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УДК 657: 331 

 

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ РЕАЛІСТИЧНОГО 

СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ 

 

Пакулін С.Л., д.е.н., академік УАННП, 

Державна установа «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України» (м. Київ), 

stizapet@mail.ru 

 

Формування у студентів-економістів реалістичного сприйняття 

майбутньої професії є найважливішим завданням вищого учбового 

закладу, системи економічної освіти в Україні в цілому [2, с. 311]. 

Як показало проведене нами дослідження, важливо сформувати у 

студентів-економістів реалістичне сприйняття своєї майбутньої професії, 

незалежно від того, яка спеціалізація у нього буде надалі. 

Базою професійного становлення і розвитку фахівця є професійна 

позиція майбутнього економіста, яка детермінує професійно-творчий 

саморозвиток і самореалізацію особи в професійній діяльності, що 

приймається і наповненій особовими сенсами. Тому дуже важливо і 

необхідно розвивати професійну позицію майбутніх економістів і 

підприємців у ВНЗ [3, с. 42]. Для цього важливо виявити особливості 

економічної та підприємницької діяльності. 

Професійну економічну та підприємницьку діяльність можна 

розглядати як ту, що об'єктивувалася в офіційних актах, опосередковану 
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правом управлінську діяльність економістів-професіоналів. Така діяльність 

спрямована на задоволення публічних і приватних інтересів і потреб. 

Незалежно від того, хто здійснює професійну економічну діяльність, вона 

завжди є громадською, колективною і комбінованою діяльністю (за 

формою і змістом, засобам і способам перетворення), припускаючи 

відповідні організаційні, інституціональні форми співпраці і розподілу 

компетенції, обміну результатами діяльності, здійснення необхідних для 

досягнення цілей координаційних субординаційних зв'язків і стосунків. 

Під професійною позицією розуміється система стосунків до 

професії, професійних ідеалів і переконань особи, що формуються в 

діяльності. Це визначення розкриває позицію через відношення, а не через 

статус, що підходить саме до економічної діяльності. Хоча ми вважаємо, 

що статус також має значення, але вже другорядне в порівнянні з 

відношенням до професії. Під відношенням ми маємо на увазі позитивне 

відношення до професії і безпосередньо правозастосовної діяльності. У 

такому визначенні розкривається ціннісний аспект професійної діяльності 

– система професійних ідеалів. Ми переконані, що економіст без ідеалів не 

лише не надасть допомогу людям, а, навпаки, може зашкодити. Це 

пов'язано з тим, що діяльність економіста містить владні повноваження. В 

той же час економічна діяльність є державною, що тільки посилює її 

характер, який впливає на соціум. 

У сучасних умовах через важку економічну і політичну ситуацію в 

Україні в професійній правосвідомості ідеологічна складова домінує над 

психологічною [1]. Проте ми вважаємо, що не варто недооцінювати роль 

правової психології, необхідно розглядати її в тісному взаємозв'язку з 

правовою ідеологією економістів. Особливо відмітимо при цьому 

динамічний аспект професійної позиції. Професійна позиція розвивається в 

діяльності. Тому ми вважаємо, що насправді позиція, з одного боку, 

статична, але, з іншого, – вона схильна до різних зовнішніх впливів (того ж 
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соціуму) і тому може в тій чи іншій мірі зазнавати зміни. 

Необхідність формування у студентів-економістів реалістичного 

сприйняття своєї майбутньої професії пояснюється наступним: 

– професійна позиція дозволяє особі здійснювати трудову діяльність 

усвідомлено, надаючи їй особові сенси і відповідно підвищуючи її якість; 

– життєва позиція особи дозволяє майбутньому економістові 

сформувати своє уявлення про події, що відбуваються, виділити власну 

точку зору, яка може бути статичною, але формується в майбутній 

професії, практичній діяльності; 

– на формування життєвої позиції особи майбутнього економіста 

впливають соціальні інститути, дозволяючи здійснювати саморозвиток 

особи. При цьому професійна позиція економіста формується на основі 

особової позиції; 

– серед певних професійних компетенцій представників економічних 

спеціальностей велике значення відводиться особовим якостям економіста, 

таким як відповідальність, сформованість ціннісних орієнтацій, 

організованість, комунікативність та ін. 

Розуміння феномену професійної позиції майбутнього економіста 

дозволило нам уточнити пріоритетні напрями формування у студентів-

економістів реалістичного сприйняття своєї майбутньої професії. Оскільки 

в основі позиції лежить відношення особи, а саме відношення майбутнього 

економіста до економічної та підприємницької  діяльності, то як важливий 

аспект виділимо емоційно-інтернальний. Будь-яке відношення пов'язане з 

емоціями, що випробовуються особою. Тому позитивні емоції нададуть 

стосункам мажорний відтінок, а негативні – мінорний. Економічна та 

підприємницька  діяльність безпосередньо пов'язані з міжособовою 

взаємодією, яка не завжди приваблива для економіста. Економістові в 

різних взаєминах бажано дотримуватися приємно нейтрального або 

позитивного настрою. 
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На поведінку людини впливають зовнішні і внутрішні змінні. 

Центральним конструктом теорії соціального навчання являється поняття 

локус-контролю, яке означає способи, через які люди атрибутують 

причинність і відповідальність за результати власної діяльності. На цій 

основі виділяється два способи приписування причинності і 

відповідальності : екстренальний, коли людина свою поведінку пояснює 

впливом виключно зовнішніх обставин і тим самим знімає з себе 

відповідальність за те, що відбувається, і інтернальний, при якому особа 

пояснює причинність своєї поведінки внутрішніми чинниками 

(здібностями, бажаннями, зусиллями). 

Наявність інтернального локус-контролю свідчить про сформовану 

психологічно зрілу особу, яка може прийняти адекватні рішення, нести за 

них відповідальність. Тому ми вважаємо, що в особі економіста повинен 

переважати інтернальний локус-контроль. Такі люди більш впевнені в собі, 

їх діяльність набагато результативніше. Їх шанують за надійність і 

відповідальність, здатність долати труднощі і цілеспрямованість. Тому 

наявність емоційно-інтернального аспекту в професійній позиції 

майбутнього економіста ми вважаємо обґрунтованим і доцільним. 

Як другий аспект професійної позиції майбутнього економіста 

вважаємо потрібним позначити аксіологічно-діяльнісний. Аксіологія є 

вченням про цінності особи і суспільства. Наявність цінностей в структурі 

професійної позиції обумовлює її смислову наповненість, іншими словами, 

змістовність і глибину. Нами відзначалася значущість цінностей в 

професійній діяльності економіста, які направляють, надають гуманістичне 

забарвлення економічній та підприємницькій діяльності. Отримуючи 

владні повноваження і не маючи при цьому ціннісної основи, економіст та 

підприємець  може бути соціально небезпечним для суспільства [4]. У 

зв'язку з цим, сформовані професійні ідеали і переконання особи 

економіста будуть виправдані його цінностями: інструментальними, 
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похідними, основними. Причому основні цінності є вищими цінностями, 

цінностями-цілями і ідеалами. Інструментальні цінності є деякими 

способами досягнення основних цінностей, їх засобами і умовами. Похідні 

цінності є наслідками інших цінностей, які можуть виражатися в символах 

і матеріальних проявах. Усі ці цінності поєднуються, але іноді можуть і 

суперечити одна іншій. Проте, без ціннісної основи економічна діяльність 

порожня і може бути багата  різними неоднозначними наслідками. 

Третій аспект в структурі професійної позиції, який утворює її 

основну частину, – конативний. У переведенні з латинського, конативний 

розуміється нами як деяка спроба, прагнення і зусилля. По суті, тут 

відзначається мотиваційний і вольовий аспект діяльності особи. Сам 

термін відноситься до інтрапсихічних і інтрепсихічних процесів, які 

регулюють поведінку. Відношення до діяльності, яке знаходиться в основі 

професійної позиції, будується на основі мотиваційних і вольових 

чинників. Причому мотивація відноситься до внутрішніх змінних, які 

детермінують поведінку особи. Вольові процеси дозволяють домагатися 

певних результатів діяльності з одного боку (наполегливість, 

цілеспрямованість, рішучість), з іншого боку – вони допомагають 

відрегулювати поведінку особи (витримка, терпіння, самовладання). І ті і 

інші якості дуже важливі для майбутнього економіста, тому вони входять в 

основу професійної позиції. 

Професійна позиція сама по собі, без її застосування на практиці, не 

має сенсу, тому включення діяльнісного компонента в цей аспект цілком 

закономірно і логічно. Формування у студентів-економістів реалістичного 

сприйняття своєї майбутньої професії передбачає прагнення до досягнення 

найвищих результатів професійної діяльності. Таке прагнення має бути не 

лише в ефемерній (тимчасовій, примарній формі), але і в реальній 

практичній діяльнісній формі (у актах поведінки, вчинках). 

Цінність навчання визначається його орієнтацією на майбутнє, світ, 
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що нестримно розвивається, задає темпи і сучасній економічній освіті, 

навчати необхідно з випередженням. ВНЗ повинен готувати фахівця до 

завтрашнього дня. Професійну кар'єру економіста визначає його уміння 

реалізувати свої професійні знання в процесі рішення економічних завдань 

з урахуванням соціально-психологічного контексту ситуації, а також 

різних аспектів професії (етичних, екологічних і естетичних). Інноваційні 

методики навчання містять величезні ресурси для адаптації випускників-

економістів в професійній діяльності в організації, розвитку розумової 

діяльності, соціальних аспектів професії. Тому ми вважаємо за доцільне 

використовувати усі можливості, засоби (ресурси) інноваційних методів 

навчання для формування професійної позиції майбутнього економіста. Ця 

вимога міститься в державних освітніх стандартах, які наказують 

економічним ВНЗ України підготовку фахівця, компетентного не лише в 

професійному, але і в особовому відношенні. 
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УДК 371.24:656.13 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТИ  

НА КАФЕДРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ХНАДУ 

 

Криворучко О.М., д.е.н., проф.; Шинкаренко В.Г., д.е.н., проф. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Під освітньою технологією ми розуміємо сукупність засобів, форм і 

методів навчання, спрямованих на формування необхідних компетенцій за 

відповідною спеціальністю. Інноваційний підхід визначаємо через 

здатність проектувати і моделювати навчальний процес з використанням 

різних інноваційних технологій. 

Впровадження інноваційних технологій навчання на кафедрі 

здійснювалося за наступними напрямками: модульне навчання; 

дистанційне навчання; проблемне навчання; повне засвоєння знань; 

імітаційне і контекстне навчання; мультимедійні засоби. 

За більшістю з цих напрямків є здобутки у всіх викладачів кафедри. 

Нижче наведемо найбільш характерні здобутки за переліченими 

напрямками. 

Модульне навчання передбачає жорстку структурурізацію 

навчального матеріалу з метою його максимально повного засвоєння, 

супроводжуючись обов‘язковими блоками вправ і контролю за кожним 

фрагментом. За дисциплінами кафедри розроблені і затверджені у 

відповідному порядку пакети засобів діагностування рівня підготовки 

студентів за блоками змістовних модулів з дисципліни. Пакети засобів 

діагностування рівня підготовки студентів містять загальну 

характеристику блоків змістовних модулів, робочу програму, критерії 

оцінювання знань студентів, тестові завдання, практичні завдання і 

ситуації, контрольні завдання за варіантами, відповіді на контрольні 
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завдання. Результати здачі модульних контрольних робіт студентами з 

дисциплін кафедри відображаються у відповідних екзаменаційних 

відомостях і враховуються при підведенні загальної успішності студентів 

по дисциплінам кафедри. У поточному році розроблені (перероблені) 

пакети КМС за наступними дисциплінами: Фінансовий менеджмент; 

Державне та регіональне управління; Проектування логістичних систем; 

Логістика; Теорія організацій. 

Імітаційне навчання це збільшення ігрових і імітаційних форм 

навчання. В теперішній час на кафедрі це направлення реалізується в 

формі вирішення ситуаційних завдань, ділових ігор та інше. Прикладами 

таких форм завдань є імітаційні ситуації: розвиток ключових компетенцій 

державних службовців, подолання бюрократизму у державному 

управлінні, організація колективної роботи персоналу державних 

службовців, управління за відхиленням та інші.  

Проблемне навчання передбачає ініціювання самостійного пошуку 

студентом знань через проблематизацію викладачем навчального 

матеріалу. Так в процесі навчання студенти ведуть пошук знань щодо 

формування: теми власного наукового дослідження, його актуальності, 

мети, предмету і об‘єкту дослідження; формування змісту основних етапів 

інноваційного процесу; основних критеріїв прийняття управлінських 

рішень, змісту операційних стратегій та інше. 

Повне засвоєння знань – це розробка варіантів досягнення 

навчальних результатів для студентів з різними здібностями. За всіма 

дисциплінами кафедри розроблені індивідуальні завдання на виконання 

практичних занять. Окрім цього усі викладачі – кожний за читаємими 

дисциплінами – для студентів-іноземців розроблені спрощені конспекти 

лекцій та контрольні завдання для більш повного засвоєння знань 

студентів різних здібностей.  

Мультимедійні засоби навчання – використовуються за усіма 
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дисциплінами (у різній мірі) презентації лекційного матеріалу за 

допомогою програми PowerPoint. 

Дистанційне навчання – широкий доступ до освоєння ресурсів за 

допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних засобів і технологій та 

самостійна і автономна роль студентів. В плані реалізації цього напрямку 

доц. Федотовою І.В. розроблений дистанційний курс з дисципліни 

«Маркетинг». В наступному 2016-2017 році доц. Догадайло Я.В. 

планується розробити дистанційний курс з дисципліни «Контролінг». 

Контекстне навчання ґрунтується на інтеграції різних видів 

діяльності студентів: навчальної, наукової і практичної. При цьому 

використовується поєднання різних форм організацій діяльності студентів, 

що сприяє введенню студентів в контекст майбутньої професії. Такий 

підхід використовується при виконанні студентами випускних робіт, в 

яких поєднуються результати навчальної і наукової роботи та вихідні данні 

автотранспортних підприємств. Це знаходить результат в розробках, що 

потім використовується в практичній діяльності підприємств. Щорічно 

студенти спеціальності приймають участь і займають призові місця у 

Всеукраїнському кейс-змаганні з маркетингу «Rusing industrial Marketing-

стар». В рамках дисципліни «Управління проектами та змінами» студенти 

кожні пів роки приймають участь у відкритому Чемпіонаті з вирішення 

бізнес-кейсів від ТОП-компаній Харкова «#SPMCHALLENGE» в різних 

секціях, який діє в форматі бізнес-змагань в реальних ринкових умовах та 

передбачає вирішення актуальних бізнес-кейсів від компаній та 

підприємств міста Харкова на підставі підтримки та індивідуального 

консультування менторів-експертів. Все це створює сприятливі умови для 

швидкого, професійного росту та розвитку молодих спеціалістів, що 

відповідають умовам ринку праці. 

Таким чином, одночасне використання наведеної сукупності заходів 

дозволяє сформувати у студентів необхідні знання, уміння і навички.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Воляник Г.М., к.е.н., доцент 

Національний лісотехнічний університет України 

Воськало В.І., к.е.н., доцент 

НУ «Львівська політехніка» 

 

Одним з основних завдань підготовки фахівців з обліку і 

оподаткування у вищих навчальних закладах є запровадження 

інноваційних технологій навчання, які б забезпечили дотримання 

міжнародних стандартів вищої освіти в Україні.  

Центральне місце у навчальному процесі студентів напряму 

підготовки «Облік і оподаткування» належить викладачам, більшість яких 

ніколи не готували себе для роботи в якості педагога. Викладачі облікових 

дисциплін в основному є випускниками вузів або практикуючі бухгалтери, 

які отримали відповідну бухгалтерську, але не педагогічну освіту. Таким 

викладачам нерідко доводиться на особистому досвіді виробляти власну, 

далеко не бездоганну, методику викладання облікових дисциплін, 

повторюючи при цьому багато помилок своїх попередників. Однак, для 

багатьох такий шлях стає довгим і супроводжується невдачами, які 

відбиваються на якості підготовки фахівців [4].  

Проблеми підвищення педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників та необхідність удосконалення форм організації 

методичної роботи у економічному вузі є першочерговими та актуальними. 

Діяльність викладачів облікових дисциплін повинна бути спрямована на 

активізацію пізнавальної діяльності студентів.  

Слід зауважити, що стримуючи розвиток самостійного мислення, 
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водночас  класичні методи навчання сприяють інтелектуальному розвитку 

особистості та майбутнього фахівця. Дидактичний процес при їх 

застосуванні спрямований в першу чергу на запам‘ятовування,  розуміння 

та відтворення отриманої інформації від викладача.  

Зміна традиційної моделі контролю навчання є в теперішній час 

важливою ознакою пошукової системи здобуття знань. В таких умовах 

слід оцінювати не тільки знання, але і працелюбність студента, його 

старанність,  систематичність та інші риси, притаманні  студентові в 

процесі  навчання [4].  Незважаючи на те, що сучасні тенденції навчання 

спрямовані на використання активних методик навчання, на практиці  їх 

застосування стинається з масивом перешкод: небажання до новаторства 

значної кількості старих викладачів, недостатня їх компетенція щодо видів 

активних методик навчання, і це можна пояснити більшими витратами при 

однаковій оплаті.  

Ще одним бар‘єром є час, відведений на вивчення тієї чи іншої 

облікової дисципліни навчальним планом. Нова технологія навчання 

примушує підвищувати професійну майстерність педагогів, які мають 

фахову економічну, а не педагогічну освіту. Так,  Т. Шепеленко звертає 

увагу на те, що «навчальний процес в економічних університетах 

здебільшого спрямований на розвиток фахових знань і умінь, а 

педагогічний аспект майбутньої професійної діяльності студентів не 

реалізується, що породжує суперечність між фундаментальною фаховою 

підготовкою випускників економічного університету і недостатнім рівнем 

їх підготовки до педагогічної діяльності».  

