зазвичай стягується платня.  

Щодо програмних продуктів, які передбачають встановлення 

користувацького клієнта на робочу станцію, то можуть виникнути труднощі під 

час процесу інсталювання. Більшість з таких програмних продуктів є платними 

і мають обмеження щодо кількості користувачів, які матимуть доступ. 

Більшість програмних засобів для виявлення плагіату не надають 

можливості виключити з перевірки певні URL-адреси. Таку можливість 

надають Contentwatch, Plagiarism Checker, PR-CY.ru. 

Також необхідно зазначити, що не всі програмні засоби підтримують 

перевірку на плагіат текстів українською мовою. 

Зважаючи на специфіку наукової діяльності студентів, при виборі того чи 

іншого програмного засобу для перевірки наукових робіт студентів, доцільно 

попередньо проаналізувати та оцінити програмний засіб за рядом критеріїв [2], 

наведених нижче. Вважаємо, що програмні засоби, придатні до використання у 

ВНЗ України, повинні відповідати таким оптимальним характеристикам: 

1. Необхідність оплати за користування програмним продуктом → 

Безкоштовний онлайн-ресурс або вільно поширюване програмне забезпечення. 
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2. Необхідність укладання договору з розробником / власником ресурсу 

або реєстрації на його сайті → Ресурс у відкритому доступі без необхідності 

авторизації. 

3. Кількість осіб, що матимуть доступ до ресурсу → Доступ до ресурсу 

необмеженої кількості користувачів з будь-якої точки світу. 

4. Тип ресурсу (програмне забезпечення / онлайн-ресурс) → Онлайн-

ресурс, що не потребує інсталяції, або програмне забезпечення, що легко 

інсталюється на будь-якій робочій станції. 

5. Типи елементів, що перевіряються (фрагменти введеного вручну 

тексту / файли / програмні коди / сайти) → Можливість перевірки фрагментів 

введеного вручну тексту та текстових файлів. 

6. Формати файлів, якими оперує антиплагіатор → Підтримка базових 

текстових форматів *.rtf, *.doc, *.docx, *.pdf. 

7. Кількість мов, що підтримується → Мінімально – підтримка української, 

російської та англійської мови, максимально – підтримка всіх мов світу. 

8. Ліміт обсягу тексту, що перевіряється → Мінімальний ліміт обсягу 

тексту, що перевіряється, не менше 40000 тис. символів (1 др. арк.). 

9. Придатність до перевірки наукових текстів → Співставлення тексту 

із вже опублікованими науковими роботами. 

10. База текстів, з якою співставляється рукопис → Зовнішня база даних 

(доступні матеріали в мережі Інтернет) та внутрішня база оригінальних робіт ВНЗ. 

Отже, сучасні програмні засоби перевірки на плагіат дозволяють 

встановити унікальність наукових робіт студентів, виявити плагіат та отримати 

обґрунтований висновок про самостійність роботи студентів.  
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SMART-ПІДРУЧНИК: НОВИЙ РІВЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ  

ФОРМИ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 

 

Сьогодні SMART-технології стали невід’ємною частиною навчального 

процесу у провідних зарубіжних вишах (Oxford University, Harvard University та 

ін). Завдяки своїй доступності, мобільності і простоті використання SMART-

технології впевнено інтегруються в освітній процес, стають звичними і 

природними засобами навчання. Вища освіта поступово стає розумною 

(SMART-освітою), а SMART-підручник – її дієвим елементом.  

Однією з умов переходу до розумного електронного навчання є перехід 

від книжкового контенту до активного. Класична освіта з її орієнтацією на  

підручник сьогодні здатна давати лише незначний обсяг знань порівняно з тим, 

що пропонують Інтернет-ресурси. Значна частина контенту, у тому числі 

освітнього, розташована на web-ресурсах в Інтернеті і ніколи не попаде в 

підручник. Оперуючи лише твердими копіями, викладач обділяє інформаційно 

як себе, так і студента. Збереження системи освіти, орієнтованої на підручники, 

спричинить стагнацію суспільства менш ніж за десятиліття [1, с. 62]. 

Серед сучасних засобів навчання важливе місце посідає електронна версія 

підручника. Електронний підручник інтегрує певні елементи інтерактивності, 

виконує як інформаційну функцію, так і функції тьютора.  

За рівнем інтерактивності та глибиною взаємодії зі студентом сучасні 

електронні підручники умовно поділяють на декілька категорій: оцифровані; 

мультимедійні; інтерактивні, SMART-підручники [2, с. 291]. 

Оцифровані підручники є ідентичною цифровою копією друкованих 

підручників, що містять текст та графіку. Перевагою таких підручників є їх 

компактність, що дозволяє зберігати велику кількість оцифрованих підручників 

у невеликому за розміром технічному пристрої. Створення оцифрованого 

підручника можливо у форматі PDF, або в одному з форматів електронних 



 309 

книг. Залежно від апаратного та програмного забезпечення, яке застосовується 

для відтворення контенту, визначається рівень інтерактивності цього типу 

підручників (наприклад, деякі формати дозволяють студенту додавати закладки 

і коментарі до матеріалу). 

Мультимедійний підручник – це такий електронний підручник, який 

технологічно є більш досконалим, ніж оцифрований підручник та може містити 

текст, графіки, відео- та аудіоконтент, а також забезпечувати підтримку 

запитань та відповідей на базовому рівні. Простота реалізації та модернізації 

робить такий формат електронного підручника найпоширенішим в освітньому 

середовищі. 

Інтерактивний підручник – це електронний підручник, подібний до 

мультимедійного підручника, але відрізняється від останнього як технологіями 

створення, так і способами подачі навчального матеріалу. Його основними 

перевагами є: інтеграція в контент більш широкого спектру інтерактивних 

елементів – тестів, ігор, моделювання, анімації, інших динамічних конструкцій; 

здатність запам’ятовувати результати студента протягом навчального курсу. 

SMART-підручник – комплексний навчальний матеріал, що створюється і 

оновлюється на основі використання технологічних інновацій та Інтернет-

ресурсів, містить систематичний виклад знань в предметній сфері. Серед вимог 

до технологій створення SMART-підручника – використання хмарних 

технологій у процесі його створення і застосування, розширені можливості 

використання мультимедійних засобів, інтерактивність освітніх інструментів, 

автоматична фільтрація за рівнем засвоєння матеріалу (рейтинг знань), 

підписка на доступ і використання, групова робота співавторів і читачів в 

Інтернет-просторі, створення контенту через особистий кабінет студента. 

SMART-підручник – це якісно новий рівень електронної форми навчального 

контенту. Розробити SMART-підручник можна у форматі iBooks для iPad та 

Mac за допомогою додатка Аррle iBooks Author. Додаток є безоплатним та 

доступним в Mac App Store, а його інтерфейс адаптовано для OS X Yosemite. 
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Практичний інтерес має розумний підручник (SMART Вook) видавництва 

McGraw-Hill, який розповсюджується як додаток для комп’ютерів та мобільних 

пристроїв. SMART Book містить технологію «адаптивного навчального 

досвіду», яка працює як віртуальний наставник, що постійно моніторить процес 

вивчення матеріалу і зосереджує увагу студента на певній інформації. 

Взаємодія зі SMART-підручником відбувається в чотири етапи:                    

1) попереднє ознайомлення; 2) вивчення матеріалу; 3) практика та                     

4)  «перезарядження знань». На початковому етапі студент ознайомлюється з 

матеріалом певного розділу та проходить попереднє тестування, на основі 

якого SMART-підручник «пристосовується» до студента та пропонує йому для 

вивчення необхідний навчальний матеріал. Далі SMART-підручник продовжує 

відстежувати прогрес студента та пропонує найкращі шляхи для засвоєння 

навчального матеріалу. Також SMART-підручник здатний передбачити, який 

матеріал студент може забути з часом і як швидко це станеться. Знаючи це, 

SMART Book пропонує студенту «перезарядити знання», допомагаючи йому 

ще раз переглянути та краще засвоїти певний матеріал. 

Додатковою перевагою даної технології є те, що досвід використання 

студентами SMART-підручника дає можливість авторам додатку SMART Book 

перманентно його вдосконалювати. 

Розробка SMART-підручників та використання їх у навчальному процесі 

вищих навчальних закладів України дозволить: постійно відстежувати розвиток 

сучасних технологій; підвищити якість знань студентів; створити необхідні 

умови для успішного розвитку і самореалізації кожного студента.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Завражин А.  В.  SMART  и новые подходы в современном образовании /  А.  В.  