Одним із напрямків підвищення якості професійної підготовки 

студентів, визнає дослідник, є «формування у майбутніх викладачів 

професійно-педагогічної спрямованості» [3].  

Підготовка майбутнього викладача облікових дисциплін повинна 

здійснюватись ще під час навчання у вузі шляхом введення до навчального 
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плану підготовки фахівця як освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 

так і освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» певних навчальних 

дисциплін. Найефективнішими для викладачів облікових дисциплін є 

майстер-класи з використанням інтерактивних методів навчання.  

Сутність інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається 

шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це спільне навчання, в якому і 

викладач, і студент є суб‘єктами. Викладач виступає лише в ролі 

організатора навчання, координатора роботи груп. Інтерактивні технології 

навчання найбільше відповідають особистісно-зорієнтованому підходу в 

навчально-виховному процесі.  

Упровадження інноваційних підходів, інформаційних систем і 

технологій у навчальний процес є важливим складником для підготовки 

спеціалістів з обліку й оподаткування, а викладачі також мають пам‘ятати, 

що вони покликані довести до студентів новітні методи і форми роботи, 

які сьогодні суспільство диктує фахівцям нової генерації з урахуванням 

міжнародних облікових стандартів, правил та принципів [1].  

Велике значення для викладання облікових дисциплін відіграють 

наочні посібники, які пожвавлюють викладання, роблять його 

зрозумілішим, цікавішим, педагогічно ефективнішим, а також дозволяють 

за мінімальних затрат часу більш чітко подати лекційний матеріал, 

відокремити основне від другорядного, сконцентрувати увагу студентів на 

деталях, які за інших умов не були б опановані та зрозумілі [2]. 

Використання електронних підручників не тільки заощадить час 

викладачеві під час підготовки до занять, а й ефективно вплине на 

працездатність студентів під час опрацювання теоретичного матеріалу, 

виконання практичних завдань, роботи з допоміжним матеріалом, 

самостійного аналізу отриманих знань, допоможе досягти очікуваних 

результатів у навчанні.  

Щодо сучасних комп‘ютерних технологій, то особливу увагу слід 
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приділяти вивченню сучасного апаратного забезпечення комп‘ютерної 

техніки та комп‘ютерних мереж, технологічних процесів опрацювання 

даних в інформаційних системах, комунікаційних програм для роботи з 

факсами й доступу в Інтернет, мультимедійних технологій, технологій 

електронного документообігу. Важливо, щоб майбутній бухгалтер був 

обізнаним також із методами захисту документів у локальних мережах та 

системах комунікацій: централізоване управління даними, захист даних під 

час їх передавання каналами зв‘язку.  

Однією з умов реалізації завдань з якісної підготовки майбутніх 

бухгалтерів вищими навчальними закладами є впровадження та широке 

використання в навчальному процесі сучасних форм дистанційного 

навчання [2].  

Основу навчального процесу при дистанційному навчанні складає 

цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, 

котрий може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним 

розкладом, і можливість контакту з викладачем. У сучасних умовах 

актуальним залишається ознайомлення студентів із прикладними 

програмними розробками щодо автоматизації облікового процесу 

підприємства.  

Таким чином, запровадження нових технологій у навчальному 

процесі є об‘єктивним процесом, вектор якого визначається науково-

технічним прогресом, інформатизацією і технологізацією суспільства, а 

також особливостями різних складових систем освіти. 
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УДК 378 

 

КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

 

Калініченко Л.Л.,  д.е.н., професор 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Освіта відіграє провідну роль у становленні людини, забезпечуючи 

економічне благополуччя та встановлення соціальних зв'язків. Якісна 

освіта підготовки майбутніх фахівців забезпечує формування 

висококваліфікованого, конкурентоспроможного спеціаліста та є 

запорукою сталого розвитку держави.  

 Якість освіти - це комплекс характеристик освітнього процесу, що 

визначають послідовне та практично ефективне формування професійної 

свідомості майбутнього фахівця використовувати уміння і навички для 

розв‘язання практичних і теоретичних завдань, успішно здійснювати 

професійну діяльність в узгодженні з вимогами економіки на сучасному 

етапі розвитку. 

  Якість освіти визначається комплексом характеристик:  

- якість потенціалу досягнення мети освіти,  

- якість процесу формування професіоналізму,  

- якість результату освіти тобто здатність використовувати набуті 
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знання і вміння реалізувати їх на практиці.  

 Цим параметром ми поступаємося нашім європейським колегам. 

Знають наші випускники багато, а от навички практичного застосування 

знань сформовані недостатньо. За європейським стандартом, 

дипломований фахівець відразу займає робоче місце і виконує свої 

посадові обов‘язки, гарантією чого є диплом і авторитет вищого 

навчального закладу.   

Серед головних завдань підвищення якості освіти, є завдання 

переходу від «репродуктивного» навчання до «креативного». Креативність 

(творчість)— це здатність адаптивно реагувати на потребу нових підходів і 

продуктів, здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від 

традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації. 

Престиж інженера або економіста на конкретному підприємстві та в 

суспільстві визначається, насамперед, результатами його творчості. 

При організації навчального процесу слід враховувати фактори, що 

впливають на креативність роботи майбутнього фахівця: 

- впровадження інноваційних технологій в навчальний процес 

(зокрема аудіовізуальні засоби навчання; активні методи навчання 

(„мозковий штурм‖, „метод кейсів‖, метод проектів тощо); 

- сучасні технології навчання:( „Дебати‖, „Диспут‖, „Колаж‖, ігри-

тренінги ;науково-дослідна робота учнів різного рівня складності); 

- самостійність у виборі тематики курсових та дипломних проектів і 

наукового керівника; 

- мотивація й захоплення роботою (враховувати рейтинг студента 

при різних заохочуваннях, збільшувати роль самонавчання за рахунок 

скорочення аудиторних занять); 

-  мікроклімат в організації груп і тип наукового керівника; 

- організація постійно діючих семінарів з виступами студентів за 

вибраними темами; 
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- володіння системними методами пошуку нових рішень 

(морфологічний аналіз, "Мозкова атака", синектика); 

- оцінювання студентської успішності на базі портфоліо. Портфоліо 

– це зібрання студентських робіт, які відібрані й упорядковані в такий 

спосіб, щоб показати прогрес студента у вивченні дисципліни (портфоліо 

розвитку) або показати зразки кращих робіт студентів (демонстраційне 

портфоліо). 

Виший навчальний заклад повинен створювати умови для розробки і 

застосування в навчальному процесі інноваційних освітніх технологій, 

сприяти реалізації альтернативних педагогічних ідей, вводити 

диференційоване навчання, мати гнучкі освітні програми, робити 

установку на варіативність та профілізацію, що робить необхідним 

активний пошук нових освітніх ресурсів.  

Використання у процесі навчання майбутніх фахівців цих факторів 

дає змогу покращити сприйняття студентами засвоюваного теоретичного 

матеріалу, полегшити набуття практичних навичок і вмінь та активно 

розвиватися самостійно. 

Таким чином, створення креативності в навчальному процесі вищого 

навчального закладу є мотивацією для подальшого розвитку творчого 

потенціалу студентів, залучає їх до різноманітних видів самостійної 

роботи, внаслідок чого підвищується рівень знань, умінь, навичок у 

майбутньому, розпізнавання та реалізація індивідуальних здібностей та 

особливостей, набувається досвід творчої діяльності, формується ціннісне 

ставлення до наукової діяльності, а отже підвищується якість освіти. 

Підвищивши якість підготовки студентів вітчизняних вищих навчальних 

закладів і забезпечивши розподіл кращих з них у великі організації, можна 

буде забезпечувати конкурентоспроможність вітчизняних організацій і 

прогностичний розвиток вітчизняної економіки. 
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УДК 378.2 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИТЕРІАЛЬНИХ ВИМОГ ДО НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Смачило В.В., к.е.н., доцент,  Халіна В.В., к.е.н., доцент 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Євроінтеграційні та глобальні виклики провокують глибокі системні 

трансформації в усіх сферах життя України. Безумовно, яскраво вони 

проявляються й в освітній сфері, що вимагає розробки та запуску 

відповідних інтеграційних механізмів. Це вимагає впровадження новітніх 

критеріїв щодо освітнього процесу в сфері освіти та науки. Їх розробка та 

регулювання провадиться Міністерством освіти і науки України із 

залученням провідних фахівців та використанням світового досвіду. В той 

же час такі трансформації викликають високий рівень дискусійності та 

критики з приводу відсутності комплексного характеру таких змін та 

суттєвого фундаменту їх проведення. 

Інтенсивна інтеграція освітньої системи в європейський простір 

вимагає суттєвого перегляду та приведення у відповідність різних аспектів 

освітньо-наукової діяльності, що вимагає розробки та імплементації нових 

критеріальних вимог до всіх учасників освітнього процесу.  

Під освітнім процесом слід розуміти інтелектуальну, творчу 

діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в університеті 

через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована 

на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 

інших компетентностей здобувачами вищої освіти, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості [1]. 
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У зв‘язку з цим нормативно-законодавча база також зазнає суттєвих 

трансформацій. Найбільш важливим документом, який регулює освітній 

процес в Україні, виступають Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності закладів освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187) [2]. 

Слід зауважити, що Ліцензійні умови враховують досягнення за 

останні 5 років, а для отримання вченого звання доцента (професора) –  

вимоги безстрокові з моменту отримання ступеня кандидата наук (доктора 

філософії) або доктора наук, але за умови провадження наукової діяльності 

не менш ніж 10-15 років.  

Відповідно, ліцензійні умови вимагають регулярного повторення як 

мінімум трьох пунктів з 16 (для першого та другого рівнів освіти), трьох 

пунктів з 12 (для третього рівня освіти) або трьох пунктів з 19 (для 

початкового рівня освіти) протягом кожних п‘яти років. За цей період 

можна напрацювати базу досягнень, необхідну для отримання чергового 

наукового звання за необхідності. 

Прийняті МОН до керівництва та виконання основні критерії 

освітньої  діяльності (
в

nK ), що висуваються до суб‘єктів освітнього процесу 

– викладачів, можемо умовно розподілити на декілька блоків, але, в той же 

час, вони тісно взаємопов‘язані та взаємообумовлені. Нумерація критеріїв 

відповідає їх переліку в Ліцензійних умовах [2]. 

Виконання Ліцензійних умов є обов‘язковим для ведення освітньої 

діяльності. Наведені критерії вважаємо за доцільне згрупувати в декілька 

блоків на основі можливості їх досягнення та специфіки освітньої роботи: 

- перший блок присвячено науково-публікаційній активності. 

Критерії, що відносяться до нього, спроможні задовольняти будь-які 

викладачі, незалежно від наявності наукового ступеня / звання: 
в

1K
, 

в

2K
, 

в

3K
, 

в

13K
, 

в

14K
, 

в

18K ;  



 

29 
 

- другий блок критеріїв присвячено різноманітній освітній 

діяльності, відмінній від публікаційної, яку можуть здійснювати викладачі 

як зі ступенем / званням, так і без них: 
в

5K
,

в

6K
,

в

9K
, 

в

16K
, 

в

17K
; 

- до третього блоку критеріїв було віднесено мірила, які 

передбачають врахування окрім положень Ліцензійних умов, ще й 

положень [3-5], тобто спрямовані на отримання вищого наукового ступеню 

або звання 
в

12K
 та 

в

15K
. Дані критерії мають унікальність високого рівня; за 

ієрархією критеріїв для здобувача вони є визначальними, в той час як інші 

повинні допомагати їх досягти. Тому здобувачам необхідно особисто 

розробити стратегію досягнення вказаних високо ієрархічних критеріїв, та 

перелік тих, які будуть їм підпорядковані і допомагатимуть їх досягти. 

- четвертий блок присвячено критеріям, яких можуть досягти особи, 

що вже мають науковий ступінь або звання: 
в

4K , 
в

7K ,
в

8K , 
в

10K , 
в

11K ; 

- у п‘ятий блок виокремлено критерій, що враховує суміщення 

викладацької діяльності та безпосередньо фахової 
в

19K . 

Якщо проаналізувати вірогідність одночасного виконання трьох 

умов усіма без виключеннями викладачами, то найбільш імовірною є 

комбінація критеріїв 1 блоку, яка доступна всім (рис. 1). При цьому, 

критерії 
в

1K , 
в

2K , 
в

3K  забезпечують право на викладання на найвищому 

рівні освіти,  
в

1K , 
в

2K , 
в

3K , 
в

13K , 
в

14K  - підходять для перших двох рівнів 

освіти, 
в

18K  забезпечує лише перший рівень освіти і не може 

використовуватися  для викладачів ВНЗ. 

Таким чином, можемо сформувати рекомендований мінімальний 

перелік науково-методичних публікацій, необхідних для задоволення 

Ліцензійних вимог до науково-педагогічних працівників та вимог до 

здобувачів вчених звань за п‘ять років (відповідність – другий рівень 

вищої освіти): 
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Рисунок 1 – Комбінація загальнодоступних критеріїв Ліцензійних 

умов 
 

 

 наукові статті, загальною кількістю п‘ять: у рецензованих 

закордонних виданнях та фахових наукових виданнях України, як мінімум 

одна у виданні, що індексується у науковометричних базах (бажано: 

Scopus або Web of Science Core Collection), з них 3 – одноосібні за 

спрямованістю дисциплін, які викладаються або 2 авторських свідоцтва / 

патенти на заміну двом статтям у фахових виданнях; 

 навчальний посібник теоретичного спрямування з дисципліни, яка 

викладається, рекомендований МОН, іншим центральним органом 

виконавчої влади або вченою радою закладу освіти; 

 навчально-методична література типу методичних вказівок до 

окремого виду навчальної роботи з дисципліни, яка викладається. 

 

в

1K в

3K

в

3K

в

14K

в

18K

Публікація у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

фахових видань України, 

та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною 

кількістю п’ять досягнень 

Видання 

підручника/нав

чального 

посібника 

(рекомендован

ий МОН, іншим 

центральним 

органом 

виконавчої 

влади або 

вченою радою 

закладу освіти) 

або монографії 

Заміна наукових публікацій 

авторськими свідоцтвами / 

патентами, кількість яких 

доцільна не менше двох, 

неважливо у співавторстві чи 

одноособові 

Видання навчально-

методичної 

літератури у 

кількості 3 

найменування 

протягом 5 років 

Наявність 

науково-

популярних 

та/або 

консультаційн

их (дорадчих) 

та/або 

дискусійних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю три 

публікації 

в

13K

Наукова публікація у 

періодичному виданні, яке 

включено до наукометричних 

баз, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection 
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The economy of any country cannot function without transportation. 

Transportation plays an important role in the economy and, at the same time, 

being a component of the economy. Proper activity of the industry, agriculture, 

trade and supply depends on the transport operation. Its value is also high in the 

foreign economic relations and in the development of new economic regions. 
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Thus, currently the problem of qualitative training for future transportation 

managers is of great significance. 

One of the fastest and reliable techniques to check students' knowledge is 

test [1]. Being made correctly, the test creates a level playing field for all 

students, eliminates some evaluation subjectivity and allows reaching a large 

audience. Besides, it does not require significant material costs because the main 

costs fall to the development of tools and can be considered as nonrecurring 

expenses. However, as the learning process shows, the most of the tests prepared 

bring some disadvantages both in compilation and evaluation, namely: 

presentation of very different tasks in complexity and subject matter; tasks 

subjectivity; insufficient verbal clearance; inability to analyze the test quality. In 

order to eliminate the above obstacles, some papers [2, 3] describe a rather 

difficult assessment procedure, which includes an in-depth statistical analysis of 

the test. 

Meanwhile, the test quality (especially, its reliability and validity) can be 

easily assessed by methods of mathematical statistics using such variables as 

frequency distribution, mode, average value, variance, correlation coefficient 

calculated from the test results. Consider the determination of each value in 

stages. 

The frequency distribution is the number of repetitions for each student's 

mark. Then the mode is estimated, i.e. the most frequent value among the test 

results. In the correct test the only one value of this parameter is allowed, as 

normal distribution has to be unimodal one. Otherwise it indicates a bimodal 

distribution and an absence of test purpose.  

Proper standard-oriented test ensures the normal distribution of individual 

marks, if the average value of the marks is in the distribution center, and the rest 

are concentrated around. Shifting the value of the left demonstrates too difficult 

test tasks, and vice versa, to the right – very easy task selection. But the average 

value is important to evaluate other statistical parameters, for instance, a 
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variance. 

The variance is a dissimilarity measure of the test results. Low variance 

value indicates a weak separation by the student training level while too high 

variance value, on the contrary, demonstrates a significant educational 

difference. It results in an anomalous distribution that testifies to the problems in 

the tasks [4].  

There is also another feature to analyze the results – correlation 

(relationship between the subjects under research). So, to determine the 

relationship between different sets of data of the same type the Pearson 

correlation coefficient can be used [5]. Usage of the Pearson involves a re-test 

after a period of time and the results comparison. The correlation coefficients for 

the summary test must lie in the range (0; 0,3).  

High values indicate the strong relationship of final tasks that is 

unacceptable. Negative coefficient values say the absence of the test content 

purity; these tasks should be removed. In the case of special tests (or subject 

tests) the correlation is high enough as it is believed that the results of the test 

tasks are insignificantly varied, and the test reveals only one subject of the 

study.  

Thus, the use of the above mentioned statistical parameters allows to 

quickly assess the quality of the test and to identify the possible ways of 

improving it. 
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Робота лектора на спеціальності «Міжнародна економіка» в останні 

роки суттєво ускладнюється через значну кількість студентів-іноземців, що 

навчаються на даній спеціальності. На 4 курсі у 2014/2015 навчальному 

році їх кількість складала 100%, а на 4 курсі у 2015/2016 роках – 75% 

загальної кількості студентів потоку.  

Особливо складною для лектора є друга ситуація. Адже, враховуючи 

Закон України «Про освіту» [1] та Закон України «Про засади державної 

мовної політики» [2] всі матеріали дисципліни необхідно підготувати 

державною українською мовою, а згідно із умовами навчання іноземців у 

ХНАДУ матеріали також мають бути про дубльовані російською [3]. Тобто 

викладач має подвійне навантаження при підготовці до заняття.  

Також складною є очікувана реакція студентів на лекціях у 

об‘єднаному потоці. У такому випадку при не розділенні студентів 

mailto:digoro@ukr.net
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викладач змушений переходити на російську мову викладення для 

сприйняття матеріалу всіма студентами потоку. Обов‘язковим при цьому є 

відхід від застарілої практики «начитування» лекцій до розробки наочних 

конспектів у вигляді слайдів формату Microsoft PowerPoint (або сумісних). 

Адже іноземці потребують більше часу на осмислення матеріалу, що 

викладається лектором, навіть російською мовою. Тому аби 

«синхронізувати» час на засвоєння матеріалу українськими та іноземними 

студентами, викладач повинен мати у своєму арсеналі багато прикладів, 

які він обговорює з українськими студентами, у той час як іноземці 

прочитають з екрану ще раз матеріал, проговорений раніше лектором.  

Крім того, для засвоєння матеріалу іноземними студентами на 

слайдах текстові блоки слід чергувати з графічними, насиченими схемами, 

діаграмами, наочним підтвердженням основних визначень і тверджень. У 

такому вигляді презентація набуває форми «коміксу», як визнаного у 

всьому світі методу доставки інформації для дітей та людей, що погано 

розуміють мову представлення матеріалу. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна виділити наступні проблеми та 

особливості викладення матеріалу лекцій на потоках з переважаючим 

контингентом студентів-іноземців: 

 необхідність підготовки методичних та дидактичних матеріалів 

двома мовами; 

 викладення лекцій російською мовою; 

 наочне представлення та супровід лекцій засобами  Microsoft 

PowerPoint (що автоматично вимагає пристосованої аудиторії та 

обладнання для демонстрації слайдів і допоміжного персоналу для 

встановлення цього обладнання перед лекцією); 

 представлення матеріалів у вигляді «коміксу», де текстові 

частини суміщені із графічним зображенням на одному слайді; 

 необхідність значної ерудиції лектора та ґрунтовного знання 
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матеріалу, аби наводити приклади українським студентам та дискутувати з 

ними за темою лекції, поки студенти-іноземці повторюють для себе 

матеріал лекції з екрану; 

 необхідність контролю наявності у студентів лекційного 

матеріалу у роздрукованому вигляді або у мобільному телефоні (планшеті)  

для повторення студентом матеріалу вдома та підготовки до поточного або 

семестрового контролю.  
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Сучасна наука приділяє питанням виховання все більше уваги, 

оскільки виховний процесс, як одна із форм впливу на становлення 

особистості в певному соціумі, є для кожного покоління центральною 

темою. З огляду на демократичні перетворення останніх років, які 

відбуваються в українському суспільстві в цілому і в освітній галузі 

зокрема, постає питання про застосування засобів і методів виховної 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
http://tfc.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
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діяльності для створення фахівців нової демократичної формації. 

Вирішення цього питання потребує створення модернізованих 

демократичних освітньо-виховних підходів. 

Особливості сучасного життя внз змушують розглядати виховання 

студентів не стільки як позанавчальну систему заходів, а ще і як 

повсякденну практичну діяльність. Виховання у внз це не "управління 

процесом формування особистості", як це представлялося раніше. Воно є 

системою державних заходів, за допомогою яких здійснюється 

формування виховного простору внз, де можливий процес самостійного 

розвитку якостей особи, потрібних суспільству, здібностей і готовності до 

високої культури соціальної самореалізації особи фахівця з вищою освітою 

[3]. 

У найзагальнішому соціальному сенсі зараз виховання все більше 

розуміється як процес соціалізації, залучення молоді до високої культури 

соціальної самореалізації, придбання якостей особи, необхідних 

суспільству, здійснення природних і індивідуальних здібностей, особового 

призначення, творчого потенціалу та ін. 

Самореалізація включає такі поняття як самовизначення, само-

організація, самовиховання і саморозвиток, як різні моменти соціального 

становлення індивідуальності, її соціалізації. 

У виховному просторі внз передбачається гармонійна єдність між 

індивідуальною свободою саморозвитку особи і пролемами її прояву в 

суспільстві, коли молода людина починає усвідомлювати, що здійснення 

його особистих інтересів може бути ефективне і успішним в перспективі, 

якщо вони не суперечать громадському благу. У виховному просторі внз 

громадські вимоги не нав‘язууть індивідові ззовні у вигляді норм, 

приписів, правил і табу, а сприймаються ним зацікавлено, але виховна 

ефективність будь-яких встановлень або заповідей залежить від того, 

сприймаються вони вихованцями або ні. 
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Молодь повинна прагнути до морального ідеалу як образу вищої 

досконалості і вищої цінності, але ідеали не мають бути абстрактними, а 

шлях до них відірваними від потреб молодіжної субкультури. Високий 

науковий рівень і всебічність професійних знань і умінь випускника вищої 

школи можуть бути досягнутий і реалізовані у складному світі 

інформаційного суспільства тільки завдяки високій духовно-моральній 

культурі і цивільній зрілості фахівця [1]. 

Якщо ми розглядаємо виховання у внз як процес залучення 

студентської молоді до високої культури соціальної самореалізації, то тим 

самим ми ставимо питання про спрямованість виховання на розвиток 

громадської індивідуальності. 

Сенс цих понять "виховання" і "соціалізація" змінився якісним 

чином: на першому місці у вихованні і в процесі соціалізації стоїть 

індивідуальність. Така зміна сенсу виховання, що полягає в переході від 

абстрактного до конкретного контексту соціального життя, має 

принципове значення для правильного (адекватного соціально-історичним 

потребам) розуміння суті сучасної постановки виховної работи у внз [2]. 

Висока культура соціальної самореалізації припускає таке 

саморозкриття і отримання особою себе у соціальному світі, яке призводит 

до стійкої гармонії відношення індивіда до природи і суспільства. 
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Якість трудового потенціалу країни  залежить від багатьох 

складових, зокрема від розвиненості інтелектуального та інноваційного 

потенціалу населення, його відповідності кон‘юнктурі світових ринків 

праці, потребам інноваційного розвитку та економічного зростання країн 

[4].  

Підвищення якості трудового потенціалу країни у великій мірі 

залежить від здатності вищої школи відповідати на глобальні виклики 

часу, навчати молодь сучасним знанням, компетенціям, вмінню швидко 

адаптуватися до мінливих вимог ринкового середовища. З іншого боку, 

якість трудового потенціалу країни залежить від наявності економічної 

мотивації інвестування у такий розвиток [7], затребуваності знань.  

Роль вищої школи у формуванні розвинених інтелектуально-

інноваційних здібностей населення була і залишається надзвичайно 

високою в усьому світі [1]. На цьому наголошують у своїх працях 

О. Грішнова, А. Колот,  І. Каленюк, О. Комарова, О. Левченко, Е.Лібанова, 

Л. Лісогор, М. Семикіна, Л. Шаульська та інші українські науковці. Разом з 

тим, науковці справедливо підкреслюють, що накопичені упродовж 

останніх десятиліть протиріччя та недоліки у розвитку вищої школи, її 

освітніх послуг, стають перешкодою у підвищенні якості трудового 

потенціалу України, гальмом інноваційних змін в економіці, 

перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності суб‘єктів 

господарювання, їх виходу на ринки ЄС. Це стало наслідком недосконалої 

mailto:antonlg06@mail.ru


 

40 
 

соціальної політики, що призвело до недоінвестування розвитку ВНЗ [1].  

Аналіз статистики дозволяє констатувати кількісне зростання мережі 

ВНЗ, починаючи з середини 1990-х років. Йдеться як про збільшення 

кількості ВНЗ, так і стрімке зростання загальної кількості їх  студентів та 

випускників. За даними Державної служби статистики України, на початок 

2015/2016 навчального року (без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції),  кількість ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації  склала 371 од., ІІІ-ІV рівнів акредитації  – 288 од.; кількість 

студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  – 230,1 тис. осіб, ІІІ-ІV рівнів 

акредитації – 1375,1 тис. осіб [2]. Разом з тим, кількість закладів ІІІ–ІV 

рівнів акредитації має тенденцію до зростання, тоді як І–ІІ рівнів 

акредитації – до скорочення, що не узгоджується з попитом ринку праці.  

Загалом аналіз свідчить, що останніми роками обсяг та структура 

попиту на ринку праці не відповідає обсягу та структурі освітніх послуг, 

що пропонують ВНЗ, що посилює розбалансованість ринку праці, 

породжує складнощі у працевлаштуванні тисяч випускників ВНЗ за фахом, 

призводить до їх вимушеної міграції за межі України. Понад 70% 

випускників ВНЗ вимушені працювати не за фахом, втрачаючи набуті 

знання, кожен третій перенавчається на інші спеціальності. 

Якість підготовки майбутніх фахівців знижує відставання вищої 

школи за рівнем модернізації, застарілість освітніх і професійних 

стандартів, негнучкість та відірваність змісту навчальних планів від 

мінливих потреб економіки, відсутність реальної та якісної  виробничої 

практики для більшості студентів, перенавантаженість викладачів, 

традиційно обмежене фінансування університетів, низький рівень оплати 

праці, яка поставлена в залежність від контингенту студентів.  

Сучасна кон‘юнктура українського ринку праці, що поєднує ознаки 

трудонадлишковості і трудодефіцитності, суперечливо впливає на 
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зацікавленість студентів у прикладанні значних зусиль до здобуття знань. 

Низька ймовірність знайти високооплачувану роботу за фахом породжує 

формальний підхід багатьох студентів до навчання, явища корупції та 

зниження вимогливості викладачів в питаннях оцінки знань. 

Зауважимо, що одна з найбільш значущих відмінностей стану системи 

освіти України полягає у значно нижчих, ніж у розвинутих країнах, 

абсолютних показниках фінансування. Якщо у відносному вимірі (частка 

витрат на освіту у ВВП) зведений освітній бюджет України є за світовими 

стандартами високим, становлячи 5,3 % ВВП [6], то абсолютні обсяги ВВП 

України є значно нижчими, ніж відповідні показники європейських країн зі 

співмірною кількістю населення. У країнах Європейського Союзу (ЄС-28) 

на освіту витрачають у середньому 5,34% ВВП [3]. Ці показники не є 

співставними, оскільки обсяги ВВП та національного доходу країн значно 

різняться. При цьому понад 90 % державних інвестицій в галузь освіти в 

Україні спрямовується на утримання – заробітну плату, сплату 

комунальних послуг, харчування та ін., тобто переважна частина коштів 

йде на підтримання поточного стану освіти, а не на її розвиток.   

Слід підкреслити, що низку недоліків має стимулювання праці 

освітян.  Середній розмір заробітної плати працівників освіти у 2015 р. 

становив 3132 грн., тоді як середня заробітна плата в Україні – 4195 грн. 

[5, с. 143]. Через недостатнє фінансування, незадовільну оплату праці, 

несправедливу диференціацію між оплатою праці кваліфікованої і менш 

кваліфікованої, виникає плинність висококваліфікованих кадрів, 

погіршення якісного складу працівників освітніх закладів, зокрема ВНЗ. В 

таких умовах молоді науковці часто залишають ВНЗ заради пошуку більш 

оплачуваної роботи. 

Вітчизняні роботодавці сьогодні вже усвідомлюють невідповідність 

якості трудового потенціалу фахівців зростаючим вимогам, як і  небезпеку 

інтелектуальної міграції за межі країни. Проте підприємці на практиці 
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вкрай інвестують у розвиток ВНЗ, посилаючись на нестачу фінансових 

коштів. Водночас глобальні тенденції світового розвитку вимагають 

негайного реформування вищої школи  в інтересах підвищення якості 

трудового потенціалу країни.  

Реалізація завдань модернізації вищої освіти в Україні вимагає 

подолання низки назрілих проблем, серед яких найбільш актуальними є: 

невідповідність структури підготовки спеціалістів реальним потребам 

економіки, зниження якості освіти, корупція в системі вищої освіти, 

відірваність від наукових досліджень, повільні темпи інтеграції в 

європейський і світовий інтелектуальний простір [4].  

Розв‘язання назрілих проблем у підвищенні якості трудового 

потенціалу країни потребує спільної участі соціальних партнерів (держави, 

бізнесу,  освітніх закладів, профспілок, громадських організацій). Пошук 

адекватних механізмів підвищення економічної мотивації інвестування у 

розвиток трудового потенціалу на основі модернізації вищої школи має 

стати актуальним напрямом наукових досліджень. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Сучасні економічні та політичні умови, які склались в Україні, 

відбиваються також і на проблеми у сфері вищої освіти та пов'язану з цим 

гостру конкуренцію ВНЗ, і ця обставина загострює питання щодо 

існування та функціонування  значної кількості вищих навчальних закладів 

країни. Для збереження свого положення в сфері навчання менеджмент та  

керівництво ВНЗ все частіше використовують  у своїй діяльності нові 

інструменти ринкових механізмів,  які в принципі  ніде в світі або будь-

коли не застосовувались  системами вищої освіти.  Сталися події, коли 

попередні методи роботи ВНЗ вже не працюють і потрібно налаштовувати 

свою діяльність таким чином, аби швидко та ефективно реагувати на зміни 

ринкового середовища. Управління  освітніми послугами постало в центрі 

уваги публікацій та досліджень   як у вітчизняній так і у зарубіжній 

літературі. Вагомий внесок у розвиток рішення цієї проблеми здійснили 

вітчизняні й зарубіжні автори: Оболенська Т.Є., Корчагова Л.О., Шевченко 

Д.А. та ін.  
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Аналіз здійснених досліджень систем маркетингу і менеджменту, які  

найчастіше використовуються  у вищих навчальних закладах, показав, що 

більшість досліджень збігаються у підсумку на пропозиції наступної  

смислової  структури концепції маркетингового менеджменту [1]:  

- «маркетинг рекомендує сукупність інструментів, способів і 

прийомів, які визначають направленість менеджменту ВНЗ;  

- менеджмент реалізує цей маркетинговий підхід у системі 

управління ВНЗ;  

- система управління вишем використовує принципи й 

методологію системи менеджменту якості».   

Маркетинг освітніх послуг і продуктів визначає, перш за все:  

- «основні напрямки, цілі й завдання діяльності ВНЗ;  

- набір маркетингових засобів та інструментів у діяльності ВНЗ»  

Слід також пам‘ятати, що головні напрямки  діяльності вищого 

навчального закладу в ринкових умовах визначено наступним чином  [2]:  

- «ринкова орієнтація діяльності вишу з урахуванням попиту й 

пропозиції на ринку освітніх послуг і продуктів, переваг споживачів, 

покупців і замовників;  

- перебудова структури вишу та реорганізація менеджменту з 

орієнтацією на досягнення якості й маркетингового успіху;  

- застосування заходів щодо забезпечення 

конкурентоспроможності товарів і послуг;  

- формування цін на освітні послуги й продукти під впливом 

ринку, конкурентів, що діють на ньому, величини платоспроможного 

попиту;  

- ведення активної комунікаційної політики й реклами, 

спрямованих на конкретні цільові групи як потенційних споживачів, так і 

таких, що вже діють;  

- постійне дослідження ринку, вивчення попиту й кон‘юнктури, 
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визначення ефективного маркетингового комплексу;  

- побудова плану маркетингової стратегії, контроль за його 

виконанням;  

- моніторинг випускників, надання допомоги в їх праце-

влаштуванні;  

- контроль за ефективністю виконання маркетингових 

рекомендацій, за результатами коригування маркетингової стратегії».   

Означені  напрямки діяльності вищого навчального закладу та його 

цілі й завдання доповнюють набір маркетингових засобів та інструментів 

(маркетинговий комплекс) вишу, який використовує  освітню організацію з 

метою максимального задоволення попиту  студентів і реалізації своїх 

задач в межах  поставленої  мети. Вказаний маркетинговий комплекс має 

назву та отримав всесвітню популярність як теорія або модель «7р». 

Основні напрямки діяльності, цілі, завдання, маркетинговий комплекс, 

згідно з ученням маркетингу, реалізуються менеджментом ВНЗ.  

В свою чергу, систему менеджменту ВНЗ  доцільно будувати на базі 

методології, яку  визначено і яка  приводиться серією міжнародних 

стандартів якості ISO 9001 [3]. Ця методологія призначена для 

вдосконалення системи управління ВНЗ, і , збігаючись стосовно цілей та  

завдань із методологією маркетингу ВНЗ,  водночас спрямована на 

задоволення існуючого попиту на освітні послуги й продукти. Внаслідок 

вищевказаного реалізація методології менеджменту якості в діяльності 

вишу приводить до отримання  максимального маркетингового  ефекту. 

Запропонована концепція маркетингового менеджменту забезпечує 

орієнтацію менеджменту ВНЗ на досягнення маркетингових цілей і 

підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освітніх послуг і 

продуктів.  
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Екологічна сфера завжди представляла великий інтерес для держави. 

Державне управління визначається як "організована дія держави на 

розвиток процесів і стосунків в суспільстві владно-правовими методами. 

Розрізняють державне управління в широкому і вузькому сенсі. 

Здійснюючи, у ході навчального процесу, екологічну підготовку студентів 

вищих навчальних закладів, необхідно враховувати, що освіта має бути 

підпорядкована меті забезпечити організацію життєдіяльності людини в 

гармонії з природою, у зв'язку з чим слідує, по-перше, формувати у 

студента переконання в необхідності екологічної освіти молоді і, по-друге, 

знайомити його з різними методами і формами екологічної освіти 

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/
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школярів [2]. 