Завражин // Мир образования – образование в мире. – 2015.–№ 2 (58). – С. 59-65. 
2. Папка О.  Smart-підручник:  новий рівень взаємодії зі студентом /  О.  Папка //  

Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 23 
листопада 2016 р.) : тези доповідей. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 291-293. 

3. Mc Graw-Hill Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.mheducation.com/highered/platforms/smartbook.html. 
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ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПРОГРАМ  

«АНТИПЛАГІАТ» У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

У повсякденному житті викладачі вищої школи все частіше стикаються з 

проблемою, породженою науково-технічним прогресом: студенти, завдяки 

легкому доступу до Інтернет-ресурсів, перестають мислити самостійно, 

скачують інформацію для написання дипломних, курсових, контрольних робіт, 

рефератів тощо. Добре, якщо студент прикладає деякі зусилля і його «твір» 

являє собою компіляцію кількох наукових робіт. У більшості випадків за 

основу береться одна чужа робота, яка видається за свою, і студент позиціонує 

себе її автором. Це є плагіатом, з яким у всьому цивілізованому світі йде 

жорстка боротьба. Адже держава законодавчо захищає авторське право. 

Згідно  ст. 50 Закону «Про авторське право та суміжні права», плагіат  -   

це оприлюднення  (опублікування),  повністю   або частково,  чужого  твору під 

іменем особи,  яка не є автором цього твору [1]. 

В Інтернеті ми стикаємося з такими проявами плагіату: 

Ø републікація – розміщення чужої статті, іншої інформації за власним 

іменем; 

Ø переклади за своїм ім’ям чужих творів з іноземних сайтів; 

Ø рерайт – вид плагіату, коли оригінальна робота переробляється, 

перефразується, але її сутність та ключові слова остаються незмінними; 

Ø компіляція – гібрид, суміш (іноді і творча) декількох запозичених 

творів без посилання на авторів, якому надають форму власного дослідження; 

Ø запозичення чужих ідей, відкриттів без посилань на авторів. 

Задля виявлення самостійності напрацювань використовують Інтернет-

програми, серед яких найбільшого поширення одержали Etxt Antiplagiat, 
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Advego Plagiatus, Text.ru, Unplag.com, Антиплагиат.ВУЗ, Plagiarisma, Turnitin 

(Європа, США, Канада, Австралія), Plagiat.pl (Польща) та деякі інші. Однак не 

слід забувати, що перевірку здійснює техніка. Тому ми на практиці стикаємося 

з деякими непорозуміннями. Так, при посиланні на власні твори, на витяги із 

законодавчих документів, які не є об’єктами плагіату [1, с. 10], рівень 

унікальності тексту значно знижується. А перевірений цими програмами текст 

буде унікальним, якщо його просто немає в Інтернеті. І це з позиції технічної 

перевірки є виправданим. Але ж з боку виявлення реального рівня 

самостійності і оригінальності напрацювань застосування цих програм є 

недосконалим. І з кожним наступним зверненням до програми з однією тією ж 

працею показник унікальності тексту стає нижчим. Парадокс. 

Для уникнення проблем, пов’язаних із застосуванням загальноприйнятих 

понять, які Інтернет-програми вважають неунікальними, вважаємо за доцільне 

введення абревіатури цих понять, про що робиться попередження на початку 

роботи. Наприклад, Податковий кодекс України – ПКУ, єдиний соціальний 

внесок – ЄСВ, суб’єкт підприємницької діяльності – СПД тощо. 

Зараз Вищою школою висуваються вимоги щодо підвищення студентами 

рівня власних напрацювань. Рекомендується та, навіть, вимагається пропускати 

дипломні, курсові, контрольні роботи, статті через програми «Антиплагіат».  

Для одержання високої оцінки рівень оригінальності тексту в письмових 

роботах здобувачів вищої освіти повинен бути не нижчим за 50 % [2, с. 4.4], а у 

дисертаційних дослідженнях – 75 %. Але сьогодні перевірка на плагіат 

перетворюється у бізнес. Деякі Інтернет-підприємці пропонують підвищити 

рівень унікальності тексту до бажаного розміру за ваші гроші [3]. Причому 

текст залишається той самий, а програма «Антиплагіат», використовуючи 

заміну кодування документа, модифікується таким чином, що вже не знаходить 

плагіат. До таких програм належить програма Antiplagiat-killer. Це чисте 

шахрайство, яке з’явилося у відповідь на посилення вимог до наукових і 

творчих робіт. І з цим явищем теж потрібно боротися. 
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Студенти повинні дотримуватись правил доброчесності та робити 

посилання на роботи інших авторів. Інтернет-програми є лише інструментом 

для виявлення запозичень, але не єдиним об’єктивним критерієм. При перевірці 

дипломних робіт, крім Інтернет-джерел, доцільно застосовувати внутрішню 

базу університетських дипломних робіт студентів минулих років, яка була 

створена в електронному вигляді. Більш того, у перспективі можна зробити 

спільну міжвузівську базу робіт студентів певного регіону чи взагалі – України, 

яка постійно дистанційно буде поповнюватися і до якої будуть мати доступ 

фахівці навчального закладу, які робитимуть експрес-аналіз робіт на плагіат. 

При цьому при подачі будь-якої своєї роботи, що оприлюднюється, студент 

повинен надати науковому керівнику Інтернет-звіт обраної програми 

«Антиплагіат» з виділенням всіх скопійованих частин, зазначенням джерел 

цитування і відсотка запозиченого тексту. І цей звіт буде вибірково перевірений 

фахівцем кафедри чи спеціального підрозділу навчального закладу на предмет 

його автентичності. 

Вища школа покликана навчити студента працювати, мислити, 

самостійно робити висновки, генерувати ідеї, зробити з нього еліту суспільства. 

Найважливіша задача сьогодення для вищих навчальних закладів – підтримати 

рух за якість, за формування свідомого ставлення студентами, творчими 

працівниками, науковцями до захисту позицій авторства. І це ще один наш крок 

до цивілізації. 

 
Список використаних джерел: 
 
1. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року  

 № 3792-XII зі змінами і доповненнями. 
2. Положення про запобігання плагіату та впровадження практики належного 

цитування в академічних роботах студентів ОНЕУ. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 11 с. 
3. Перший український сервіс підвищення унікальності та зменшення плагіату 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antiplagiat.in.ua. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: НОВА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Паралельно з болонської системою освіти в Європі розвивається так зване 

дистанційне навчання студентів, яка природним чином інтегрується в 

болонську систему. В останні роки і в Україні почався розвиток дистанційного 

навчання. При цьому, в основному, використовується досвід США та Європи як 

у розвитку дистанційного навчання самого по собі, так і його інтеграції в 

болонську систему. 

Сучасна освіта має бути гнучкою, динамічною, здатною миттєво 

реагувати на зміни, що відбуваються в економіці і, особливо, на ринку праці. 

Виконання цих умов можливо при використанні нових технологій 

дистанційного навчання. 

Сучасний стан розвитку і впровадження дистанційного навчання іде дуже 

повільно і не відповідає вимогам суспільства у зв'язку з виникаючими задачами 

його впровадження. До таких задач можна віднести:  

ü усвідомлення керівниками освіти, органами управління, 

професорсько-викладацьким складом і широкою педагогічною спільнотою 

доцільності, необхідності та можливості впровадження дистанційного навчання 

у вітчизняну освіту;  

ü недостатню готовність педагогічного і технічною персоналу вищих 

навчальних закладів, які забезпечують життєдіяльність дистанційного 

навчання. 

Особливість дистанційного навчання полягає в тому, що викладачеві 

необхідно здійснювати постійну підтримку навчально-пізнавальної діяльності 

студентів шляхом організації поточного і проміжного контролю, проведення 

мережевих занять та консультацій. 

У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Лекції 

складають  лише невелику частку, процес навчання орієнтується на творчий 
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пошук інформації, вміння  самостійно набувши необхідних знань і застосувати 

їх до вирішення практичних завдань, використовуючи сучасні технології. 

Викладачі дистанційних курсів повинні: 

Ø мати універсальну підготовку;  

Ø володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями; 

Ø бути психологічно готовими до роботи зі студентами у новому 

навчально-пізнавальному середовищі; 

Ø володіти навиками і методами для створення і підтримки такого 

навчального середовища; 

Ø розробляти стратегії проведення такого типу взаємодії між  

учасниками навчального процесу;  

Ø підвищувати творчу активність та власну кваліфікацію. 

Специфіка дистанційного навчання пов'язана насамперед з 

використанням досить складних технічних засобів. Інформаційно-комп’ютерні 

технології дозволяють  домогтися нових, нестандартних, несподіваних ефектів. 

Інформаційні технології, що застосовуються при дистанційному навчанні, 

класифікуються на три види, які й утворюють технології дистанційного 

навчання: 

1. Освітня інформація – це знання, які необхідно передавши навчаному 

для того, щоб він міг кваліфіковано виконувати ту чи іншу діяльність, гак як 

при дистанційному навчанні, на відміну від очної системи освіти, 

інтерпретатором знань в більшій мірі є сам студент і тому до якості освітньої 

інформації і способам її подання повинні пред'являтися підвищені вимоги. 

Перш за все, це відноситься до новостворюваних електронних підручників, а 

також до інформаційних баз і банкам знань, довідковим і експертним системам, 

використовуваним для цілей освіти. Освітня інформація, на наш погляд, 

повинна розподілятися таким чином, щоб забезпечити максимально можливий 

доступ студентів до неї з будь-яких віддалених місць. Такого роду центрами 

інформації можуть стати, наприклад, бібліотека ОНЕУ. 
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2. Освітні технології – це комплекс дидактичних методів і прийомів, 

використовуваних для передачі освітньої інформації від її джерела до 

споживача, що залежать від форми її подання. В інтерактивній середовищі 

«учень – комп'ютер – викладач» велика увага повинна приділятися активізації 

образного мислення, тобто головним моментом в освітніх технологіях 

дистанційного навчання стає візуалізація думки, інформації, знань. Освітні 

технології включають: відео-лекції, електронні мультимедійні підручники, 

мультимедіа – лекції та лабораторні практикуми, комп'ютерні навчальні і 

тестуючі системи, імітаційні моделі та комп'ютерні тренажери, консультації та 

тести з використанням телекомунікаційних засобів і відеоконференцій. 

3. Інформаційні технології – це апаратно-програмні засоби, які 

базуються на використанні обчислювальної техніки, що забезпечує зберігання і 

обробку освітньої інформації, доставку її навчаному, інтерактивна взаємодія 

студента з викладачем або педагогічним програмним засобом, а також 

тестування знань студентів. В основі вибору інформаційних технологій має 

лежати дослідження змісту навчальних курсів, ступеня необхідної активності 

студентів, їх залученості у навчальний процес, конкретних цілей і т.д. Результат 

навчання залежить не від типу комунікаційних та інформаційних технологій, а 

від якості розробки та надання курсів. 

Незважаючи на явні переваги технології дистанційного навчання, слід 

відзначити, що при організації дистанційного навчання виникають деякі 

труднощі, що пов'язані з необхідністю створення та експлуатацією 

комп'ютерних навчальних програм, придбання та використання 

телекомунікаційних і технічних засобів у навчальному процесі, що вимагає 

чималих фінансових витрат. 

Перед вищими навчальними закладами стоїть завдання ефективної 

мотивації своїх працівників до застосування у навчальному процесі технологій 

дистанційної освіти. Вимагають подальшого дослідження питання нормування 

праці викладачів, пов'язаних з дистанційною освітою, які до сих пір не 

вирішені. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Упровадження дистанційного навчання в Україні здобуло державну 

підтримку. На державному рівні розроблено низку нормативних документів 

щодо імплементації дистанційного навчання в освітній простір: Закон України 

«Про національну програму інформатизації», «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», «Концепція розвитку 

дистанційної освіти в Україні» тощо.  

Проблемою непоширення дистанційного навчання є те, що дистанційне 

навчання сприймають ні як форму здобуття освіти, а як інструмент фахової 

підготовки. Дистанційне навчання – це приклад організаційної інновації: 

технологічної і управлінської, йому притаманні всі основні характеристики, від 

яких залежить можливість прийняття чи неприйняття організацією інновацій. 

Поширення та упровадження дистанційного навчання відбувається 

повільно, тому що має деякі проблеми. Дистанційне навчання передбачає 

перегляд організаційної структури установи, або процесів, що іноді виступає як 

проблема для окремих членів організації. Тому, що інновація отримує перевагу 

перед менш ефективною для існуючої ситуації або системи. Хоча 

упровадження дистанційного навчання може дати прямий ефект протягом 

відносно нетривалого часу. Прикладом переваг може бути впровадження 

різноманітних курсів у системі дистанційного навчання, у порівнянні із 

проведенням традиційних курсів (лекції викладача). 

Дистанційне навчання – це особлива форма цілеспрямованого процесу 

засвоєння знань, умінь і навичок, відмінною особливістю якого є взаємодія 

територіально рознесених учасників навчання у специфічному інформаційно-

освітньому середовищі, створеному на основі синтезу сучасних педагогічних та 
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інформаційних технологій. Психолого-педагогічні технології дистанційного 

навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких 

забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвиток особистості [1, с. 5]. 

У вітчизняній літературі розглядають проблеми становлення та розвитку 

дистанційного навчання в Україні: Журавська Н. С., Кравченко О. І., 

Стрельніков В. Ю. та інші науковці [1; 2; 5]. Пропонуємо розкрити реалії та 

перспективи дистанційного і електронного навчання, що займають у сучасній 

системі навчання міцні позиції і органічно доповнюють очне навчання в 

Україні. 

Серед країн Європейського Союзу найстарішу і найбільш розвинену 

систему дистанційної освіти має Велика Британія. Відкритий університет 

Великої Британії заснований в 1969 році як незалежний навчальний заклад для 

надання «другої» можливості здобути або продовжити свою освіту дорослим 

людям, які працюють. Університет пропонує 3 види навчання: на ступінь 

бакалавра; післядипломне; продовжене. Сьогодні Відкритий університет 

представлений в 30 країнах світу. У Великій Британії він має 13 навчальних 

центрів. За якістю навчання входить до п’ятірки кращих. В університеті 

дистанційно навчаються 225 тис. студентів, з яких 50 тисячам витрати на 

навчання покривають роботодавці. Проблема фінансування дистанційної освіти 

є значущою в її організації та функціонуванні, і кожна країна має свій власний 

досвід у її вирішенні. Так, наприклад, у Великій Британії відсоток плати 

студентів за навчання дорівнює 15% загального фонду, а внесок уряду 

становить 85% [2, с. 102]. 

Дистанційна освіта в Німеччині має свої особливості. На сьогодні єдиним 

державним університетом у Німеччині, який пропонує широкий спектр різних 

програм дистанційної/заочної освіти, є Університет заочного навчання в Хагені. 

Університет надає освітні послуги більше 50 тис. студентів на рік. Однак 

диплом про вищу професійну освіту одержують не більше 20%, що є 

результатом великого відсіву студентів, які не витримують високих освітніх 

вимог [2, с. 102]. 
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Франція займає нині третє місце серед країн Європейського Союзу щодо 

розвитку дистанційної освіти. Дистанційні освітні послуги мешканцям Франції 

надає Національний центр дистанційного навчання, заснований ще у 1939 році. 

У 1995 році дистанційне навчання набуло статусу національного проекту, з 

1996 року функціонує відкрита освітня платформа «Електронний кампус», в 

якої 3000 програм, 265000 осіб з 200 країн проходять навчання [2, с. 102]. 

В Україні у вишах освітній процес за дистанційною формою навчання 

здійснюється у таких формах:  

� самостійна робота;  

� навчальні заняття;  

� практична підготовка.  

Державна атестація при підготовці фахівців за дистанційною формою 

навчання здійснюється згідно зі статтею 7 Закону України «Про вищу освіту». 

А саме, державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх 

форм власності, здійснюється державною екзаменаційною комісією [3]. 

У Положенні про дистанційне навчання під дистанційним навчанням 

розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у 

спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [4]. 

На наш погляд, позитивним досвідом країн Європи, який необхідно 

поширювати в Україні є е-learning (електронне навчання). У багатьох країнах 

Європи, більш 90% студентів залучені до освітнього процесу у вигляді              

е-learning. Більше 80 % вишів надають їх у формі дистанційної освіті. 

Основні напрямки е-навчання у своїй роботі виокремила Журавська Н. С. 

і ми погоджуємося із автором про значимість цих напрямків у розвитку 

дистанційних технологій навчання, якими виступає е-навчання [2, с. 104]: 
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Ø корпоративне навчання онлайн (замість годин, що відводяться на 

академічних масових відкритих онлайн курсах, слухачі можуть вчитися у 

комфортний для себе час); 

Ø вимірювання компетенцій (за допомогою професійного тестування 

будь-який набір компетенцій за допомогою всього лише 10-ти питань протягом 

не більше двох хвилин); 

Ø альтернативні стилі навчання (користувачі дивляться коротке відео, 

потім зупиняються і практикуються у тому, чого вони навчилися за допомогою 

серії інтерактивних завдань); 

Ø онлайн-навчання, засноване на компетентностях (економічно 

ефективно комбінуються модулі навчання завдяки їх гнучкості та адаптивності 

до мінливого ринку праці та вимог роботодавців щодо компетентностей); 

Ø перевернута технологія навчання (студенти дивляться відео лекції 

поза класом, вивчаючи контент в Інтернеті онлайн, а потім роблять домашнє 

завдання у класі безпосередньо під керівництвом викладача). 