Державне управління у сфері екології неможливе без виробленої 

державної екологічної політики. Під державною екологічною політикою 

розуміється система ідей, концепції, уявлення про цілі, пріоритети, 

принципи, напрями, способи і засоби природоохоронної діяльності 

держави.  Тому повноцінна підготовка студентів вищих навчальних 

закладів до здійснення екологічної освіти неможлива лише за допомогою 

засвоєння необхідної інформації. Екологічний аспект повинен стати 

складовим елементом усієї організаційно-методичної системи підготовки 

майбутнього фахівця [1]. Випускник внз повинен не лише знати основи 

екологічної освіти, але і опанувати комплекс екологічних знань і умінь на 

основі системних міжпредметних зв'язків. 

Можна виділити чотири рівні готовності студентів вищих 

навчальних закладів до реалізації екологічної освіти : 

1. У студента відсутня стійка екологічна установка. Студент слабо 

володіє розумінням суті екологічної освіти школярів. В період   практики 

здійснення екологічної функції навчального предмета відбувається 

частково. 

2. Студент має екологічно спрямовану мотивацію, володіє теорією 

екологічної освіти, певною сумою умінь і навичок, що дозволяють в період   

практики епізодично здійснювати екологічні функції навчального 

предмета. Проте виникають ускладнення в проектуванні системи своєї 

роботи. 

3. Студент усвідомлює суть екологічної освіти підростаючого 

покоління, внутрішньо мотивований на його реалізацію, в період   

практики уміє моделювати свою діяльність. Проте у студента недостатньо 

сформовані професійні уміння і навички по здійсненню цілісної системної 

побудови навчального процесу з екологічною спрямованістю. 

4. У студента існує аргументована і обгрунтована система у 
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формуванні екологічної відповідальності учнів. Студент в період  практики 

реалізує екологічну функцію навчального предмета з елементами 

вдосконалення в процесі творчого пошуку[3]. 

Таким чином,  головне призначення управління в досліджуваній 

сфері і його суть полягають не тільки в забезпеченні виконання 

екологічного законодавства, а ще й  для вирішення сучасної екологічної 

проблеми можна розглядати екологічну освіту. Відповідно, підготовка 

студентів до професійної діяльності повинна носити комплексний, 

безперервний характер. 
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Розвиток ринкових відносин потребує від сучасної системи освіти 

відповідної роботи з підготовки та виховання нового покоління 

економічно грамотних людей,  здатних і готових успішно розвивати 

ринкові відносини в державі в цивілізованій формі. Проте рішення цього 

завдання сьогодні значно ускладнюється відсутністю достатнього 
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надбання щодо ефективного функціонування економіки,  а також науково 

обґрунтованого рівня підготовки майбутніх спеціалістів.  

Сьогодні постає потреба в осмисленні економічних реалій як 

необхідних вимог щодо прийняття раціональних рішень та їх практичної 

реалізації. А тому поняття  «ділова особистість» виступає як перспективна 

модель готовності людини до нового типу професійно-трудової та 

підприємницької діяльності в умовах ринку. 

Одним з основних засобів формування сучасного ринкового 

мислення є економічна освіта, яка являє собою систему інститутів, форм і 

методів отримання економічних знань, вмінь і навичок. При цьому 

формування сучасного економічного мислення не можливе без 

економічного виховання, що представляє собою цілеспрямовану дію на 

членів суспільства для вироблення в останніх сукупності поглядів та 

уявлень щодо прийняття ефективних управлінських рішень. 

За таких умов саме якість освіти є однією з задач системи учбового 

процесу. Якість освіти є багатогранною категорією, яка за своєю сутністю 

відображає різні аспекти освітнього процесу - філософські, соціальні, 

педагогічні, політичні, демографічні, економічні та інші.  

Якість освіти трактується в таких вимірах: 

як суспільний ідеал освіченості людини;  

як результат її навчальної діяльності; як процес організації навчання 

і виховання;  

як критерій функціонування освітньої системи.  

Законодавчо визначено, що якість вищої освіти – сукупність якостей 

особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, 

ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність 

задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби 

суспільства. 

 Окрім того, цим же законом визначено, що ―якість освітньої 
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діяльності – це сукупність характеристик системи вищої освіти та її 

складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і 

передбачені потреби окремої особи або (та) суспільства‖. 

Признаки і показники якості освіти в процесі розвитку економічного 

мислення розподіляються за такими основними напрямками: пізнавальний, 

науково-методичний, психологічний та організаційний.  

Пізнавальний аспект передбачає характеристику якості освіти та 

вимагає: знань та розумінь сутності предмета вивчення; розуміння науки 

як системи знань про зв‘язки , відносини предметів та явищ, їх сутність та 

закономірність; представлення науки як фактора розвитку теоретичної та 

практичної діяльності в конкретній області; вільного володіння язиком 

науки як такої та ін. 

Науково-методичне забезпечення вимагає транспозиції знань та 

навичок, тобто вміння їх застосовувати на практиці; вміння користуватися 

алгоритмами та формулюваннями наукових положень; вміння відстоювати 

свої наукові погляди та ін.. 

Психологічний напрям потребує від студентів в процесі їх учбової та 

науково-практичної підготовки вміння знайти раціональний шлях 

отримання знань та пошук рішень для поставлених завдань; наявність 

розширеного просторового та образного мислення; наявність вмінь та 

навичок наукового та професійного спостереження; розвиток творчої уяви 

та ін. 

Організаційна складова передбачає знання та розуміння шляхів, 

форм та засобів наукової організації праці  в виробничій сфері; вміння 

оцінити об‘єкт діяльності як систему; вміння оцінити науково-технічний та 

економічний стан  відповідної області чи виду діяльності; вміння 

аналізувати потік інформації та вирішувати наукові, виробничі та 

організаційні завдання індивідуально чи в колективі. 

Конкурентоспроможність випускника є одним з найважливіших 
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критеріїв діяльності вищого навчального закладу, а проблема підготовки 

спеціаліста вищої кваліфікації, затребуваного вузом і на ринку праці, 

залишається актуальною і багатоаспектною. Забезпечення і постійне 

поліпшення якості освітнього процесу як ніколи виступає найважливішим 

завданням кафедр, факультету й усього вузу в цілому.  
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Якщо освіта в галузі природничих наук менш схильна до змін через 

динаміки суспільного життя, то економічна освіта самим безпосереднім 

чином реагує на зміну суспільного розвитку. Тому все більш актуальною 

стає проблема вдосконалення методики викладання економіки. 

Рівень підготовки і ефективність навчання будь-якої дисципліни 

знаходиться в прямій залежності від взаємодії ланки "учитель-учень". 

Економіка в цьому плані не виняток. Нічим не замінити атмосферу 

творчості, яка виникає при безпосередньому спілкуванні викладача і учнів. 

У навчальній практиці склалися цілком виправдали себе такі форми 

навчального процесу у викладанні суспільних наук: 

• лекції, 

• самостійна робота, 

• семінарські заняття, 

• консультації, 

• заліки, 
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• іспити, 

• різні форми позакласної роботи. 

Жодна з цих форм не може бути визнана універсальною, здатною 

замінити інші. Форми навчального процесу перебувають у взаємозв'язку, 

взаємозумовленості і логічній послідовності. Методика однієї форми 

роботи істотно впливає на іншу. 

Ні для кого не секрет, що економічна освіта – одна з найважливіших 

умов успіху в сучасному житті. Однак для того, щоб освоїти необхідний 

матеріал, необхідно сформувати в учнів інтерес до досліджуваної 

дисципліни, тобто, беручи до уваги цілі навчання, педагог завжди повинен 

бути стурбований тим, як зробити навчальний процес не тільки 

пізнавальним, а й цікавим [1]. 

Г.І. Щукіна вважає, що цікаве заняття можна створити за рахунок 

наступних умов: особистості педагога, змісту навчального матеріалу, 

методів і прийомів навчання [2]. 

Якщо перші два пункти не завжди в нашій владі, то останній – поле 

для творчої діяльності будь-якого педагога. 

У цій статті будуть представлені такі методи і прийоми навчання, які 

дозволять зробити викладання економіки цікавим. 

При організації занять з економістами важливо використовувати 

активні методи навчання, тому що вони дозволяють учням зрозуміти 

практичну значимість економіки, застосувати теоретичні знання з даної 

дисципліни на практиці, розібратися в структурі і механізмі 

функціонування деяких підприємств і т.д. 

За ступенем активізації учнів і характеру їх навчально-пізнавальної 

діяльності розрізняються: імітаційні методи, засновані на педагогічних 

прийомах і спеціальних формах проведення занять, в яких навчально-

пізнавальна і дослідницька діяльність побудована на імітації майбутньої 

професійно-практичної діяльності та неімітаційні методи, які побудовані 
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на реальних професійно-практичних ситуаціях. 

Як показав практичний досвід, найбільш ефективними для цього є: 

метод позиціонування; метод кейсів; виконання завдань творчого 

характеру; нетрадиційне початок традиційного заняття; дебати; навчальні 

анекдоти, афоризми, прислів'я; бліц-гри; евристичні бесіди та багато 

іншого. 

Інтерес до вивчення дисципліни багато в чому залежить від того, 

наскільки ефективно пройде перше заняття. При першій зустрічі зі 

студентами доцільно організувати знайомство в формі тренінгу. Після 

цього можна переходити до введення в досліджуваний курс: в ході бесіди 

показати теоретичну і практичну значимість дисципліни для майбутньої 

професійної діяльності. 

Таким чином, на першому занятті створюється міцний фундамент 

для майбутнього спільного та ефективного функціонування. 

Згодом інтерес до досліджуваної дисципліни залежить від того, як 

почати заняття. У перші хвилини увагу студентів найвище. Необхідно 

використовувати цей момент, розповідаючи щось особливо цікаве. Можна 

поставити запитання, який змусить слухачів задуматися, привести дані 

статистики або розповісти цікавий факт. 

Оскільки в вищих професійних навчальних закладах провідними 

формами організації педагогічного процесу є лекції та практичні 

(семінарські або лабораторні) заняття, то їм як і раніше стоїть приділяти 

достатню увагу. Однак використовуючи перераховані форми взаємодії в 

традиційному їх розумінні, неможливо сформувати інтерес до вивчення 

економічної дисципліни, в зв'язку з цим доцільно використовувати лекції 

удвох, бінарні лекції, активні лекції, лекції «Прес-конференції», проблемні 

лекції, лекції-шоу, лекції-візуалізації, лекції-ситуації і т.п. 

Втім, в якій би формі не проходило лекційне заняття, в процесі його 

проведення студенти не можуть зосередити свою увагу більш ніж на 20 хв. 
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Знаючи це, даний факт можна розгорнути в свою користь. Так, через кожні 

чверть години доцільно урізноманітнити лекцію прислів'ям, цитатою, 

афоризмом або анекдотом по темі заняття. 

При цьому важливо не просто процитувати відомі вирази або 

розповісти анекдот, а обговорити зі студентами зміст кожної фрази, 

студенти повинні чітко розуміти, чому те чи інше висловлювання було 

вимовлено в рамках певної теми. 

Останнім часом в освітній сфері все частіше використовується такий 

метод, як мозковий штурм, який посів гідне місце і в процесі економічної 

освіти. 

Метод позиціонування, кейс-методи, мозковий штурм, дебати і 

багато іншого, безумовно, є ефективними методами навчання, однак їх 

застосування вимагає великих затрат часу як в процесі підготовки до 

заняття, так і на самому занятті. 

Використання різних методів викладання дозволяє зробити заняття з 

економіки цікавими, доступними для. Активні методи навчання 

дозволяють учням застосувати теоретичні знання на практиці, розібратися 

в реальних економічних ситуаціях. Евристичні методи навчання дають 

можливість учням проявляти свої творчі здібності, шукати нестандартні 

рішення різних економічних проблем. 

Використання розглянутих методів викладання та методичних 

прийомів дозволить викладачу більш ефективно використовувати 

відведений час, підвищити зацікавленість учнів у вивченні економіки, 

досягти глибокого розуміння сутності економічних процесів, сформувати 

основи економічного мислення громадян незалежної України. 
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АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ В СПОСОБАХ    

ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ СУЧАСНИМИ СТУДЕНТАМИ 

 

Дубчак Г. М., к. психол. н.,  доцент, докторант 

Інституту Психології  ім. Г.С.Костюка НАПН України 

 

Для молоді, що отримує освіту, період навчання є тривалим і 

складним процесом, що вимагає великих інтелектуальних і фізичних 

зусиль, емоційної стійкості, психологічної врівноваженості, досягнення 

поставлених цілей і подолання стресових ситуацій, особливо в період 

екзаменаційних сесій. Стрес є невід‘ємною частиною студентського життя. 

Він викликає емоційні реакції, які, переважно,  негативно впливають на 

організм  і заважають ефективній навчальній діяльності. Тому успішність 

навчальної, а згодом професійної діяльності визначається не стільки 

професійними знаннями і навиками, скільки вміннями протистояти 

різноманітним стресовим факторам. Пошук особистісних ресурсів 

подолання навчального стресу майбутніми фахівцями стає важливим 

аспектом сучасних досліджень не тільки в теоретичному, але і 

практичному плані, зокрема для вирішення завдань профілактики, ранньої 

діагностики та психокорекції різних психологічних розладів у студентів, а 

також для забезпечення їхньої високої працездатності в навчальній та 

майбутній професійній діяльності.  

З метою вивчення гендерних особливостей основних стратегій 
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долаючої поведінки сучасних студентів нами було проведено емпіричне 

дослідження, у якому взяло участь 198 студентів середніх та вищих 

навчальних закладів м. Чернівці. Студенти вузів склали 113 чоловік, а 

професійних училищ – 85 осіб. Серед досліджуваних було 96 чоловіків та 

102 жінок. Вік досліджуваних студентів вагався від 16 до 38 років 

(М=19,21+4,36).  

У дослідженні було використано опитувальник способів подолання 

(WCQ; Folkman и Lazarus, 1988), адаптований Т.Л.Крюковою [1]. 

Математико-статистичні процедури з аналізу результатів дослідження 

проводилися з використанням комп'ютерної статистичної програми SPSS 

(χ², критерій t-Student). Тест χ² показав гомогенність груп студентів за 

статтю, спеціальністю та типом навчального закладу (р≥0,05; ni). Критерій 

Колмогорова-Смирнова за всіма шкалами підтвердив нормальність 

розподілу даних (р>0,05).  

Результати дослідження, наведені у таблиці 1 свідчать про те, що 

сучасні студенти використовують різні стилі долаючої поведінки. На 

основі критерію t-Student встановлено, що для досліджуваної вибірки 

відмінності в стилях долаючої поведінки студентів є статистично 

значущими (р<0,01). З наведених даних виникає, що для сучасних 

студентів, як хлопців так і дівчат, спільними переважаючими типами 

долаючої є поведінки є втеча/уникнення, самоконтроль та позитивна 

переоцінка; найменш вираженим стилем є прийняття відповідальності.  

На думку авторів методики  усі копінг-механізми за ступенем 

конструктивності можна віднести до трьох груп: конструктивні 

(планування рішення, самоконтроль,  пошук соціальної підтримки), 

відносно конструктивні (прийняття відповідальності, позитивна 

переоцінка) та неконструктивні (конфронтаційний копінг, дистанціювання, 

втеча/уникнення). В нашому дослідженні виявлені домінуючі стилі копінг-

поведінки студентів належать до усіх трьох груп копінгу, що свідчить про 
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неоднорідність студентського середовища: поруч зі студентами, які, 

стикаючись із повсякденними труднощами і проблемами, вирішують їх 

конструктивно або відносно конструктивно, є   студенти з недостатньо 

високими адаптаційними здібностями та  деструктивними проявами 

поведінки. Слід зазначити, що студенти з високим рівнем вияву 

деструктивних копінг-стратегій можуть потребувати психологічної 

допомоги.  

Аналіз критерію t-Student для незалежних груп виявив статистично 

значущі відмінності в двох стилях долаючої поведінки хлопців та дівчат: 

прийняття відповідальності та позитивна переоцінка (p<0,01). Дані стилі 

долаючої поведінки, які зараховують до відносно конструктивних, частіше 

проявляються в поведінці дівчат, ніж хлопців. За іншими стилями копінгу 

відмінності статистично не значущі. 

Таблиця 1 -  Порівняльний аналіз стилів долаючої поведінки студентів  
 

Стилі долаючої поведінки 

Вибірка Хлопці Дівчата  

p М σ М σ М σ 

Конфронтаційний  10,41 2,74 10,41 2,71 10,41 2,79 0,98 

Дистанціювання  10,61 2,55 10,49 2,25 10,72 2,81 0,51 

Втеча/уникнення 13,30 3,57 12,84 3,22 13,73 3,83 0,08 

Позитивна переоцінка 7,85 1,95 12,49 3,16 13,65 3,37 0,01 

Прийняття відповідальності 13,09 3,31 7,48 1,89 8,20 1,96 0,01 

Самоконтроль  11,24 2,74 12,83 3,05 13,09 2,70 0,53 

Планув. вирішення проблеми 11,59 2,71 11,92 2,38 11,28 2,97 0,10 

Пошук соц.  підтримки  12,96 2,87 11,07 2,91 11,40 2,57 0,40 

 

Отже, на основі проведеного аналізу можна констатувати, що в усіх 

групах досліджуваних нами студентів серед домінуючих стратегій, як 

чоловіків, так і жінок, виявлено деструктивні копінг-механізми, 

найчастіше – це втеча/уникнення. Наведені вище дані дозволяють 

говорити про те, що частина студентів вищих та середніх навчальних 

закладів може мати в майбутньому проблеми у виконанні своїх 

професійних обов‘язків, що вказує  на необхідність цілеспрямованої 

роботи по формуванню стресостійкості майбутніх фахівців. 
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СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ З ПРАВОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

Остапенко О.Г., к.ю.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Активне запровадження в українську освітню систему дистанційного 

навчання зумовлює поширення процесів розробки і застосування у 

навчальному процесі дистанційних курсів. В умовах зменшення 

аудиторного навантаження при збереженні обсягу змісту навчальних 

дисциплін, низької мотивації студентів в отриманні якісної освіти є 

необхідним активне застосування дистанційних форм навчання. 

Дистанційна освіта заснована на використанні специфічних освітніх 

технологій, сучасних методик навчання, технічних засобів і способів 

передачі інформації, інформаційних та телекомунікаційних технологій. 

Основою дистанційного навчання є самостійна інтерактивна робота 

студента зі спеціально розробленими навчальними матеріалами. Така 

освіта є формою навчання, за якої переважає самостійне навчання з 

використанням сучасних технічних засобів трансляції інформації. Як 

вказує В.І. Овсянніков, дистанційна освіта – це навчання на відстані. Воно 

реалізується завдяки поєднанню поштового, радіо-, телевізійного, 

електронного зв‘язків, телефону і газет за обмеженого безпосереднього 
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контакту того, хто навчається, з викладачем або за повної його відсутності. 

Очні і синхронні заняття з викладачем зведено до мінімуму або їх взагалі 

немає. Це переважно самостійна освіта (самоосвіта), що включає в тій чи 

іншій формі зворотний зв‘язок з викладачем (освітнім закладом) [1]. 

Особливістю вивчення правових дисциплін є необхідність 

детального опрацювання нормативно-правових актів, що є джерелами 

права у певній його галузі. Пошук нормативно-правових актів на 

офіційному сайті Верховної Ради України в більшості випадків викликає в 

студентській аудиторії певні труднощі. Саме існування і застосування у 

навчальному процесі дистанційного курсу з тієї чи іншої правової 

дисципліни, в інтерфейсі якого будуть посилання на необхідні джерела 

права спрощує процес самостійної роботи студентів та забезпечує 

можливість підвищення якості їх підготовки до аудиторних занять. Такі 

посилання можуть міститися як у «нульовому тижні», так і до кожної теми 

курсу. 

Крім того, інтерфейс курсу також може містити і посилання на 

процесуальні документи, рішення судів чи інтерпретаційні акти вищих 

судових інстанцій тощо. Знайомство з такими матеріалами дозволяє 

студентам виробити вміння та навички вірного застосування положень 

нормативно-правових актів при вирішені спірних або проблемних питань, 

що можуть виникати у подальшій професійній практичній діяльності. 

Формування занять у дистанційному курсі передбачає розміщення і 

теоретичного матеріалу за темами курсу. Постійні зміни, що відбуваються 

у законодавстві, потребують і постійного виправлення положень, що 

містяться в теоретичному матеріалі. В цьому аспекті ефективнішим може 

бути розміщення лише узагальнених теоретичних положень або блок-схем, 

а деталізація цього матеріалу буде міститися саме в Інтернет-посиланнях 

до кожної теми курсу. Таким чином, відбувається і економія часу 

викладача як при розробці курсу, так і при подальшому його використанні, 
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і спрощується процес підготовки студентів до аудиторних занять. 

При цьому враховуючи специфіку правових дисциплін, що пов‘язана 

з потребою постійного внесення коректив до теоретичних положень через 

мінливість чинного законодавства, розробка таких дистанційних курсів 

вимагає великих часових витрат на зазначений процес. Отже, вирішення 

зазначених проблем потребує забезпечення відведення викладачеві в його 

індивідуальному плані великої кількості годин для розробки такого 

дистанційного курсу. 

На підставі викладеного, є необхідною активізація процесу розробки 

і впровадження дистанційних курсів з правових дисциплін. При цьому, як 

свідчать практика й науково-методичні дослідження, спостерігається 

тенденція поширення змішаного навчання (blended learning), під яким 

прийнято розуміти об‘єднання формальних засобів навчання – роботи в 

аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу – з неформальними, 

наприклад, обговоренням за допомогою інтернет-конференцій. Змішана 

форма навчання органічно поєднує як денні, так і дистанційні форми 

навчання. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ФАРМАКОЛОГІЇ МОЛОДШИМ СПЕЦІАЛІСТАМ ФАРМАЦІЇ  

 

Бондаренко В. І.,  

Коледж Національного фармацевтичного університету, 

bondarenko.vera72@gmail.com 

 

Зміни, що відбуваються як у сфері вищої професійної освіти, так і в 

системі охорони здоров‘я,  пов‘язані з тим, що на ринку праці нині 

затребувані фахівці, які мають професійні, особистісні, комунікативні 

компетентності, готові до ефективного розв‘язання спеціальних та 

професійних завдань, можуть адаптуватися при зміні життєвих та 

професійних умов, здатні до самовдосконалення тощо.  

Пріоритетним у професійній освіті є компетентнісний підхід до 

підготовки фахівця, який вимагає змін у організації освітнього процесу.  

Якісна підготовка фахівця передбачає комплексний підхід, який 

включає такі найголовніші складові як організація освітнього процесу в 

цілому, матеріально – технічне забезпечення, кваліфікацію педагогів, 

використання сучасних засобів дидактики, створення валідного 

інструментарію для контролю освітньої діяльності студентів тощо. 

Професійна освіта повинна бути практико – орієнтованою, тому якісна 

підготовка фармацевта передбачає створення в процесі навчання міцних 

зв‘язків між теоретичними знаннями і вміннями їх застосувати в 

професійній діяльності. 

Саме тому  особлива увага при підготовці молодшого спеціаліста 

фармації прикута до впровадження інтерактивних методик та технологій, 

які мають певні переваги перед традиційними освітніми технологіями.   

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=tWVwFp1XFuib9XihF2sMvZs7FhDMEuRwthVe
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Фармакологія – дисципліна професійно– практичного циклу, яка 

пов'язує всі фармацевтичні дисципліни з теоретичною та практичною 

медициною. Головне завдання фармакології – навчити студентів 

орієнтуватись у різноманітних лікарських засобах лікування і 

профілактики захворювань. Фармакологія –  достатньо мобільна наука: 

постійно на фармацевтичному ринку з‘являються нові лікарські препарати, 

змінюється асортимент лікарських засобів, тому основним з завдань 

дисципліни є підготовка майбутнього  фармацевта до інформаційної 

роботи з питань раціонального застосування ліків. 

Традиційно вивчення лікарських засобів здійснюється за певним 

алгоритмом: міжнародні непатентовані назви; торгові назви; 

фармакологічна група; механізм дії; фармакодинаміка (фармакологічні 

ефекти); показання до застосування та умови раціонального застосування; 

побічні ефекти; протипоказання; форма випуску препарату, вивчаються 

питання взаємозаміни лікарських засобів безрецептурного відпуску та 

елементи фармацевтичної опіки. 

 Основними педагогічними методами при проведенні практичного 

заняття традиційно були пояснювально – ілюстративний та 

репродуктивний.  

Але, враховуючи сучасні вимоги до компетентного фахівця,  

недостатньої просто мати знання й відтворювати їх. 

Фармацевт повинен навчитись легко і вільно орієнтуватись у 

професійному середовищі, вміти самостійно набувати фармакологічні 

знання та впевнено  використовувати їх в конкретних професійних 

ситуаціях.  

Ці вимоги диктують використання більш прогресивних методів 

навчання. Тому у Коледжі Національного фармацевтичного університету,  

на практичних заняттях з фармакології впроваджуються різноманітні 

інтерактивні технології, серед яких перевагу надано тим, за допомогою 
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яких моделюються ситуації, наближені до майбутньої професійної 

діяльності фармацевтів. Як правило, це –  ділові та рольові ігри. 

Під час гри студенти розділяються на групи згідно з 

функціональними обов‘язками фармацевтичних працівників: представник 

фірми – постачальника лікарських засобів, завідувач відділом аптеки, 

фармацевт тощо.  Виконання ролей не тільки знайомить студентів з 

посадовими обов‘язками  але й дозволяє розвивати навички використання 

професійних знань, пошуку шляхів розв‘язання професійних проблем 

самостійно та в команді. Гра активізує розумову діяльність, сприяє 

адаптації до майбутньої професійної діяльності, мотивує на більш 

свідомий підхід до здобуття нових знань та навичок. 

В коледжі було проведено анкетування студентів щодо використання 

інтерактивних методик викладання. Студенти відмітили, що подібна 

форма занять формує позитивний настрій у групі, не дозволяє жодному 

бути байдужим до процесу навчання та спілкування. Відмічалося бажання 

самостійно працювати з іншими студентами, а не тільки з підручниками та 

інформаційними матеріалами. До позитивних моментів можна також 

віднести: покращення взаєморозуміння між студентами та викладачем, 

відсутність страху зробити помилку або задати неправильне запитання, 

можливість співпраці викладача з кожним із студентів окремо, постійний 

зворотній зв‘язок.  

Таким чином, інтерактивні педагогічні технології сприяють 

підвищенню якості навчання, посиленню мотивації у навчанні, 

забезпечують сприятливі умови для професійного становлення та розвитку 

майбутнього фахівця, формування його професійних і особистісних 

компетентностей, дозволяють визначити самооцінку своїх можливостей, 

здібностей, потреби у постійній самоосвіті та самовдосконаленні. 
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

shevchenko.khnadu@gmail.com 

 

Страхування є відносно новим, але дуже важливим і перспективним 

видом економічної діяльності в Україні. З кожним роком збільшується 

кількість суб‘єктів страхової діяльності, виникають нові страхові 

продукти, ускладнюються функції страхових компаній. В умовах 

динамічного розвитку страхування в Україні зростає потреба у фахівцях 

відповідних спеціальностей і кваліфікацій. 

З огляду на вищезазначене актуальності набувають дослідження 

прикладних аспектів розвитку кадрової складової економічного потенціалу 

mailto:shevchenko.khnadu@gmail.com
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страхових компаній, зокрема ідентифікація «еталонних» особистісно-

професійних профілів страховика-управлінця та страховика-підлеглого. 

Нині лідерами страхового ринку та ключовими флагманами 

провадження страхової діяльності в Україні (за критерієм чистих премій) є 

такі страхові компанії: «АХА Страхування», «Провідна», «Інгосстрах», 

«Уніка», «Українська страхова група», «ТАС СГ», «Арсенал 

Страхування», «Інго Україна», «Альфа Страхування», «PZU Україна», 

«Оранта», «Універсальна», «UPSK», «Княжа» і «Нефтегазстрах» [1]. 

Відповідно, для ідентифікації «еталонних» особистісно-професійних 

профілів страховика-управлінця та страховика-підлеглого слід, у першу 

чергу, орієнтуватися на вимоги вище перелічених ключових суб‘єктів 

страхового ринку України.  

Виходячи з зазначеного, автором було проведено експертне 

опитування фахівців у сфері страхування з метою виявлення особистісних 

і професійних якостей, якими у сучасних умовах має володіти спеціаліст зі 

страхування. З метою забезпечення виконання критерію Райхмана-

Азгальдова експертна група була сформована з 15 провідних фахівців у 

сфері страхування (керівних працівників страхових компаній), яким було 

запропоновано виявити особистісні та професійні якості фахівця-

управлінця та фахівця-виконавця у сфері страхування.  

При цьому, перелік особистісних якостей було сформовано автором 

із використанням основних положень теорії типів особистості 

Г.Ю. Айзенка [2] та структурної теорії рис особистості Р.Б. Кеттела [3], 

перелік професійних якостей  із використанням положень посадових 

інструкцій страхового агента [4] та керівника відділу департаменту 

страхування [5]. Результати опитування експертної групи узагальнено, 

перевірено на рівень узгодженості та достовірність відповідно до положень 

проведення математично-статистичного аналізу (з використанням 

коефіцієнта конкордації та критерію Пірсона, відповідно). За значеннями 
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коефіцієнта конкордації та критерію Пірсона, зроблено висновок про те, 

що результати опитування експертної групи можна вважати достовірними. 

На основі узагальнених даних опитування експертної групи стало 

можливим формування таких особистісно-професійних профілів 

страховика-управлінця та страховика-підлеглого (рис. 1 і рис. 2). 

 

 

Рисунок 1 Особистісно-професійний профіль  

страховика-управлінця 

 

 

Рисунок 2 Особистісно-професійний профіль  

страховика-підлеглого 
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Як бачимо, ідентичними є профілі страховика-управлінця та 

страховика-підлеглого за такими особистісними та професійними 

якостями: С+ (емоційна стійкість) (максимальне значення), Н+ (сміливість) 

(помірне значення), Q1 (радикалізм чи консерватизм) (нейтральне 

значення), Q4 (розслабленість чи напруженість) (нейтральне значення), 

П11 (уміння планувати та прогнозувати показники діяльності страхової 

компанії) (максимальне значення). 

Профіль страховика-управлінця є складнішим за такими 

особистісними та професійними якостями: А (чуйність чи відчуженість), 

В (розум чи безглуздя), F (розсудливість чи безтурботність), G (свідомість 

чи безвідповідальність), І (жорсткість чи м‘якість), М (мрійливість чи 

практичність), N (дипломатичність чи прямолінійність), О (схильність до 

побоювань чи спокій), Q2 (самодостатність чи конформізм), П1 (знання 

нормативно-правової бази провадження страхової діяльності), П3 (уміння 

оцінювати конкурентне середовище на ринку), П4 (уміння формувати 

оптимальний «портфель» страхових послуг компанії), П8 (знання 

документообігу страхової компанії) і П13 (уміння вести ділові 

перемовини), П9 (знання кадрової роботи).  

Профіль страховика-підлеглого є складнішим за такими 

особистісними та професійними якостями: L (довірливість чи 

підозріливість), Q3 (недисциплінованість чи контрольованість), П2 (знання 

видів страхування та страхових продуктів), П5 (уміння розробляти нові 

страхові продукти), П6 (знання та уміння застосовувати методи продажу 

страхових продуктів), П7 (уміння прогнозувати рівень ризику при 

укладенні договору страхування), П10 (уміння аналізувати ефективність 

діяльності страхової компанії), П12 (уміння здійснювати фінансові 

операції). 
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На рубежі ХХ-ХХ1 віків стало очевидним, що майбутнє людства 

тісно пов'язане з розвитком цивілізації інформаційного типу, що 

спирається на "економіку знань". Епоха постіндустріалізму актуалізувала 

розуміння ролі людського чинника в розвитку суспільства. 

Науково-технічна революція, розвиток інформаційного суспільства в 

другій половині XX століття зумовили уявлення про інформацію як 

громадську цінність, а сам громадський розвиток став розумітися як 

перехід від енергетичних до інформаційних технологій. Якщо знання 

http://forinsurer.com/ratings/nonlife/16/3/80
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завжди зв'язується з конкретною особою, то інформація - "безособова". Не 

дивлячись на те, що вона доступна усім, саме особистий, суб'єктивний 

досвід визначає можливість перетворити її на знання. При цьому 

інформаційно-когнітивний процес включає два взаємозв'язані етапи: 

перетворення особового знання на інформацію і наступне відтворення 

цього знання з інформації [1]. 

Тому основне завдання освітньої системи суспільства 

постіндустріального типу зводиться до навчання кожного представника 

цивілізації правильній роботі з інформаційними ресурсами, розвитку 

адаптаційних і орієнтаційних якостей навчаних в умовах різноманіття 

інформаційних потоків. 

У зв'язку з цим важливо відмітити, що епоха інформатизації вимагає 

посилення прагматичної сторони вищої освіти, привиття таких 

адаптаційних і орієнтаційних характеристик людини, які повною мірою 

вирішували б питання взаємодії людини і машини, людини і природних 

ресурсів, людини і співтовариства людей. У цих умовах, як показує досвід, 

відбувається руйнування моральних засад людства, тих моральних норм, 

які у всі часи виступали каталізатором взаємин людей в людському 

співтоваристві. Основний акцент в сучасній освіті перенесений на ідею 

виживання в умовах глобальних катаклізмів, міри готовності до 

життєдіяльності в умовах жорстокої конкуренції. Таким чином, 

глобалістичні тенденції громадського та державного розвитку неминуче 

формують нове освітнє середовище, найважливішими принципами 

побудови якого є націленість на інформаційно-освітню парадигму [3]. 

Сучасні інформаційно-комунікативні технології виступають 

стимулюючою основою соціально-економічної трансформації людського 

суспільства, "сприяють людям і суспільству у використанні знань і ідей". 

Згідно з цим документом, інформаційне суспільство, що формується, 

покликане дати кожному представникові сучасної цивілізації можливість 
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повніше реалізувати свій потенціал. Саме тому створення єдиного 

глобального інформаційного соціального і освітнього простору є однією з 

перспективних і ефективних національних і міжнародних стратегій на 

найближчу перспективу. 

Глобалізація диктує необхідність підвищення якості освіти, 

підготовки висококваліфікованої робочої сили, конкурентоздатної на 

світовому рівні [4].  

Інтеграційна основа глобалізації сучасного життя неминуче ставить 

питання про міру прояву уніфіковації механізмів та процесів, у тому числі 

у сфері освіти. Існує небезпека того, що стирання меж між країнами і 

континентами, зрештою, приведе до стирання меж між культурами 

народів, що населяють різні регіони планети. Проблеми 

постіндустріального світу виявили необхідність об'єднання зусиль у 

пошуках напрямів їх рішення [2]. 

Саме глобальна інформатизація і економіка знань дозволяють 

людству вийти в новий освітній вимір. З прискоренням темпів 

громадського розвитку, формуванням інформаційно-комунікативного 

середовища провідну роль починають грати інтелектуальні ресурси 

виробництва, нова технологічна база. Зростання ролі і значущості 

людського чинника соціального розвитку дозволяє говорити про те, що 

саме людина, здатна придбавати і творчо використовувати знання, 

виступає важливим ресурсом сучасної економіки. В зв'язку з цим 

імперативом переходу цивілізації в якісно новий стан виступає 

випереджаючий розвиток загальної і вищої освіти. 
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Проблема определения объекта и предмета существует во многих 

сферах человеческой деятельности: в фундаментальных, 

экспериментальных и прикладных исследованиях; в исследованиях 

студентов на уровне контрольных, курсовых, дипломных работ. Актуальна 

она и в педагогической практике, где нередко наблюдаются затруднения и 

неоднозначность, субъективизм и формальный подход особенно при 

определении объекта и предмета учебных дисциплин. Их неточное 

определение искажает истинную цель дисциплины, ведѐт к вторжению в 

другие дисциплины, способствуя их дублированию. Эффективность 

усвоения, интерес и доверие студентов падает.  
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Целью данного доклада является изложение научно обоснованной 

методологии определения объекта и предмета учебных дисциплин в вузах.  