Таким чином, реалізація різноманітних дистанційних технологій 

навчання та застосування позитивного досвіду європейських країн дозволять 

переосмислити роль педагогів, відкрити нові освітні ресурси; поширити 

використання змішаного навчання, що сприятиме інноваційному розвитку 

вищої освіти в Україні. 
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП`ЮТЕРНОЇ  

ТЕХНІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Різні моделі навчального процесу відрізняються не тільки 

використовуваними ними технологіями, але і ступенем управління і 

відповідальності викладача і студентів. У деяких моделях викладачі та 

навчальний заклад зберігають свої функції повного управління процесом 

навчання, як і в традиційній системі навчання. В інших випадках управління 

навчанням переходить до самих студентів. 

Нижче представлені три моделі організації навчального процесу. Вони не 

відображають всіх можливих варіантів, але показують весь спектр переходу від 

управління навчанням викладачем до управління самими студентами.  

1. Модель «розподіленої аудиторії». Її застосовують в тих випадках, 

коли інтерактивні телекомунікаційні технології поширюють курс, розрахований 

на одну очну групу, на всі інші групи студентів, які перебувають в різних місцях. 

В результаті цього утворюється змішана група, яка об'єднує традиційно учнів і 

дистанційних студентів. Навчальний заклад контролює хід навчального процесу 

і успішність студентів.  

Особливості даної моделі полягають у наступному: 1) заняття включають в 

себе синхронні комунікації, студенти і викладачі повинні знаходитися в певному 

місці в певний час (принаймні раз на тиждень); 2) чисельність студентів 

варіюється в широких межах, однак чим більше кількість учасників, тим вище 

технічна, логічна і пізнавальна складність; 3) студенту зручніше організувати 

свій навчальний місце вдома або на роботі, ніж в навчальному закладі.  

2. Модель «самостійного відкритого навчання». Вона звільняє 

студентів від необхідності перебувати в певному місці в певний час. Студенти 
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забезпечуються набором матеріалів, що включає в себе виклад курсу і детальну 

програму, і отримують можливість звертатися до куратора навчального 

закладу, який здійснює керівництво, відповідає на питання і оцінює роботу. 

Контакт між студентом і куратором досягається шляхом використання 

телефону, комп'ютерних конференцій, електронної та звичайної пошти. 

Особливості даної моделі наступні: 1) не проводяться заняття в аудиторії 

– студенти навчаються самостійно, слідуючи докладним інструкціям програми; 

2) студенти взаємодіють з куратором і іноді з іншими студентами; 3) 

представлення змісту навчального курсу відбувається через друковані видання, 

комп'ютерні диски або відеозаписи, які студенти можуть вивчати в будь-який 

зручний час; 4) матеріали курсу є, як правило, результатом структурованого 

процесу розробки, в який залучені творці курсу, експерти та фахівці з 

дистанційного навчання. 

3. Модель «відкрите навчання + групові заняття». Вона включає в себе 

використання друкованого викладу курсу та інших засобів (наприклад, 

відеозаписів або комп'ютерних дисків) в поєднанні з інтерактивними 

телекомунікаційними технологіями для організації спілкування студентів 

всередині дистанційній групи і з викладачем.  

Особливості даної моделі наступні: 1) представлення змісту курсу 

відбувається через друковані видання, комп'ютерні диски або відеозаписи, які 

студенти можуть вивчати в будь-який зручний час, індивідуально або в групі; 

2) матеріали курсу індивідуалізовані і розрізняються для кожного викладача 

(наприклад, відеозапис його лекцій); 3) студенти періодично збираються разом 

для проведення занять за участю викладача. При цьому використовуються 

інтерактивні технології (відповідно до моделі «розподіленої аудиторії»); 4) 

заняття в аудиторії проводяться для того, щоб студенти могли обговорити і 

уточнити основні поняття, отримати навички вирішення завдань, групової 

роботи, виконання лабораторних робіт, моделювання та інших прикладних 

досліджень. 
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В умовах першої та третьої з описаних вище моделей при проведенні 

навчального процесу кожен зі студентів отримує заздалегідь розклад занять і 

програмне забезпечення. У зазначений час він підключається до 

відеоконференції, вводячи своє ім'я та пароль. Після цього на екрані 

відкривається вікно виведення відеоінформації. У цьому вікні якого навчають 

бачить викладача, яке вітає студентів. Викладач дає можливість кожному зі 

студентів з'явитися на екрані і привітатися з товаришами по групі. Потім 

викладач проводить навчальне заняття. При бажанні студент може зберегти цей 

фрагмент заняття і потім ознайомитися з ним детальніше. Після цього 

викладач, користуючись заздалегідь розісланій прикладної програмою, пояснює 

матеріал послідовно на екрані. При необхідності він прямо на екрані записує 

свої коментар, привертаючи увагу до найбільш важливих моментів. Якщо 

якийсь із фрагментів матеріалу викликає в студента непорозуміння, то він може 

послати повідомлення про це викладачеві. Якщо таких повідомлень надійшло 

декілька, то викладач призупиняє дискусію, повертається до того кадру, який 

викликав нерозуміння, і пояснює, в чому справа. Після пояснення матеріалу 

викладач задає студентам питання, а також пропонує вирішити завдання, 

користуючись наявним програмним забезпеченням. Виконавши завдання, 

студенти відсилають їх викладачеві для перевірки. Викладач постачає їх 

коментарями і демонструє всій групі. 

Організація самостійної (індивідуальної або групової) діяльності студентів 

в мережі передбачає використання новітніх педагогічних технологій, що 

стимулюють розкриття внутрішніх резервів кожного студента і одночасно 

сприяють формуванню соціальних якостей особистості – вмінню працювати в 

колективі, виконуючи різні соціальні ролі, допомагаючи один одному в спільній 

діяльності, вирішуючи спільними зусиллями часом складні пізнавальні завдання. 

 
Список використаних джерел: 
 
1. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения. – М.: Академия, 2007. – 332 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ПРЕЗЕНТАЦІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ 

 

Мультимедійна презентація, як форма подання навчального матеріалу, 

стала сьогодні незамінним помічником викладачеві:  

Ø для наочного уявлення теми і розкриття основних моментів, які в 

доступній формі показані на слайдах презентації. Викладачеві потрібно 

доповнити матеріал, внести свої коментарі і роз’яснення найбільш складних 

моментів і зображень; 

Ø як наочний супровід матеріалу: слайди можуть містити складні таблиці, 

графіки та діаграми, тематичні ілюстрації, які проблематично уявити на дошці;  

Ø як засіб емоційного розвантаження: презентації можуть вносити деяку 

розрядку в обстановку;  

Ø як засіб підвищення продуктивності лекції: використання презентацій 

дозволяє викладачам за одну пару піднести більше матеріалу, ніж при 

диктуванні звичайного конспекту; 

Ø для полегшення конспектування важливих моментів лекції: 

презентація полегшує конспектування важливих моментів не з дошки, а зі 

слайда, на якому зображення більш чітке і доступне сприйняттю; крім цього, 

студенти сприймають інформацію одночасно зором і слухом; 

Ø для закріплення матеріалу теми: слайди можуть містити перелік питань 

або яких-небудь завдань, які допоможуть студентам поєднати отримані знання;  

Ø презентації підштовхують до діалогу, активної поведінки, що стимулює 

студентів навчатися, розвиватися і прагнути до більш глибоких знань. 

Підготовка мультимедійних презентацій для навчального процесу має 

свої особливості. Наприклад, рекомендації щодо створення бізнес-презентацій 

не завжди можуть бути застосовані до навчальних презентацій. Мета бізнес-

презентацій в більшості випадків - звернути увагу і сформувати довіру до 
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компанії, проекту, товару чи послуги. При створенні подібних презентацій 

основна увага приділяється стилю презентації, а саме - точній подачі 

інформації. У таких презентаціях не використовують довгих фраз, текстову 

інформацію зводять до мінімуму, замінюючи її схемами, діаграмами, 

малюнками, інфографікою. Інформації на слайді має бути стільки, щоб слухач 

міг розібратися з нею менш ніж за 10-15 секунд. Однак, такі обмеження для 

навчальних презентацій іноді виявляються неприйнятними. Це пов’язано з тим, 

що матеріал лекцій викладається більш детально, ніж реклама будь-якого 

товару або послуги; його окремі фрагменти сильніше пов’язані між собою, ніж 

фрагменти тезових бізнес-презентацій. Внаслідок цього слайди лекцій більш 

насичені. Однак, це не означає, що на слайди навчальної презентації повинен 

бути перенесений весь конспект лекції. Матеріал повинен бути представлений 

коротко і ясно. Уникнути візуальної перевантаження слайдів частково 

допомагає покрокова анімація в межах слайда. Цей прийом дозволяє 

синхронізувати пояснення і висвічувати моменти лекції поступово, 

перемикаючи увагу студентів по мірі необхідності. 

В оформленні навчальних презентацій виділяють два блоки правил: що 

описують подання інформації на слайдах та правила оформлення слайдів. 

1. Основні правила подання інформації на слайдах навчальних презентацій: 

ü презентація повинна ілюструвати та доповнювати те, про що йде 

мова в лекції; вона не повинна повністю дублювати матеріал. На слайдах 

потрібно відображати тільки важливі тези, терміни, схеми і діаграми. 

Структура слайдів повинна бути однаковою для всієї презентації; 

ü необхідно уникати суцільного тексту. Краще використовувати 

нумеровані і маркіровані списки з рівнем вкладення не більше 2. Бажано 

присутність на слайді блоків з різноманітної інформацією (текст, графіка, 

діаграми, таблиці, малюнки); 

ü заголовки повинні бути короткими і привертати увагу студентів;  

ü необхідно використовувати горизонтальне розташування тексту, в 

тому числі і в таблицях. 
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2. Основні правила оформлення слайдів:  

ü слайди повинні бути оформлені в єдиному стилі на базі одного шаблону;  

ü не рекомендується змішувати різні типи шрифтів в одній презентації;  

ü для основного тексту краще вибрати гладкі (плакатні) шрифти, тобто 

шрифти без зарубок (типу Arial, Tahoma, Verdana і т.п.), їх легше читати з 

великої відстані, ніж шрифти із зарубками (типу Times);  

ü розмір шрифту для заголовків – не менше 32 пунктів і не більше 50, 

для основного тексту – не менше 18 пунктів і не більше 32; 

ü колір шрифту і колір фону повинні контрастувати;  

ü курсив, жирний шрифт, великі літери рекомендується 

використовувати тільки для смислового виділення фрагментів тексту;  

ü важливі поняття, визначення бажано виділити яскравіше для 

включення асоціативної зорової пам’яті. 

Таким чином, завдяки презентації: активізується увага та навчально-

пізнавальна діяльність студентів; забезпечується оптимальне емоційне 

навчальне середовище, створюються комфортні умови для запам’ятовування 

нового матеріалу; поєднання усного лекційного матеріалу з демонстрацією 

презентації дозволяє концентрувати візуальну увагу студентів на особливо 

значимих (важливих) моментах, що дозволяє студентам швидше і ефективніше 

засвоїти матеріал теми; одночасне використання лекцій-презентацій і опорних 

конспектів сприяє закріпленню нових знань, розвиває творче мислення 

студентів, активізує їх самостійну роботу [1; 2, с. 124]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» 

 

Одним із визначальних факторів у розвитку держави є освіта. Особливістю 

сучасного суспільства є підвищення значення інтелектуальної праці із 

застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). Зміст освіти 

потребує оновлення. Аналіз основних положень Закону України «Про вищу 

освіту» дозволяє зробити висновок, що мета і якість вищої освіти оцінюються 

показниками результативності (наприклад, працевлаштуванням найближчим 

часом після отримання диплому). І роботодавці, і студенти відзначають, що 

основна проблема вишів полягає у тому, що вони не можуть забезпечити та 

організувати належні умови отримання практичного знання і в цілому 

формування компетенцій, які наближені до потреб  ринку праці. 

Наслідком Закону України «Про вищу освіту» є скорочення загального 

обсягу годин, а тим самим, аудиторних  годин і самостійної роботи студентів. 

Починаючи з 2015/16 навчального року, наповненість одного кредиту ECTS 

становить 30 годин (раніше – 36 годин). Наповненість одного кредиту 

зменшилась майже на 16,7%. В навчальній програмі ОНЕУ на 2015/16 

навчальний рік підготовки фахівців освітнього ступеню «бакалавр» зі 

спеціальності «Облік і аудит» на вивчення навчальної дисципліни «Теорія 

ймовірностей та математична статистика» відведено 90 годин (3 кредити), з яких: 

20 годин – лекційних, 28 – практичних, 6 – індивідуально-консультаційної 

роботи, 36 – самостійної роботи. Значення співвідношення між годинами 

аудиторної та індивідуально-консультаційної і самостійної робіт становить 1,14. 

У порівнянні з 2014/15 навчальним роком загальний обсяг годин на вивчення 
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даної навчальної дисципліни зменшився на 50%. Обсяг годин практичних занять 

залишився таким самим, але значення співвідношення дорівнювало 0,53. Чи є 

доцільним збільшення частки аудиторних годин і зменшення індивідуально-

консультаційної та самостійної робіт? Це дискусійне питання. В таких умовах 

використання сучасних ІКТ сприяє інтенсифікації навчального процесу.   

Інститут майбутнього (The Institute for the Future) у спільній роботі з науково-

дослідницьким інститутом Фенікса на основі проведеного аналізу відмітив здатності, 

які будуть необхідними  для того, щоб отримати престижну роботу в 2020 році [1]. 

Однією з основних була виділена здатність до обчислювального мислення. Є різні 

тлумачення цього терміну. Наприклад, обчислювальне мислення – здатність 

формулювати проблеми таким чином, щоб їх розв’язування можна було подати у 

виді послідовності кроків або алгоритмів, які будуть здійснюватись за допомогою 

комп’ютера. Обчислювальне мислення перетинається з логічним, математичним, 

алгоритмічним мисленням. Основні його компоненти: методи обробки даних; 

алгоритмізація; математичне моделювання; комп’ютерне моделювання. 

Метою комп’ютерного практикуму з теорії ймовірностей та математичної 

статистики є реалізація та ілюстрація на комп’ютері відповідних теоретичних 

положень, а також отримання практичних навичок розв’язування задач. При цьому 

студенти набувають навички роботи на комп’ютері, алгоритмізації і програмування. 

Для розв’язування задач теорії ймовірностей можна використовувати пакет Mathcad, а 

математичної статистики – STATISTICA. Обидва пакети являють собою інтегровані 

багатофункціональні системи, що призначені для проведення різноманітних 

обчислень. Пакет Mathcad  являє собою мову програмування і орієнтується на 

математичні обчислення. Запис програми на цій мові і прийнятий в математиці запис 

формул та алгоритмів фактично співпадають. Основною складовою практикуму, що 

проводиться на базі пакету Mathcad, є комп’ютерна програма. Mathcad є постійно 

розвинутим пакетом програм. Пакет STATISTICA являє собою потужну інтегровану 

систему статистичного аналізу і обробки даних. У навчальному процесі добре 

зарекомендував себе комп’ютерний практикум, що складається з таких тем [2]: 
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Ø Комп’ютерний практикум з теорії ймовірностей. Операції над подіями в 

пакеті Matchad.  Комбінації  подій. Ймовірності подій. Аналіз повторних випробувань 

і випадкові блукання в пакеті Matchad. Розподіли дискретних  і неперервних 

випадкових величин (ДВВ і НВВ). Багатовимірні ДВВ. Двовимірний і багатовимірний 

нормальний розподіл. Сумування ДВВ і НВВ в пакеті Matchad. Граничні теореми 

теорії ймовірностей. Аналіз ланцюгів Маркова. Аналіз дискретних процесів. 

Ø Комп’ютерний практикум з математичної статистики. 

Розв’язування задач дескриптивної статистики в пакеті STATISTICA. Робота з 

розподілами ВВ в пакеті STATISTICA. Методи точкового оцінювання 

параметрів розподілів в пакеті Mathcad.  Побудова довірчих інтервалів в пакеті 

Mathcad. Непараметрична перевірка гіпотез в пакеті STATISTICA.  Оцінка 

параметрів моделі лінійної регресії в пакеті STATISTICA.  

Викладачами кафедри ММАЕ інтенсивно розробляється методика 

впровадження ІКТ у навчальний процес (зокрема, в роботах [3], [4]). На серверах 

університету розміщено електронні варіанти інтерактивних комплексів з усіх 

навчальних дисциплін, що викладає кафедра.  