Исследование проблемы объекта и предмета в литературе 

показывает, что в ней господствует исключительно философская трактовка 

объекта и предмета. В действительности теория и практика познания 

свидетельствуют, что объект и предмет – это не философские, а 

методологические категории [1]. Однако, как указывается в современных 

исследованиях наука методология, как ни удивительно фактически, до сих 

пор не сформировалась. И как следствие развитие методологии как 

практики, разработка методик происходит в конкретных науках и в 

философии [1]. Не существует и профессии методолога. Поэтому 

экономисты, юристы, социологи, психологи и представители других 

профессий, не будучи специалистами в сфере методологии, трактуют 

понятия методологии исходя из своей специфической практики. 

Существует единственная теория как первый шаг в становлении науки 

методологии – это теория метода Бабайлова. В ней впервые глубоко 

исследованы такие методологические понятия как метод и методики; 

принципы и законы; термины и понятия; объекты и предметы.  

В теории метода объект понимается как «…фрагмент 

действительности; предмет – часть, аспект объекта» [1]. В этом сущность,  

содержание и связь объекта и предмета. В теории и практике в основном 

выделяют объекты и предметы таких важнейших субстанций: объект и 

предмет науки; объект и предмет практики и особенно –  практики 

исследования; объект и предмет учебной дисциплины. Определение 

объекта и предмет науки и исследования в принципе освоено и не 

вызывает особых затруднений. В частности, объектом науки является 

основная теория; предметом – основной закон [2], [3]. Определение 

объекта и предмета исследования зависит от выбора субъекта. Но в любом 

исследовании  его предметом всегда является проблемная для субъекта 



 

73 
 

часть объекта. Однако определение объекта и предмета учебных 

дисциплин как ни странно до сих пор субъективно и неоднозначно. Более 

того, часто определяется только объект дисциплины или только предмет 

дисциплины. 

Анализ и обобщение теории и практики, а также собственный опыт 

определения объектов и предметов наук, исследований и учебных 

дисциплин привѐл автора к таким выводам: 

 Объект – это границы (исследования, науки, учебной 

дисциплины). 

 Предмет – это соответствующая проблемная часть объекта, 

проблема субъекта в отношени части объекта. 

В качестве иллюстрации можно привести примеры объекта и 

предмета учебных дисциплин «Менеджмент», «Экономика труда», 

«Основы  экономической теории». При этом для определения объекта 

любой дисциплины можно пользоваться формальным правилом, «клише»: 

объект дисциплины – само еѐ название. Предметом любой дисциплины 

являются важнейшие аспеты объекта, которые необходимо раскрыть 

преподавателю и усвоить студенту. 
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Проблемі комп'ютеризації і інформатизації різних сфер життя 

суспільства, науки, освіти присвячена значна кількість академічних і 

наукових досліджень. Процес інформатизації освіти, підтримуючи 

інтеграційні тенденції пізнання закономірностей предметних областей і 

довкілля, актуалізує розробку підходів до використання потенціалів 

інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку особистості 

студентів, підвищення рівня їх креативності, розвитку здібностей до 

альтернативного мислення, формування умінь розробляти стратегію 

пошуку рішень як навчальних, так і практичних завдань, прогнозувати 

результати реалізації прийнятих рішень на основі моделювання об'єктів, 

що вивчаються, явищ, процесів, взаємозв'язків між ними. Бурхливий 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій за останні декілька 

років, а також інтенсивне їх використання в навчальному процесі вже 

привели до деяких змін в системі дистанційного навчання вищих 

навчальних закладів системи Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. Ці зміни торкнулися не лише структури системи  освіти в системі 

ДСНС Украині, методологію і технологію процесу дистанційного 

навчання, але і її стратегічної орієнтації [2]. 

В умовах стрімкого науково-технічного прогресу, загального 

прагнення до інтеграції в усіх сферах життя, в умовах глобалізації і 

постійних змін в соціальній і економічній сферах життя, спеціальні знання 
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застарівають все швидше. У таких умовах,   співробітникам ДСНС України 

необхідно вчитися протягом життя, але головна мета системи освіти - 

навчити його вчитися. Вищи Навчальні заклади ДСНС України 

розробляють стратегію гнучких, адаптивних системах дистанційного 

навчання, що передбачають можливості досить швидкої професійної 

переорієнтації, підвищення кваліфікації, саморозвитку на будь-якому 

відрізку професійної кар'єри співробітника, а також в ефективному 

дистанційному навчанні, що розвиває пізнавальну і продуктивну 

діяльність слухачів, їх інтелектуальні навички [1]. 

Таким чином, для повного застосування дистанційного навчання 

треба подолати   існуючи протиріччя між: 

- традиційною (без застосування інформаційно- комунікаційних 

технологій) системою заочного навчання і необхідністю підвищення 

ефективності процесу дистанційного навчання за допомогою використання 

інформаційно- комунікаційних технологій і спеціально розроблених 

ресурсів; 

- розрізненою інформацією про використання інформаційних 

технологій в дистанційному навчанні і необхідністю створення науково- 

обгрунтованої системи комп'ютерно-інформаційного дистанційного 

навчання у внз ДСНС України; 

- традиційною методикою і сучасними вимогами до професійної 

компетентності і інформаційної культури співробітників ДСНС України; 

- накопиченим потенціалом інформаційних ресурсів і навчальних 

електронних видань у внз ДСНС України, недостатньою затребуваністю в 

дистанційному навчальному процесі. 

Тому існує істотна наукова значущість поставленої проблеми, яка 

витікає з її недостатньої теоретичної розробленісті в науковій літературі, 

потребі внз ДСНС України в практичних рекомендаціях з використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному 

\

 \ 
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навчанні співробітників Державної протипожежної служби.  

Таким чином, аналіз розробок в сфері застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в дистанційному навчанні дозволив виявити 

перспективну лінію інформатизації вищої відомчої школи - міжпредметну 

проектувальну діяльність на основі інформаційно-комунікаційних 

технологій, в якій інтерес до навчання, самостійність в придбанні і 

презентації знань у вигляді продукту творчості виводиться на провідне 

місце. 
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Ігрові технології навчання націлені на те, щоб навчити студентів 

розуміти мотиви свого вчення, своєї поведінки в грі і в житті, тобто 

формувати цілі і програми власної самостійної діяльності і передбачити її 

найближчі результати. 

Сакраментальне питання освіти – «Як вчити?» Особливо актуально, 

якщо мова йде про економічну освіту.  

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зміною вимог 
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до підготовки студентів вищих навчальних закладів, оскільки це пов'язано 

як з реформуванням вищої професійної освіти в Україні, так і зі зміною 

цілей і змісту практично всіх видів професійної діяльності. Значення 

економічної підготовки в процесі становлення сучасного спеціаліста 

змушує педагогів і практиків все частіше звертатися до пошуку 

оптимальних шляхів підвищення ефективності процесу економічної 

соціалізації студентської молоді. Сучасне суспільство і виробництво 

потребують фахівців, здатних до системного дії в економічних ситуаціях, 

до аналізу і проектування своєї економічної діяльності, які вміють бути 

самостійними в умовах невизначеності. Низький рівень економічної 

компетентності працівників призводить до зниження здібностей 

менеджменту і технічних кадрів до забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств. 

Сучасна освіта нерозривно пов'язана з економічною освітою, 

спрямованою на якісно новий рівень економічної підготовки майбутніх 

фахівців. У той же час економічна освіта і економічне виховання є 

найважливішими складовими цілеспрямованого процесу економічної 

соціалізації студентів, який здійснюється в стінах вищого навчального 

закладу. Саме в вузі відбувається соціальне дозрівання і дорослішання 

молодої людини, що в подальшому буде сприяти його адаптації та 

самореалізації в ринковій системі господарювання [1].  

Звичайно, можна використовувати велику кількість розроблених 

сьогодні рольових і ділових ігор, влаштовувати дебати, круглі столи тощо. 

Ігрова форма занять створюється за допомогою ігрових прийомів і 

ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання до навчальної 

діяльності. 

Однак інтерес до заняття і його ефективність зростають, коли поряд з 

подібними формами і методами навчання використовуються так звані бліц-

гри. 
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Слово «бліц» (від нім. Blitz – блискавка) має два основних значення: 

1) пристрій, що виробляє короткочасну яскравий спалах для 

фотографування; 2) в шахах і деяких іграх: партія з дуже швидким 

контролем часу [2]. Іншими словами, бліц означає щось дуже короткий (за 

часом), блискавичне. 

Бліц-гра дозволяє: 

• розглянути рішення практичного завдання; 

• швидко отримати результати; 

• створює настрій на зміст навчання; 

• дозволяє підвищити інтерес студентів до теми; 

• закріпити вивчений матеріал. 

Ознаки бліц-гри: 

• швидкість проведення і отримання результатів, несподіванка і 

неординарність змісту, мінімальний комплект ролей; 

• створення психологічної установки, настрою на зміст освіти; 

• виявлення позиції студентів; 

• вирішення проблемних ситуацій. 

Представлені нижче бліц-ігри можна адаптувати під будь-яку 

економічну дисципліну.Дуже цікаво проходить бліц-гра «Вставте слово». 

Наприклад, для повторення матеріалу командам видаються картки з 

текстом, в яких необхідно вставити пропущені ключові слова або 

словосполучення.Для повторення і закріплення матеріалу по декількох 

темах можна провести бліц-гру «Ланцюжок слів». 

Студентам необхідно об'єднати загальним словом або 

словосполученням перераховані педагогом економічні терміни. 

Можна також провести бліц-гру «Питання-відповідь», в процесі якої 

учасникам задається питання, на який їм необхідно швидко і правильно 

відповісти. 

Для підвищення ефективності роботи на заняттях студентам 
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необхідно надавати можливість для перерв, які також можна проводити з 

використанням бліц-ігор. 

Наприклад, проводячи бліц-гру «Економічні підрахунки». 

Учасникам необхідно підрахувати відповіді на запропоновані приклади без 

використання обчислювальної техніки. Виграє той студент або команда, 

які швидше і якісніше впораються із завданням. 

Можна також провести бліц-гру «Термінологічна розминка». 

Команди по черзі виголошують економічні терміни, написані на останню 

букву попереднього слова. Називаються лише іменники в однині. Виграє 

гру команда, яка назвала найбільшу кількість термінів. 

Дуже цікаво також проходить бліц-гра «Чутливі люди». 

Запрошуються студенти, яким пропонується визначити на дотик банкноти 

/ монети різного номіналу. Студент, який визначив найбільш швидко 

запропоновану йому банкноту / монету, вважається переможцем. 

Можна також проводити конкурс «Нова банкнота». Учасникам 

команд потрібно намалювати нову банкноту для існуючого або існуючого 

держави, після цього виконана робота представляється всій групі [1]. 

Таким чином, використання бліц-ігор значно зміцнює зв'язок 

(студент-викладач), розкриває творчий потенціал кожного учня. 

І завдання викладача головним чином полягає в тому, щоб 

допомогти студенту стати вільною, творчою та відповідальною 

особистістю, здатною до самовизначення, самоствердження і 

самореалізації. 

В процесі проведення бліц-гри відбувається більш інтенсивний обмін 

ідеями, інформацією, вона спонукає учасників до творчого процесу. 
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В умовах руху розвинених країн ринкової економіки до 

постіндустріального суспільства головним носієм конкурентних переваг і 

майбутніх інновацій  все більше стають молоді освічені люди, випускники 

університетів. І це не випадково, адже вони є мобільними, активними, 

здатними до постійного навчання та перенавчання, швидкого опанування 

новими технологіями виробництва, продукування нових ідей. Процеси 

швидкого старіння знань, інформації, появи нових знань, технологій, 

професій, гострота конкуренції з іншими державами змушують уряди 

країн і власників бізнесу усвідомлювати спільну відповідальність за 

підтримку освітньо-професійного розвитку молоді, інвестування у вищу 

освіту.  

Проблематика якості підготовки фахівців вищою школою і 

соціальної відповідальності бізнесу останніми роками стала предметом 

досліджень багатьох українських науковців, серед яких быльш відомі 

А. Колот,  В. Петюх, О.Грішнова, С. Пасєка, М. Семикіна, І. Каленюк, О. 

Левченко, Л. Лісогор та інші [1-4].  

Соціальна відповідальність бізнесу за якість підготовки молодих 

фахівців виявляє себе в активній участі менеджерів багатьох підприємств в 
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країнах ЄС у розробці освітніх програм. Високим рівнем соціальної 

відповідальності можна пояснити також надання власниками підприємств 

та корпорацій надзвичайно великої кількості грантів для підтримки 

талановитої студентської молоді, молодих дослідників вищої школи, 

організацію спільно з університетами практики студентів, безперервного 

навчання випускників після працевлаштування. Заслуговує на увагу той 

факт, що в країнах ЄС фірми і корпорації беруть на себе від 20 до 60% 

витрат на підготовку кадрів в університетах [3].  

Зарубіжний досвід засвідчує очевидні вигоди від реалізації 

соціальної відповідальності бізнесу у реалізації програм взаємодії з вищою 

школою. Це, у свою чергу, допомагає фірмам здійснювати відбір 

талановитих випускників ВНЗ, врешті-решт – прискорювати інноваційний 

розвиток, досягати конкурентних переваг та зростання реалізації послуг 

(продукції) конкретної корпорації (підприємства).  

На початку 50-х років ХХ ст., на етапі розвитку індустріальної 

економіки, Україна посідала провідні місця в світі за якістю вищої освіти. 

Нині в Україні відбувається криза у розвитку якісних освітніх послуг. 

З огляду на дослідження В.Савченка,  М. Семикіної, С. Пасєки, А. 

Орлової та інших українських вчених [1-4], до погіршення якості вищої 

освіти в Україні загалом призвели: обмежені обсяги фінансування освіти і 

науки в Україні; невідповідність змісту і тривалості української освіти 

європейським параметрам; невідповідність якості навчання зростаючим 

вимогам економіки; обмежений доступ якісних освітніх послуг для 

малозабезпечених верств населення; формальна взаємодія з соціальними 

партнерами, зокрема, з роботодавцями, в питаннях якості освіти, 

узгодження якості і структури освітніх послуг з їх реальними потребами; 

зменшення обсягів професійного навчання на підприємствах з участю 

ВНЗ; невідчутний зв‘язок між рівнем освіти і розміром середньомісячної 

оплати праці для більшої частки найманих працівників; неприваблива 
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заробітна плата, що пропонується випускникам ВНЗ. Надії, які 

покладалися на впровадження кредитно-модульної системи навчання та 

інших ідей Болонської декларації, не принесли очікуваного ефекту.  

Виконаний нами аналіз дає змогу констатувати, що в Україні 

сьогодні спостерігається протиріччя між потребами прискореного 

інноваційного розвитку країни і незадовільною якістю підготовки фахівців 

вищою школою. Керівники МОН України, підприємств і ВНЗ, вимушені 

визнавати, що упродовж останніх 25-30 років у сфері підготовки кадрів 

відбулися негативні процеси, які свідчать про зміни ситуації не на користь 

України. Роботодавці справедливо висловлюють занепокоєння з приводу 

погіршення якості знань, недостатнього рівня практичної підготовки 

молодих фахівців, які шукають роботу.  

За умов ринкових перетворень вища школа в Україні опинилася сам 

на  сам  з багатьма проблемами – пошуку місця гідної практики студентів, 

місць працевлаштування, вдосконалення освітніх програм, визначення 

оптимального переліку спеціальностей. Роботодавці в Україні більше 

декларують свою участь у розв‘язанні проблем якості навчання, ніж 

спільно їх вирішують: питома вага коштів представників бізнесу у 

надходженні позабюджетних коштів вищих навчальних закладів не 

перевищує 1-2%, основну частку витрат, як відомо, беруть на себе держава 

і батьки студентів та аспірантів [3, с. 57 ].  

Проблема якості підготовки фахівців вищою школою набула 

особливої гостроти за умов погіршення економічної ситуації, озброєного 

конфлікту на сході України. На тлі системної кризи, інфляції суттєво 

зменшилися обсяги реального фінансування розвитку ВНЗ. Ці та зазначені 

вище причини зменшують мотивацію молоді до підвищення якості знань. З 

іншого боку, не має мотивації власників підприємств до інвестування у 

розвиток людського капіталу, у розвиток вищої школи. Професійне 

навчання на підприємствах має тенденції до згортання. Водночас 
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скорочення персоналу на багатьох підприємствах, рух небувалої кількості 

вимушених переселенців, які шукають роботу, ускладнюють шанси 

працевлаштування випускників вищої школи, зумовлюють масштабну 

інтелектуальну міграцію за межі України. Понад 4 млн. українців 

працюють за кордоном. Тисячі випускників шкіл прагнуть вступати не у 

виші України, а в навчальні заклади Європи, які пропонують безкоштовне 

навчання та можливості працевлаштування.  