Отже, використання в освітньому процесі комп’ютерних практикумів дозволяє 

підвищити мотивацію студентів до вивчення дисципліни, надолужити нестачу 

аудиторного часу, забезпечити наочність подання учбового матеріалу, його емоційне 

сприймання і ефективність засвоєння. Реалізація зв’язку в ланцюжку: «освітні 

програми – освітні стандарти – компетенції» неможлива без постійного моніторингу 

та аналізу потреб ринку праці, залучення роботодавців до оцінки якості освіти.   
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасному розвитку людського суспільства властиве постійне зростання 

обсягу інформаційних потоків. У зв'язку з високою динамікою інформаційних 

процесів, фахівці мають володіти якостями, що дозволяють удосконалювати 

набуті знання, вміння і навички відповідно до сучасного стану інформаційних 

технологій. Ці особистісні якості в умовах інформатизації суспільства 

забезпечуються інформаційною культурою особистості, яка стає необхідною 

умовою існування і розвитку. 

Процеси інформатизації та глобалізації зумовили реформування 

професійної підготовки фахівців. Впровадження в економічний простір 

інформаційно-комунікаційних технологій відкриває можливості для якісного 

оновлення засобів теоретичного аналізу та практичного прийняття рішень і 

розв’язання завдань. Сучасне інформаційне середовище висуває нові 

професійні вимоги до випускників економічних вузів, а саме формування нової 

інформаційної культури майбутніх економістів. 

Інформаційна культура характеризує одну з граней культури, пов'язану з 

інформаційним аспектом життя людей. Невід'ємною частиною інформаційної 

культури є грамотне використання засобів інформаційних технологій. Сучасна 

система освіти має формувати інформаційну культуру особистості, спрямовану 

не лише на придбання знань, умінь і навичок у користуванні технічними 

засобами, а й на формування інформаційного світогляду, підготовки і адаптації 

до умов життя і праці в інформаційному суспільстві [1]. 

Інформаційна культура фахівця економічного профілю проявляється в 

наявності у нього сукупності особистісних, професійних та полі професійних 

якостей, що обумовлюють творче розв’язання професійних завдань із 

застосуванням IT-технологій, а також його здатність плідно співпрацювати в 
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різних міжпрофесійних і міжкультурних спільнотах за допомогою локальних і 

глобальних комп'ютерних мереж [2, с. 57]. 

У навчальному процесі при формуванні інформаційної компетентності, 

особливе значення надається запровадженню інноваційних освітніх технологій, 

що зумовлюють заохочення студентів до свідомого навчання та критичного 

мислення, розвитку особистісних якостей, професійних та інформаційно-

комунікаційних компетенцій. При плануванні учбового процесу необхідно 

формувати такі механізми навчальної діяльності, за допомогою яких студенти 

могли б самостійно знаходити й використовувати способи, засоби, методи 

прийняття рішень, розвиваючи відповідні вміння й навички. 

Сучасний економіст повинен вміти прогнозувати і моделювати ситуацію, 

знати яким чином діяти, оцінювати позитивні та негативні наслідки від 

прийняття управлінського рішення щодо керування відповідними процесами та 

системами. Молодий фахівець, який володіє достатнім рівнем інформаційної 

культури, здатний адекватно діяти в навколишньому світі, орієнтуватися в 

проблемних ситуаціях, знаходити раціональні способи вирішення різних завдань. 

Отже, формування інформаційної культури фахівця економічного 

профілю є інтегральною професійно-особистісною якістю, за допомогою якої 

відбувається ефективна взаємодія з соціально-інформаційним середовищем, 

проведення пошукової та дослідницької діяльності зі застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій, розробка інформаційних моделей 

процесів і явищ, що вивчаються та аналіз цих моделей за допомогою 

автоматизованих інформаційних систем. 
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ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНО-ПРОФЕСІЙНИХ  

КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ  

ПРИ ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ» 

 

Складний і динамічний характер сучасного світу та економіки потребує  

широкого використання  новітніх технологій, яки в свою чергу обумовлюють 

об'єктивну необхідність в удосконаленні системи професійної підготовки 

спеціалістів. Сучасна економічна наука стає все більш математизованою 

дисципліною, підвищується попит суспільства на ініціативних, 

висококваліфікованих фахівців, яки володіють новітніми технологіями, 

основами математичного моделювання соціально-економічних явищ та 

процесів тощо. Таки виклики потребують перенесення акцентів при підготовці 

майбутніх економістів з застарілих форм, методів та змісту навчання на 

розвиваючи, спонукаючи студента перетворюватися з пасивного слухача в 

активного учасника освітнього процесу. Система освіти має формувати такі 

якості випускника як: ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, 

динамізм і конструктивність, тобто компетентного, який відповідає вимогам 

сучасного  ринку праці. Такий підхід дозволяє вже з перших курсів виробити у 

студентів цілісне уявлення їх майбутньої професії, сформувати певний набір 

компетенцій. Ми розуміємо, що нова європейська культура – культура галузева, 

раціональна,  монологічна, утилітаристська. За цією логікою кваліфікація – 

результат професійної підготовки, що передбачає наявність у випускника 

певних професійних умінь і навичок [1, с. 32-33]. 

Головними завданнями навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою 

математичних методів аналізу економіки Одеського національного економічного 
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університету, є надання можливостей студентам аналізувати та прогнозувати 

економічні системи очима дослідника; навчитися застосовувати методологію, 

методику та інструментарій економіко-математичного моделювання в 

теоретичних дослідженнях та використовувати здобуті знання у практичній 

діяльності, враховуючи, що економічні процеси розвиваються в умовах 

невизначеності, конфліктності та зумовленого цим ризику, тобто сформувати 

необхідні спеціалізовано-професійні компетенції. Найбільш змістовною у цьому 

сенсі є дисципліна «Економіко-математичні методи і моделі», яку за новими 

навчальними планами запропоновано для студентів-бакалаврів 2 курсу практично 

всіх спеціальностей (окрім спеціальності «Менеджмент»). В основу даної 

дисципліни покладена парадигма конкурентоспроможності, яка сприяє 

формуванню управлінської компетентності у студентів [2, c. 9]. 

Конкурентоспроможність будь-якого суб’єкта господарювання може 

забезпечити лише високопрофесійне управління всіма сферами його діяльності, 

яке засноване на вмінні швидко проаналізувати наявну ситуацію і знайти 

оптимальне економічне рішення. Пошук найкращого рішення повинен 

базуватися на фундаментальних теоретичних знаннях методології i практичних 

навичках з теорії та методики прийняття оптимальних економічних рішень, тобто 

на основі економіко-математичного моделювання і прогнозування [3, c. 5-7]. 

На наш погляд, викладання математичних дисциплін прикладного характеру 

сприяє формуванню спеціалізовано-професійних компетенцій майбутніх 

економістів та потребує виділення достатнього часу у навчальних планах. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ФАКТОР 

ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Освіта виступає найважливішим соціальним інститутом, що реалізує 

духовні цінності, норми, ідеали, відтворює національно-культурний світ. Вона 

здатна вирішувати завдання розвитку духовного світу особистості, її вищих 

цінностей. На думку сучасних дослідників, одним із головних завдань освіти 

слід вважати відповідальність за духовну спадкоємність поколінь, освоєння 

новою генерацією стійких конструктів духовності. Від здатності відтворювати 

свою культурну самобутність залежить духовна безпека нації. 

Але якраз внаслідок нинішньої кризи в нашому суспільстві та 

глобалізаційних процесів, якими характеризується сучасний етап розвитку 

світової цивілізації, спостерігається тривожна тенденція до механічного 

сприйняття в якості зразка для наслідування західних моделей освітянських 

технологій. Але, це веде у кінцевому підсумку лише до еклектичного 

поєднання концепцій різних національних шкіл. Як показує досвід, не можна 

застосовувати до вітчизняної освіти підходи, розроблені в Японії, США або 

Англії, адже вони не відповідають особливостям українського суспільства: 

«...українці потребують своєї оригінальної – національної – «моделі» соціально-

економічного, політичного і т. п. розвитку, яка б відповідала українському 

національному характерові» [1, с. 63]. 

Освіта, орієнтована на корегування та перетворення цінностей, що на 

особистісному та суспільному рівнях визначають поведінку людей, 

спрямовують та концентрують їх «ментальну енергію» на досягнення цілей, які 

повинні відповідати вищим духовним цінностям прогресуючої людської 

цивілізації [2, с. 142], задля підвищення власної ефективності повинна 

здійснити певні кроки в напрямку удосконалення свого змісту. Будучи одним з 

елементів соціальної системи, що перебуває в стані масовізації і 
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характеризується поширенням маніпулятивного впливу на свідомість 

особистості за допомогою комунікативних технологій, гуманітарна освіта має 

розробити власний механізм впливу на свідомість особистості задля 

підвищення рівня ефективності навчального процесу, виходячи з ментальних 

особливостей українців. 