З нашої точки зору, розв‘язання проблеми якості підготовки фахівців 

можна вирішити лише на основі соціального партнерства, соціального 

діалогу. Назріла нагальна потреба в укладанні Генеральної та 

територіальних (регіональних) угод спільної соціальної відповідальності 

держави, бізнесу та ВНЗ, які б передбачали спільну участь у забезпеченні 

якості підготовки у відповідності до потреб економіки. Є доцільним 

створення системи привабливих пільг в оподаткування для підприємств, 

які співпрацюють з університетами та забезпечують практику студентів, 

стажування викладачів та аспірантів, безперервне професійне навчання на 

підприємствах. Це підвищило б економічну мотивацію власників 

підприємств до інвестування у розвиток людського капіталу, у розвиток 

вищої школи. 
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Гендерна рівність як один із принципів функціонування 

європейської спільноти є основним пріоритетом у формуванні 

інноваційної моделі вищої освіти в Україні. Актуальність питань 

встановлення гендерної рівності в освітньому процесі вищої школи 

підтверджено структурними диспропорціями в розподілі викладачів та 

студентів за чоловічою та жіночою ознакою. Також вітчизняну систему 

вищої освіти характеризують дискримінація й нерівність в академічному 

середовищі. Чоловічий ухил у внз спостерігається, переважно, в 

університетах, основним напрямком підготовки яких є технічні 

спеціальності. Щодо жінок, то гуманітарний напрямок освіти має суто 

жіночі риси. 

До теперішнього часу в вітчизняній системі вищої освіти 

спостерігається недостатній ступінь реалізації гендерного підходу. 

Зокрема: 

 відсутні читко визначені соціо-психологічні орієнтири в розробці 

ОКХ підготовки фахівців різних галузей; 

 наявний високий рівень суб‘єктивізму викладачів щодо 

формування гендерних стереотипів відносно студентів; 

 характерний низький рівень толерантності до верств суспільства, 

що не вкладаються в встановлені «рамки» гендерних стереотипів; 

 відсутні ефективні гендерні програми на місцевих рівнях 

самоуправління, в тому числі в сфері освіти; 
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 відсутня підтримка рівності між жінками та чоловіками у різних 

галузях наук; 

 відсутній гендерний аналіз діяльності та бюджетування внз в 

цілому тощо. 

Не зважаючи на те, що в Україні практично діють декілька 

гендерних осередків («Гендерний осередок» Запорізького державного 

університету, Гендерний центр ХНУМГ ім. О.Бекетова, Український центр 

гендерної освіти при НТУУ «КПІ», Лабораторія гендерних досліджень 

Сумського державного педагогічного університету та ін.), питання 

впровадження гендерних стандартів в освіту залишається досить 

невирішеним.  

Аналізуючи теоретичні й емпіричні здобутки, можна прийти до 

висновку, що чоловіки у внз проявляють такі риси характеру як більш 

агресивний стиль соціальної поведінки, владність на керівних посадах, 

рефлективність, прямо окреслену ділову спрямованість. Водночас жінки у 

вищій освіті представлені такими рисами, як взаємопереживання, 

відповідальність, емоційність тощо. 

Основні напрями роботи вищих навчальних закладів з формування 

гендерно-відповідальної поведінки повинні передбачати реалізацію 

проектів щодо забезпеченні гендерної рівності в Україні в цілому, 

підтримки рівності між жінками та чоловіками в освіті, підвищення 

статусу жінок як крок назустріч досягненню сталого розвитку країни на 

шляху до євроінтеграції. 
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В сучасному світі, з метою підвищення ефективності навчального 

процесу, на шляху розвитку інформаційних технологій, відкриваються нові 

напрямки та перспективи перед студентами та викладачами. Змін зазнають 

сама сутність та встановлене поняття освіти, бо саме тут значна увага 

приділяється новітнім методам та методикам, а саме дистанційному та 

змішаному навчанню, самоосвіті.  

Передові технології в освіті та, як наслідок, дистанційне навчання – 

закономірний еволюційний процес для сьогодення. 

Про ефективність дистанційної форми навчання йдеться чимало, а 

унікальність її полягає в тому, що той, хто прагне навчатися, самі повинні 

відчути необхідність у подальшому навчанні, а ніяк не піддаватися 

утисканням зі сторони [1]. Тобто, надається можливість для навчального 

процесу та роботи з матеріалами в такій інтенсивності та в такій кількості 

та обсязі, які притаманні та підходять саме для них.  

Звичайно, тут  безпосередній ефект залежить тільки від того, як 

часто, віддано та наполегливо займається людина, яка навчається.  

Провівши спостереження можна визначити основний контингент, що 

прагнуть, можуть та змушені навчатися за програмою дистанційного 

навчання. До них віднесемо таких людей, які: 

 перебувають в частих відрядженнях; 

 військовослужбовців; 
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 жінок, що знаходяться у декретній відпустці; 

 людей з фізичними вадами; 

 слухачів, що знаходяться територіально віддалено; 

 працівників, які підвищують свою кваліфікацію або проходять 

стажування; 

 людей, які поєднують роботу та навчання та ін. 

Та потрібно також відмітити, що хоча шляхом дистанційного 

навчання можливо отримання базової середньої освіти, така форма 

навчання не отримала розповсюдження та підтримки в даному напрямку, а 

саме в школах, коледжах, ліцеях та інших середніх закладів освіти. 

Оскільки дистанційне навчання проходить тільки через Інтернет,  

тому і сам процес навчання відбувається без безпосереднього контакту 

викладач-студент. Весь процес оцінювання також проходить дистанційно, 

шляхом он-лайн пересилання матеріалів та їх перевірки. 

Саме тому, на нашу думку, розумною альтернативою дистанційному 

навчанню, повинно бути впровадження так званого змішаного навчання. 

Приділимо окрему увагу цьому виду навчання. 

Змішане навчання тому і є змішаним, бо складається з трьох 

поетапних пунктів: 

 дистанційне пізнання теоретичного матеріалу; 

 засвоєння практичного матеріалу у формі денних занять;  

 здача екзамену або виконання кваліфікаційноїроботи роботи 

[2]. 

Хоч дистанційне та змішане навчання має ряд переваг, а саме 

провадження занять у зручний для навчання час, можливість заощадження 

часу та коштів, шляхом відсутності необхідності особистого приїзду, 

поряд з тим існує і ряд недоліків, які можливо згрупувати та представити в 

табл.1 (згруповано автором на основі даних [3-5]). 
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Таблиця 1 – Порівняння дистанційного та змішаного навчання 

(згруповано автором на основі [3-5]) 

Дистанційне Змішане 

 одностороннє спілкування; 

 студент (учень) пасивний, він 
бездіє і являється просто 

спостерігачем; 

 структура навчального курсу 
прихована від студента (учня); 

 студент (учень) представлений  
собі самому; 

 тексти лекційного матеріалу 
написані та подаються безособово; 

 майже повна відсутність 

застосування знань та умінь; 

 завдання задаються тільки по 
закінченню питання, яке 

розглядається; 

 відсутність робочого діалогу; 

 контрольних питань та 

завдань не передбачено; 

 студент (учень) не має 

можливості отримати відгук про 

свої успіхи. 

 двухстороннє спілкування; 

 студент (учень) активний, 

задіяний, залучений до навчального 

процесу; 

 студент (учень) ознайомлений 
із структурою курсу; 

 студент (учень) перебуває під 
керівництвом; 

 тексти навчальних посібників 
підготовлені в оптимістичній формі; 

 студент (учень) має 

можливість застосовувати набуті 

ним знання та навички; 

 завдання розміщуються по 

всьому тексту матеріалів; 

 текст навчального матеріалу 
поділений на невеликі підрозділи; 

 передбачені контрольні 

завдання; 

 студент (учень) постійно 

отримує відгуки про свої успіхи. 

 

На основі вище представленої інформації можна зробити висновок 

про те, що впроваджуючи у процес навчання сучасні, передові методи 

навчання, стає можливим підвищити якість самого навчання, зробити 

навчальний процес більш прийнятним та зручним для того, хто навчається, 

стимулювати студентів до індивідуальної роботи, а також, як наслідок, 

отримати якісний результат від впровадженого такого навчання. 
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Сучасна українська економіка важливе місце відводить посиленню 

інтеграції науки, освіти та інноваційної діяльності. Інноваційна модель 

розвитку передбачає системне впровадження досягнень науки в 

промисловість та реальний сектор економіки, тим самим активізуючи 

інноваційну діяльність самих підприємств та підсилюючи значущість 

вищої школи. 

Вищий навчальний заклад як учасник інтегрованої взаємодії 

підвищує свою конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг та має 

можливість отримати альтернативні джерела фінансування своєї освітньої 

та наукової діяльності. Підприємства, в свою чергу, отримують фахівців з 

відповідними практичними та теоретичними знаннями та вміннями, 

розвинутими професійними якостями, які дозволяють забезпечити 

необхідний рівень продуктивності праці та скоротити витрати 

підприємства на перепідготовку своїх кадрів. 

http://dist.knteu.kiev.ua/index.php/ru/metodologiya-distantsijnogo-navchannya/
http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=6239&PHPSESSID=h9shkv5iqtejlujfqnheffh4p3
http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=6239&PHPSESSID=h9shkv5iqtejlujfqnheffh4p3
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Взаємодія вуза та підприємства може відбуватися в межах спільних 

дослідницьких проектів та в процесі розвитку науки і технології, 

комерціалізації результатів. В свою чергу державна політика, спрямована 

на створення оптимальних умов для розвитку системи комерціалізації 

новітніх наукових ідей має сприяти обміну кінцевими досягненнями. 

Орієнтація на довгострокові та взаємовигідні відносини вуза з 

промисловим сектором як партнерів, що мають спільні цілі та цінності, 

потребує нових підходів нових підходів, удосконалення форм і методів 

управління діяльністю вузів, впровадження сучасних методик та засобів 

оцінки та аналізу управлінських ситуацій. 

Механізмом, що об‘єднує зусилля представників бізнеса, науки та 

держави, що зацікавлені в проведенні довгострокових науково-

дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт,  а також організації 

сумісної діяльності по розробці стратегічних планів та їх впровадженню, є 

утворення технологічних платформ.  

Технологічна платформа – комунікаційний інструмент, спрямований 

на активізацію зусиль з утворення перспективних комерційних технологій, 

нових продуктів, послуг; спрямований на залучення додаткових ресурсів 

для проведення досліджень і розробок на основі участі всіх зацікавлених 

сторін, а також на удосконалення нормативно-правової бази в галузі 

науково-технологічного та інноваційного розвитку.  
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Вища освіта країни відіграє важливу роль у розвитку суспільства. 

Конкурентоспроможність України на світових ринках залежить від якості 

вищої освіти. Разом з тим, неефективний розподіл бюджетних коштів на 

фінансування освіти в Україні призводить до зниження якості управління 

системою вищої освіти. 

Нові вимоги виробництва, розвиток інформаційних технологій 

зумовлюють необхідність постійних перетворень у системі вищої освіти. 

Аналіз стану фінансових ресурсів, спрямованих на розвиток вищої освіти в 

Україні, свідчить про необхідність створення нового підходу фінансування 

для забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів 

(ВНЗ) України на світовому ринку освітніх послуг. До пріоритетних 

напрямків удосконалення фінансування вищої освіти в Україні 

пропонується віднести наступні: 

1. Створити механізм контролю за використанням фінансових 

ресурсів, спрямованих на розвиток вищої освіти. Постійно здійснювати 

аналіз фінансування та використання коштів на освіту, шляхом створення 

спеціальних підрозділів та комітетів. 

2. Для розвитку матеріально-технічної бази ВНЗ, удосконалення 

стану лабораторної бази, збільшити видатки (або забезпечити їх 

ефективний розподіл) спрямовані на створення потенціалу розвитку науки 

та забезпечення кваліфікованим науково-педагогічним складом вищих 
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навчальних  

3. Аналізуючи структуру фінансових ресурсів вищої освіти у 

розвинених країнах, оптимізувати джерела фінансування в Україні шляхом 

створення різноманітних та багатоканальних об‘єктів фінансування для 

мінімізації ризиків, пов‘язаних з неефективністю обраних наукових 

проектів. 

4. Враховуючи соціальні стандарти та мінімальну межу фінансового 

забезпечення вищої освіти, розробити методичні підходи так практичні 

рекомендації щодо визначення нормативів обсягів фінансування вищих 

навчальних закладів України. 

5. Враховуючи особливості потреб сучасних світових ринків праці, 

збільшити видатки на розвиток інтелектуальної праці. За рахунок 

бюджетних коштів збільшити обсяги фінансування підготовки фахівців 

освіти та науки [1]. 

6. Залучити іноземних та вітчизняних інвесторів для впровадження 

та розвитку наукових проектів. 

Впровадження запропонованих напрямків удосконалення 

фінансування ВНЗ України дасть змогу створити ефективну систему 

управління вищою освітою. 

 

Література: 

1. Тарасенко І. О., Нефедова Т. М. Проблеми фінансування вищої освіти в 

Україні в контексті забепечення конкурентоспроможності – [Електронний 

режим] – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbisnbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Imagefile_name=PDF/Vknutd_2013_4_33.
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КВАЛІФІКАЦІЇ ДИПЛОМОВАНОГО 

СПЕЦІАЛІСТА З ЙОГО ДОСВІДОМ РОБОТИ 

 

Касатонова І.А., к.е.н., доцент,  

Литвиненко І.В. слухач ЦПК та ІПО  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Актуальною проблемою в даний час є пошук кваліфікованих кадрів з 

досвідом роботи за фахом, особливо це стосується роботи бухгалтера і 

аудитора. 

Дипломовані фахівці з вищою освітою без досвіду роботи не 

затребувані на ринку праці, оскільки підприємці виходять з того, що 

справжня кваліфікація здобувається не на студентській лаві, а на робочому 

місці. Випускники вузів фактично доучуються в процесі набуття досвіду 

практичної роботи. За помилки працівників доводиться платити 

підприємцю. Причому ціна цих помилок може бути досить високою. 

Виникає цілком природне бажання підприємця відмовитися від найму 

недосвідчених працівників. 

Однак такий попит на ринку праці створив проблему для нових 

випускників вузів. Щоб набути досвіду роботи, треба спочатку 

влаштуватися на роботу. Але щоб влаштуватися на роботу, треба спочатку 

набути досвіду роботи. Це порочне коло призвело до того, що за час 

існування ринкової економіки виросло ціле покоління людей з вищою 

освітою, величезна частина яких так і не знайшла собі роботу за фахом. 

Справа в тому, що витрати фірми на практичне навчання не можуть 

принести гарантовану вигоду. Навпаки, в цій конкурентній грі на ринку 

праці більше шансів на виграш у тих підприємців, які займуть 

вичікувальну позицію. Саме вони отримають конкурентні переваги, 
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оскільки економія на навчанні персоналу дозволить їм встановлювати 

більш високу заробітну платню і переманювати до себе підготовлених в 

інших фірмах фахівців. 

Можна запропонувати три базових способу вирішення проблеми 

дефіциту кваліфікованих кадрів: 

- надання державою податкових пільг для фірм, які беруть на роботу 

випускників вузів; 

- переорієнтація системи вищої професійної освіти фахівців з теоретичного 

напрямку на прикладне; 

- переосмислення підприємцями концепції найму кваліфікованих кадрів, що 

призводить до повної або часткової відмови від вимоги мати досвід роботи 

за фахом. 

Третій спосіб, на перший погляд, суперечить здоровому глузду і є 

неприйнятним для підприємця. Але підприємець, що розуміє необхідність 

безперервного вдосконалення роботи персоналу, повинен щорічно наймати 

теоретично підготовлених випускників вузів. Адже відсутність досвіду 

роботи зовсім не заважає, і навіть допомагає, свіжим поглядом шукати і 

знаходити ті вади в організації управління виробництвом, які непомітні 

для звиклого до них персоналу. Зрештою, найбільші витрати підприємців 

припадають не на оплату помилок недосвідчених новачків, а на оплату 

звичної неефективної роботи досвідчених фахівців. Далі слід розглянути 

вид зайнятості ще недосвідченого спеціаліста, такий як телеробота. 

 Перехід на дистанційну організацію відносин між роботодавцем та 

найманими працівниками – частина процесу децентралізації робочої 

діяльності в часі та просторі. Загальний елемент телероботи у всіх її 

проявах – використання телекомунікації та комп'ютерів для зміни 

традиційної географії роботи. Можливості для телероботи більш 

сприятливі в тих регіонах, де є оптимальна комбінація низького рівня 

оплати праці з досить високою кваліфікацією працездатного населення. 
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Останнє надає нагальності телероботі для підвищення зайнятості 

економічно активного населення нашої країни. 

Майже два століття тому сталася важлива подія, про яку рідко 

згадують історики – "робота" відокремилася від "дому". Якщо до 

промислової революції ремісники буквально трудилися у себе в будинку, 

то з приходом епохи фабрик і заводів величезна кількість людей почали 

"ходити на роботу". Минуло двісті років поки робота повернулася додому. 

Віртуальний офіс для десятків мільйонів європейців і американців став 

цілком звичним явищем. На рубежі минулого і нинішнього століть 

"телеворком" в США і країнах Євросоюзу займаються приблизно 30 

мільйонів чоловік. Лідерами тут вважаються США, Канада, Фінляндія, 

Данія та Швеція. Наприклад, у Фінляндії кількість "телеворкеров" 

становить приблизно третину всього працюючого населення. С кожним 

роком кількість "телеворкеров" по всьому світу росте на 20-30 відсотків.  

В останні роки спостерігається тенденція до децентралізації 

управління, коли підприємство ділиться на декілька самостійних 

підрозділів зі своїми бюджетами, а ряд співробітників переводиться на 

роботу поза основного офісу. Це особливо характерно для США, які мають 

приблизно половиною всіх обчислювальних потужностей планети. 

Стрімкий розвиток і дешевизна телекомунікаційних послуг, доступність 

офісної техніки перетворюють житло телепрацівників в потужний і 

сучасний офіс. Багато керівників самі періодично переходять у режим 

телероботи і в період відряджень або відпусток дистанційно керують 

бізнесом. Навіть внутрішньо офісні контакти співробітників все частіше 

відбуваються при посередництві якої-небудь телекомунікаційної техніки. 

У результаті практично зникає різниця, зв'язуватися тобі із співробітником 

зі свого кабінету або з іншого континенту [1]. 

 У Бангалорі (Індія) створений віртуальний центр телероботи, 

інтегруючий виробництво і конструювання з виставковими залами і 
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місцями відпочинку, названий «індійської силіконовою долиною». 