Формування цілісної особистості, що керує своєю діяльністю без 

зовнішнього і внутрішнього примусу, виходячи з внутрішньої потреби, 

значною мірою обумовлено наявністю відповідних почуттів. Слід зазначити, 

що почуття виступають вищою стадією розвитку емоцій людини, 

відрізняючись незалежністю від ситуацій, виражають стабільне емоційне 

ставлення особистості до суспільних явищ та інших представників соціуму. 

Наявність опозиції «розум – емоція», яка традиційно присутня у філософському 

осмисленні людської мотивації і використовується для пояснення внутрішніх 

колізій ціннісного вибору, приводить до необхідності визнання пріоритетності 

в тому чи іншому соціумі переважно емоційного або раціонального типу 

особистості і відповідно – врахування цього моменту при побудові стратегії 

трансляції теоретичного матеріалу, апелюючи відповідно до розуму або до 

почуттів.  

Потреба враховувати специфіку ментальних особливостей українського 

етносу, що характеризується перевагою почуттєвої складової та розуміння 

навколишнього світу за допомогою «серця», обумовлює необхідність 

використання відповідних емоційних механізмів впливу на свідомість індивіда, 

одним з яких виступає візуалізація, як один з проявів художньо-образної 

інтерпретації знання.  
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НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Сучасні динамічні ринкові умови вимагають від молодого фахівця вмінь 

та навичок не лише теоретичного, а й практичного спрямування. У зв’язку з 

цим використання економіко-математичних методів в науково-дослідній 

діяльності студентів набуває все більшої актуальності. Останнім часом досить 

зручна для практичного вирішення чималої кількості економіко-математичних 

задач є комп’ютерна програма STATISTICA (версія 10 російськомовна). Дана 

програма зручна у використанні як для спеціалістів, так і початківців і має цілу 

низку переваг, зокрема: повна узгодженість зі стандартами Windows, легка 

навченість, мінімальні вимоги до комп’ютера, унікальна наукова і 

презентаційна графіка, вичерпний набір класичних та сучасних математико-

статистичних методів, повний переклад системи на російську мову, доступність 

широкому колу користувачів, які належать до різних галузей економіки. 

Практичне використання можливостей комп’ютерної програми 

STATISTICA (версія 10 російськомовна) може стати тим дієвим інструментом 

сучасного управління ефективністю функціонування підприємства, завдяки 

якому воно зможе стабілізувати свою діяльність і одержати необхідний імпульс 

для подальшого розвитку [1, c. 270]. 

За допомогою даної програми можна здійснити канонічний аналіз (метод 

канонічних кореляцій), який базується на системі моніторингу, яка уявляє 

собою спеціально організоване спостереження за станом об’єктів, явищ, 

процесів з метою їхнього аналізу, контролю або прогнозу. Значення цієї 

системи для виробничо-фінансової діяльності підприємства важко переоцінити, 

оскільки спостереження за діями внутрішнього і зовнішнього середовища дає 
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можливість виявити сигнали про його позитивні й негативні тенденції, 

визначити ситуацію на ринку та обрати шлях стратегічного розвитку. 

Моніторинг показників виробничо-фінансової діяльності підприємства 

забезпечує багатогранний методичний інструментарій аналізу, але зазвичай 

його проводять за допомогою традиційних прийомів економічного і 

фінансового аналізу (вертикального і горизонтального аналізу, аналізу 

коефіцієнтів тощо) та із застосуванням апарату економіко-математичного 

моделювання. Першочерговим завданням побудови системи моніторингу є 

оцінювання впливу чинників не на один результативний показник 

господарської діяльності підприємства (наприклад, оборотність активів), а на 

декілька (наприклад, критерії фінансового стану підприємства), що забезпечує 

більшу реалістичність та обґрунтованість [2, c. 12; 3; 4, с. 15]. 

 Мета дослідження із використанням методу канонічних кореляцій 

полягає у спробі зробити доступним для фінансистів виявлення латентних 

(прихованих) чинників, які вірогідністно впливають на фінансовий стан 

харчових підприємств за допомогою канонічного аналізу. Цей інструментарій 

дає змогу пов’язувати сукупність латентних чинників не з одним 

результативним показником, а з декількома, що збільшує об’єктивність 

аналітичних висновків як основи для прийняття управлінських рішень. 
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Колесник О. І. 
викладач 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО 

СУПРОВІДУ  З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021  

визначає серед актуальних проблем повільне здійснення гуманізації, 

екологізації та інформатизації системи освіти, впровадження у навчально-

виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій [1].  

           Мультимедійні засоби навчання існують для урізноманітнення форм 

подання інформації та типів навчальних завдань; створення навчальних 

середовищ, що наближають  студентів  до певних соціальних та виробничих 

ситуацій; забезпечують широке застосування ігрових прийомів; активізація 

навчальної роботи студентів; посилення мотивації навчання. Слід зазначити, 

що науковці підтверджують доцільність впровадження мультимедійного 

супроводу  занять та визнають вищу, ніж при використанні традиційних засобів 

навчання, ефективність навчання. 

Алгоритм підготовки до проведення навчальних занять з використанням 

мультимедійних засобів навчання на заняттях з навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» (БЖД) наступний: визначення типу заняття, 

переважного виду навчальної діяльності, вибір відповідних демонстраційно-

моделюючих засобів, пошук нових матеріалів в мережі Internet. Зміст 

мультимедійного матеріалу з навчальної дисципліни «БЖД» відповідає 

вимогам навчальних програм. Методика використання мультимедійних засобів 

на різних етапах заняття широко пропагується виробниками  відповідних 

засобів у вигляді бізнес-додатків, рекомендацій та інструкцій з їх використання, 

яка ґрунтується на висловлюванні «Справжня мудрість комп’ютерної 

грамотності полягає не тільки і не стільки в тому, який обсяг матеріалу ми 

засвоїли, мудрість і професіоналізм – в раціональності» [2].  
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У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні 

дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) 

для  засвоєння студентами знань, ілюстрацією або засобом повторення та 

узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу.  

Викладач має врахувати конкретні умови навчальної роботи,  рівень знань 

студентів та технічні можливості обладнання аудиторії. На жаль, слід відмітити 

в ОНЕУ гостру не достатність аудиторій з мультимедійними засобами. 

Враховуючи результати  роботи під час вивчення навчальної дисципліни 

«БЖД», хочемо наголосити, що мультимедійне заняття досягає максимального 

навчального ефекту, якщо він є осмисленим цілісним продуктом, а не 

випадковим набором слайдів. Важливо, коли текст з екрану є самостійною 

одиницею інформації, яку викладач не озвучує, а просто коментує.  

Проте, при використанні відеоінформації дуже легко перетворити студентів у 

пасивних глядачів. Щоб цього уникнути, слід піклуватися про забезпечення 

зворотного зв’язку зі студентами, а звуковий супровід презентації замінити 

живою мовою викладача та студента.   

Щодо ефективності використання мультимедійного супроводу 

навчальних занять з навчальної дисципліни «БЖД» слід зазначити: 1) рівень 

сприйняття інформації студентами зростає; 2) розвиває плідну працю зі 

студентами (залучення студентів до розроблення лекцій, створення 

презентацій); 3) дає можливість самореалізації і самоствердження; 4) скорочує 

трудомісткість процесу контролю і консультування; 5) підвищує авторитет 

викладача серед студентів.  Безперечно, мультимедійні засоби навчання мають 

перевагу над іншими засобами. 

 
Список використаних джерел:  
 
1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року  

від 25.06.2013 р. №344/2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:     
//http://zakon4.rada.gov.ua/lows/show/344/2013   

2. Підгорна В. В. Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://intkonf.org 

  
         



 
340 

РЕКОМЕНДАЦІІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ОНЕУ 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

 

          Конвергенція європейських освітянських систем для створення 

Європейського простору вищої освіти потребує значних змін української 

університетської освіти. Ключовою проблемою цього процесу є забезпечення 

якості вищої освіти з метою гарантування високих стандартів і сприяння 

порівнянності кваліфікацій у Європі. Проте ця проблема є характерною не 

тільки для європейської освіти, а й для інших освітніх установ світу, що 

пов’язане з швидким розвитком інформаційного простору та економіки. 

Приєднавшись до Болонського процесу, Україна взяла на себе зобов’язання 

проводити роботу з приведення якості національної освіти у відповідність до 

європейських стандартів. 

          Для подальшого забезпечення якості освіти в Україні  необхідно 

впроваджувати та створювати внутрішні механізми забезпечення якості освіти,  

пов’язані з зовнішньою системою забезпечення якості, основою якою є 

прийняття стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості з метою 

розвитку  студентоцентрованого навчання.  

 Такий  підхід вимагає постійного перегляду освітніх програм у напрямі 

передбачення результатів навчання, що надає студентам розширення 

можливостей їх особистого розвитку та подальшого працевлаштування завдяки 

новим підходам до викладання, навчання та ефективного консультування з 

широким залученням роботодавців та інституцій ринку праці до розроблення та 

впровадження освітніх програм. Унаслідок підвищення мобільності студенти 

мають можливість  навчатися або пройти стажування за кордоном. 

       Здійснення вищезазначених завдань не можливо без підвищення 

кваліфікації персоналу, розвиток та оцінювання якого мусять бути постійними 

за рахунок співпраці з різними університетами. Для здійснення цього процесу   

в університеті мають існувати певні процедури і бути розроблені критерії, які б 
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засвідчували, що викладачі, які працюють зі студентами, мають відповідну 

кваліфікацію і високий фаховий рівень для здійснення своїх службових 

обов’язків. 

Предметом обговорення науково-методичної конференції були питання у 

таких напрямах:  

· Модернізація університетської системи забезпечення якості освіти. 

· Сучасний досвід упровадження новітніх освітніх технологій у 

навчальний процес. 

· Засоби підвищення якості самостійної роботи студентів у сучасних 

умовах. 

· Формування компетентних фахівців засобами інформаційно-

комунікаційних технологій. 

          Своє бачення та плани дій щодо проблем  та перспектив  забезпечення 

якості вищої освіти:  відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

європейських освітніх стандартів, вимог роботодавців, власного освітянського 

досвіду представили 150 учасників конференції. У роботі конференції взяли 

участь більше 250 викладачів, з них: 10 деканів і заст. деканів факультетів, 16 

завідувачів кафедр. 

З метою вирішення  проблем забезпечення  якості освіти відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» науково-методична конференція 

рекомендує: 

� задля забезпечення реалізації основних положень «Закону про вищу 

освіту» доопрацювати та оновити освітні програми відповідно до вимог 

Болонського процесу, рівнів Національної рамки кваліфікацій для забезпечення 

зрозумілості і порівнянності результатів навчання, набутих компетентностей і 

кваліфікацій.  Такий моніторинг та періодичний перегляд програм є необхідним, 

щоб визначити досягнення встановлених цілей та відповідності їх потребам 

студентів і суспільства і, як результат, забезпечити відповідну діагностичність 

результатів навчання;  
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� при перегляді навчальних планів відповідно до ОПП забезпечити: 

раціональність структури навчання, логічну послідовність курсів, оптимальне 

співвідношення між лекціями, практичними заняттями, самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. Лекції для студентів, особливо магістрантів, 

мають бути проблемними, їх повинні читати провідні викладачі кафедр;  

� послідовно впроваджувати педагогічні інновації у практику 

підготовки фахівців, охоплювати як загальнометодичні засоби навчального 

процесу (нова навчально-методична література, сучасні методи тестування 

знань, використання новітніх інформаційних технологій, діалогічний метод 

освіти, який перетворює інформацію у знання і розуміння), так і його практичні 

засоби, які дозволяють об’єднувати теорію і підготовку безпосередньо на 

робочих місцях, формувати підприємницькі навички, ініціативність і 

конкурентоспроможність майбутніх фахівців; 

�  активно долучатися до популяризації академічної доброчесності. 

Починаючи з 2017-2018 навчального року до навчальних планів підготовки 

студентів ОКР «бакалавр» доцільно включити навчальну дисципліну «Основи 

академічної доброчесності», з розглядом сутності та принципів академічної 

доброчесності, а також загальних підходів до написання та захисту різних видів 

наукових студентських робіт з дотриманням вимог щодо перевірки на плагіат. 

Зазначена дисципліна має стати основою блоку навчальних дисциплін щодо 

проведення наукових досліджень (з урахуванням ОКР, фахової спрямованості, 

академічної мобільності тощо); 

� доречно розробити Кодекс академічної доброчесності, що 

спиратиметься на світові та традиції ОНЕУ, високі стандарти у сфері вищої 

освіти. Запорукою реалізації Кодексу стане підписання декларацій академічної 

доброчесності викладачами і студентами; 

� розвивати здатність студентів до практичного втілення засвоєного 

теоретичного матеріалу з урахуванням вимог роботодавців. Зокрема, для 

вдосконалення навчальних планів для підготовки фахівців за спеціальністю 

«Туризм» доцільним вважається збільшити частку практичної підготовки 
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спеціалістів у галузі туризму:  проведення навчальних екскурсій та вивчення 

методики розробки екскурсій у польових умовах; проведення навчальних 

тренінгів з роботи у глобальних системах бронювання, введення 

спеціалізованої навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології у 

галузі туризму» тощо; 

� активізувати проведення тренінгів для набуття  студентами 

професійних та фахових компетентностей  з використання потенціалу сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для забезпечення 

індивідуалізації навчання; 

� розвивати корпоративне партнерство з роботодавцями для проведення   

якісної практичної підготовки  студентів  відповідно до потреб і вимог ринку праці; 

� удосконалити актуальну парадигму навчання англійської мови в 

університеті та оновити науково-методичну базу комплексу навчальних 

дисциплін з іноземної мови, що випливає зі змін робочих та навчальних 

програм, сформувати програми вивчення іноземної мови для бакалаврів та 

магістрів на основі хронологічного характеру міжпредметного зв’язку, 

застосовувати мотиваційні важелі впливу на студентів задля формування нової 

генерації високопрофесійних фахівців та використовувати механізми державно-

приватного партнерства в освітній сфері в процесі реалізації заходів із 

підвищення рівня знання іноземних мов;  

� постійно вдосконалювати моніторинг якості освіти в університеті;   

� підвищити рівень організації самостійної роботи студентів із 

забезпеченням зв’язку між дисциплінами фахового спрямування. Самостійна 

робота студентів, особливо на старших курсах,  має носити дослідницький 

характер і надавати студентам свободу у виборі її форми. Результати самостійної 

науково-дослідної роботи студентів доцільно продовжувати публікувати в 

студентських наукових збірниках, спеціалізованих наукових виданнях молодих 

учених ОНЕУ з метою підвищення зацікавленості в її проведенні; 

� приділяти більше уваги  в  організації навчального процесу, зокрема 

в організації індивідуальної роботи студентів,  виконанням науково-творчих 



 
344 

завдань, що стимулюють зацікавленість до знань та дають змогу їх більш 

глибокого засвоєння та формування необхідних навичок майбутньої 

професійної діяльності; 

� розробити нові, більш обґрунтовані критерії оцінювання результатів 

самостійної роботи студентів, встановлюючи бали за виконання індивідуальних 

завдань відповідно до трудомісткості окремих видів робіт; 

� забезпечити наявність і доступність навчально-методичних 

матеріалів за всіма дисциплінами навчального плану. Реалізуючи систему 

мобільного зворотного зв'язку по лінії «студент-викладач», забезпечити 

кожного студента «путівником» за робочими програмами різних навчальних 

дисциплін;  

� приділяти більше уваги формуванню у студентів інформаційної 

культури як чинника, що сприяє підвищенню компетентності майбутніх 

фахівців управлінської сфери; 

�  створити в університеті систему консультативної допомоги 

студентам (щодо навчання, кар’єри, психологічне консультування), яка стане 

ефективним засобом розвитку особистості та сприятиме в подальшому 

працевлаштуванню студентів; 

� забезпечити  активізацію участі студентів у програмах міжнародної 

студентської мобільності; 

� поширювати відомості серед студентів про можливості електронної 

бібліотеки та системи дистанційного навчання, представлених на сайті ОНЕУ. 

Здійснювати контроль за користуванням студентами матеріалами дисциплін, 

оприлюдненими в електронному вигляді в системі дистанційного навчання. 

�  покращити роботу сайту університету для  надання студентам та 

викладачам можливості отримати точну, об’єктивну, своєчасну та 

легкодоступну необхідну інформацію щодо наявності освітніх програм, 

організації навчального процесу, його методичного забезпечення, яка може 

бути корисною  студентів, випускників та роботодавців. 



МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  
ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
(матеріали науково-методичної конференції) 
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