Індійські програмісти поступово набувають репутацію самих працездатних 

і дешевих програмістів у світі. Вони виграють конкурси з створення ПЗ в 

США та інших країнах. Багато фірм, включаючи Microsoft, Adobe, Corel та 

інші, використовують працю індійських програмістів. Деякі сінгапурські 

газети частково редагуються і верстаються в Сіднеї (Австралія) і Манілі 

(Філіппіни). Відділення ІВМ у Кентуккі, перейшовши на телероботу, 

скоротило площі, які взяті в оренду з 44000 до 15000 кв. футів. При цьому 

економія на оренді склала 400 тис. дол. на рік [2]. 

 Напевно не кожен керівник зможе відразу змиритися з тим , що його 

співробітники не сидять на робочому місці по вісім годин на добу. Але такі 

сучасні реалії: відбувається зміна характеру праці, його 

«інтелектуалізація», а разом з тим змінюється і система організації праці, 

відбувається перехід від «системи оплачуваних робочих місць» до 

створення «можливостей для роботи». 

 У всьому світі основна частина телероботи виникає внаслідок 

переведення співробітників на вільний графік і надомну роботу. У 

багатьох країнах з'явилися фірми-розробники програмного забезпечення, 

яке використовує схему офшорного програмування. В даному випадку 

принцип телероботи реалізується на рівні підрозділів фірми, а не окремих 

працівників, для яких форма роботи нічим не відрізняється від звичайної. 

Принципи телероботи існують в діяльності розподілених робочих груп, за 

допомогою яких компанія, використовуючи декілька груп фахівців у 

різних часових зонах, організовує цілодобову роботу над терміновими 

проектами, де кожна група передає наступній для продовження отримані 

до кінця робочого дня результати.  

  

Література: 

1. Касатонова І.А. Телеробота як підґрунтя для підвищення зайнятості 

економічно активного населення Україна: аспекти праці: наук.-екон. та 
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2. Телеробота [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Телеробота 
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Существует множество методов проведения практических занятий в 

высших заведениях, но они проводятся в аудиториях и чаще всего в виде 

каких-то письменных работ, что не дает студентам развивать мышления в 

каких-то неустойчивых ситуациях. Закончив вуз, студенты не могут 

применить свои знания на практике, так как это от них требуют, поэтому 

проблемой становится отношения студентов к учебе, которая, по их 

мнению, не дает всего того, что дает практика. Выходом из этого могут 

стать практические занятия по методу «кейсов».  

Важнейшей задачей в вузах в ходе учебного процесса является то, 

что студент должен научиться мыслить и усваивать свои знания. Сейчас 

все формы учебного процесса нацелены на то, чтобы студент обучался 

самостоятельно, так сказать развивал самостоятельное мышление. Но 

экономическая реальность является сложной и многообразной, в ней 

логические модели экономической теории не проявляются прямолинейно. 

От педагогов-преподавателей экономических дисциплин требуется 

целенаправленное использование интерактивных методик обучения, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Телеробота


 

98 
 

тестовых заданий, конкретных ситуаций, чтобы на основе теоретических 

положений анализировать противоречивые процессы рыночных 

преобразований [1]. 

Кейс-метод  техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных и бизнес) ситуаций [2]. Обучающиеся в ходе 

работы исследуют ситуацию, разбираются в сути проблем, предлагают 

возможные решения и выбирают лучшие из них (рис.1).  

 

 

Рисунок 1 – Этапы решения кейсов 

 

Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. Данный метод дает нам углубленный 

анализ бизнес-ситуации, он так же акцентирует внимание на участии в 

обсуждении, а не самом процессе обучения,  где преподаватели являются 

модераторами, которые задают соответствующие вопросы в ходе 

дискуссии студентов и оценивают идеи, которые они генерируют [1]. 

Еще одной немаловажной целью данного метода является то, что он 

метод кейсов дает возможность студентам анализировать реальные 

ситуации, которые вызвали конфликт в деловой жизни, что заставляет 

студентов решать их. Суть поставленной задачи такова, что  в реальной 

жизни студенты рано или поздно столкнутся с ними на практике, что так 

же, возможно, позволит им стать лидером в данной ситуации, что так же 
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является преимуществом данного метода [2, 3]. 

Еще одним, и немало важным, преимуществом такого метода, с 

точки зрения студентов, является необходимость групповой работы, 

которая провоцирует дискуссию вокруг заданной темы и, давая советы 

другим, или же получают его от другого участника, будет  лучше, для 

усвоения материала, нежели просто конспектирование работ. Это так же 

даст возможность получить новые идеи и выдать нестандартные решения. 

Кейсы, проработанные в группе, дают возможность приобрести 

уверенности в себе и в тоже время избавиться от излишней 

самоуверенности и агрессивности, так же дает возможность слышать 

других и прислушиваться к их мнению, оценивать различные стороны 

мнений, понимать какую роль в группе ты занимаешь. Приходя на место 

работы, становится такая необходимость, как работа в коллективе, поэтому 

данная методика способствует снижению субъективности восприятия, 

росту коллективизма, склонности к сотрудничеству. 

Кейс-метод можно подгонять под любые задачи курса и даже 

додумывать некоторые детали, для большего интереса студентов, что с 

точки зрения преподавателя, является большим преимуществом кейсов. 

Данная методика может создавать впечатление "реальности", что те 

студенты, которые не имеют опыта работы в организациях, получат много 

новой информации о тех отраслях и сферах деятельности, с которыми до 

сих пор не сталкивались, что станет особенно ценно. Однако 

преждевременная встреча с конкретными ситуациями может привести к 

стрессу, дискомфорту или напряжению из-за неопределенности ситуации 

или недостатку информации [3]. 

Но именно поэтому работа студентов над конкретной ситуацией 

полезна, ведь благодаря ее способности генерировать это чувство 

неудовлетворенности в ходе решения, способствуют лучшему 

запоминанию применяемых теорий, знаний и концепций. После, выхода из 
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данной ситуации, студент будет чувствовать удовлетворенность, что 

впоследствии будет его мотивировать работать над следующими 

поставленными задачами. 

Особенность метода является то, что студент, который не имеет 

необходимой базы теоретических знаний может и не найти правильного 

решения, но грань между правильным ответом и не правильным почти 

незаметна. Конкретного ответа в данных заданиях нет, как и в реальной 

жизни. Такой студент имеет гораздо больше шансов, для принятия 

нестандартного решения, так как у него нет никаких «рамок» навязанных 

теорией. Чаще всего именно такие решения могли б быть тем самым 

лучшим выходом из проблемной ситуации, к которому не смогли дойти в 

реальной практике реальные специалисты [4]. 

У современного менеджера и предпринимателя должна быть развита 

интуиция, которую помогают развивать именно такие методики обучения, 

когда многие задачи должны решаться за короткий период времени, что не 

дает много времени на размышление и анализ. 
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Інтелектуальний потенціал суспільства залежить від успішного 

функціонування державної системи освіти, в якій навчальні заклади 

третього і четвертого рівнів акредитації, а при певних обставинах і перших 

двох, сприяють формуванню індивідуальних інтелектуальних здібностей 

кожного його члена. Таким чином, інтелектуальний потенціал суспільства 

окремо взятої країни виступає тією рушійною силою, яка є однією зі 

складових ефективної економіки. 

Інтелектуальні задатки майбутніх фахівців починають закладатися у 

професійно-технічних навчальних закладах (коледжах), технікумах і, як 

логічне продовження, подальшого розвитку отримують у вищих 

навчальних закладах країни. Саме вищі навчальні заклади несуть 

(відчувають) «левову» частку відповідальності та навантаження у процесі 

підготовки студентів й майбутніх молодих наукових кадрів [1]. 

В основі забезпечення проведення студентами наукової діяльності 

слід покладати, перш за все, якість викладання фундаментальних 

дисциплін, які у різній мірі сприяють формуванню у випускників як 
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творчого мислення та освоєння ефективної самоосвітньої моделі, так і 

можливості формування здатності до логічного мислення, і що необхідно в 

сучасних економічних умовах – початкових навичок прийняття 

управлінських рішень [2]. 

Основу підготовки студентів практично з усіх спеціальностей у 

сучасному інформаційному просторі повинні скласти стимулювання 

пізнавальної активності у студентів, неперервність освітнього процесу 

навіть після закінчення вищого навчального закладу і, що становить 

найбільшу проблему у освітній системі сьогодні – розвиток навичок 

«розрізнення» (виокремлення) значимої інформації у загальному 

інформаційному потоці. 

Сьогоднішні освітні вимоги виокремлюють самостійну роботу (СР) 

студентів практично в основний шлях отримання нових знань і навичок. У 

процентному співвідношенні самостійна студентська робота у рамках 

навчального навантаження складає 60%. З огляду на це для ефективної та 

якісної підготовки випускників необхідно оперативно удосконалювати 

організаційну форму проведення СР, а в цілому переглядати науково-

методичну базу вищих навчальних закладів, як один із способів 

підвищення якості навчання. Діаметрально протилежним, але не менш 

ефективним шляхом підвищення якості підготовки студентів може бути 

зміщення відсоткового відношення навантаження студентів у бік 

збільшення лекційних, практичних і лабораторних годин, тоді як СР 

повинна складати не більше 25% від освітньої програми за фахом. 

Разом з тим слід розділяти загальні освітні стандарти і вимоги від 

стандартів і вимог у конкретній галузі знань. Так, наприклад, якщо для 

одних дисциплін значний обсяг знань можливо «транслювати» 

(викладати), з одного боку викладачем, а з іншого – засвоїти студентами, 

шляхом проведення аудиторних занять у вигляді лекцій з конспектуванням 

теоретичного матеріалу, проведення семінарських занять, тоді як при 
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вивченні інших дисциплін дані методи будуть відрізнятися меншою 

ефективністю. 

Повертаючись до висвітлення СР студентів, слід зазначити, що її 

результативність і продуктивність залежать від попередньої теоретичної та 

методичної забезпеченості навчальної дисципліни для можливості 

самостійного освоєння освітнього мінімуму, подальшого закріплення 

теоретичних знань на практиці – отримання практичних навичок. Також на 

це впливають забезпечення вільного доступу до методичних матеріалів 

(конспекти лекцій, методичні вказівки та інше), що дозволить студентові 

самостійно, у межах своєї компетенції, управляти процесом засвоєння  

матеріалу. 

У той же час, поряд із загальними освітніми рекомендаціями, 

необхідно забезпечити предметну індивідуальність у рамках наявності 

обов‘язкових міждисциплінарних зв'язків на тлі інших дисциплін й логічно 

вбудувати у загальний хід освітнього процесу. 

Резюмуючи необхідно підкреслити, що збільшення частки 

самостійної роботи студентів у рамках навчального процесу вимагає 

відповідної забезпеченості дисципліни викладання, підготовки самого 

викладача, чого забезпечити за кілька років практично неможливо, 

оскільки потрібна комплексна перебудова вищої школи у країні.  
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Підготовка нової генерації кадрів для фармацевтичного сектору, 

здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності, 

підвищення їх професійного і загальнокультурного рівня потребує суттєвої 

модернізації їхньої професійної підготовки. Це неможливо без підвищення 

ролі самостійної, індивідуальної роботи студентів в межах навчання, 

посилення взаємодії викладача і студентів на основі реалізації суб‘єкт-

суб‘єктної моделі в освітньому процесі, розвитку самостійної роботи, 

стимулювання професійного зростання, творчої активності.  

У сучасній психолого-педагогічній літературі існують різні підходи 

до визначення поняття «самостійна робота студентів». О.Алексюк, 

П.Підкасистий, В.Козаков та ін. визначають самостійну роботу як «будь-

яку організовану викладачем активну діяльність студентів, спрямовану на 

виконання дидактичної мети в спеціально відведений для цього час». 

М. Жалдак зазначає, що самостійна робота є найважливішим 

компонентом освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів 

індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як 

під час аудиторних, так й позааудиторних занять, без участі викладача та 

під його безпосереднім керівництвом. 

Отже, саме самостійна робота студента є однією зі складових якості 

освітнього процесу. 

Метою публікації є розповсюдження досвіду організації самостійної 
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роботи студентів коледжу НФаУ при вивченні навчальної дисципліни 

«Фармакогнозія». 

Формування висококваліфікованого фахівця в сучасних умовах 

неможливе без залучення студентів до самостійної роботи, яка 

характеризується як цілеспрямована сукупність суб‘єктних дій студента 

під керівництвом викладача на основі використання засобів супроводу 

освітнього процесу. Самостійність – це інтегральна якість особистості, яка 

визначає її можливості здійснювати самостійну роботу на основі 

формування якостей рефлексивного керування. За умови ефективної 

реалізації самостійної роботи студентів, перед викладачами постає ряд 

задач, а саме: 

 стимулювання систематичної самостійної роботи студентів 

упродовж  всього періоду навчання в коледжі; 

 розвиток умінь і  навичок самостійної навчальної, пошуково-

дослідної й практичної роботи, оновлення, поглиблення професійних 

знань, якостей, рефлексивної культури; 

 забезпечення  можливостей вибору індивідуальної траєкторії 

навчання кожним студентом з урахуванням власних індивідуальних 

можливостей та рівня підготовки; 

 створення необхідних умов для творчого розвитку і саморозвитку 

особистості, підготовки до роботи в умовах інноваційної фармацевтичної 

практики, задоволення освітніх потреб і запитів студентів.  

Традиційно самостійна робота передбачає  наступні види самостійної 

діяльності: підготовку до аудиторних занять; виконання індивідуальних 

завдань на  практичних заняттях, семінарах; самостійну роботу над 

окремими темами; виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань; огляд літератури, опрацювання навчального матеріалу за 

конспектами, навчальною, методичною та науковою літературою; 

написання доповідей, рефератів, інших видів письмових робіт; підготовку 
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до всіх видів контрольних випробувань, участь у наукових і науково-

практичних студентських конференціях, семінарах, презентаціях; 

виконання різних видів самостійної роботи під час фармакогностичної 

практики тощо. Але, у коледжі НФаУ при вивченні навчальної дисципліни 

«Фармакогнозія» застосовуються нетрадиційні форми самостійної роботи.  

За методом  прес-конференції нами організуються та проводяться 

лекції за темами: «Отруйні лікарські рослини», ―Лікарські рослинні 

препарати, що використовуються в терапії захворювань шлунково-

кишкового тракту, бронхо - легеневої системи‖, де  залучають декілька 

викладачів-експертів і групу студентів – ―журналістів‖ та ―спеціалістів‖. 

Запитання ставлять ―журналісти‖, а відповіді на них ―спеціалісти‖. 

Викладач при цьому керує розумовою діяльністю студентів. Метою занять 

прес-конференцій є укріплення внутрішньодисциплінарних та актуалізація 

міжпредметних зв‘язків професійно-орієнтованих дисциплін. 

Дидактичні рольові ігри доцільно використовувати при вивченні тем:  

«Лікарська рослинна сировина, що містить похідні антрацену», «Лікарська 

сировина, що містить флавоноїди», «Лікарська сировина, що містить 

терпеноїди». Діяльність студентів зорганізується за принципом «навчання 

в команді». Студенти виконують завдання різних рівнів складності, 

працюють з натуральними наочними посібниками (гербарними зразками, 

колекцією лікарської рослинної сировини, вторинними упаковками 

рослинних лікарських препаратів). Завдяки командному духу, навчальна 

діяльність стає для студентів цікавою, захоплюючою, спрямованою на 

кінцевий результат.  

      Метод вирішення проблемних ситуацій (метод кейс – study) 

дозволяє мотивувати студентів на самостійну діяльність,  використати  

конкретні випадки, ситуації, історії, тексти для багатоваріантного аналізу, 

обговорення, прийняття рішень з певного розділу вивчення дисципліни 

фармакогнозія. Для цього студенти самостійно заздалегідь проектують 
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ситуаційні задачі, наприклад, пов‘язані з відпуском з аптеки рослинного 

препарату або готової рослинної сировини для лікування певного 

захворювання. Робота над кейсом передбачає:    розбір конкретної ситуації 

(наприклад,«Відпуск лікарського препарату для лікування бронхіту, що 

супроводжується вологим кашлем»;  «мозковий штурм» при розв‘язанні 

проблемних ситуацій «Аналіз лікарської рослинної сировини та  

лікарських препаратів рослинного походження, що мають відхаркувальну 

дію»;        публічний виступ із представленням та захистом запропонованого 

рішення («Відпуск кореня алтеї лікарської для приготування настою 

методом холодного настоювання в домашніх умовах або відпуск 

препаратів «Алтемікс», «Бронхіпрет»). Роботу над кейсом поділяють на 

два основні етапи: домашня самостійна робота й робота в аудиторії.  

    Однією із форм самостійної роботи є гурткова робота, яка орієнтує 

студента на пошукову науково-дослідницьку діяльність. Гурткова робота 

надає студентам навички самостійного орієнтування у великому потоці 

сучасної інформації та ефективному її використанні. Тематика гурткових 

занять підпорядкована навчальному матеріалу з урахуванням більш  

поглибленого вивчення  тем. Спрямовує гурткову діяльність викладач, 

який дає рекомендації, пропонує теми, ідеї, консультує. Пошукову 

діяльність студенти завершують мультимедійною презентацією. Найкращі 

роботи висвітлюються на студентській науково-практичній конференції, 

яка проходить у коледжі навесні. Гурткова робота відкриває необмежені 

можливості для дослідницької  діяльності, удосконалює набуті уміння та 

навички.    

    Таким чином, самостійна робота студентів в коледжі є одним із 

головних напрямків освітнього процесу, направленого на формування у 

студентів постійної потреби у безперервному поповненню знань, підвищує 

зацікавленість до майбутньої професії внаслідок глибокого занурення у 

професійну діяльність. Самостійна робота формує фармацевтичне 
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мислення та творчі здібності, розвиває комунікативні навички, стимулює 

до самоаналізу і самовдосконалення.  
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В сучасних умовах існує потреба у формуванні нових підходів до 

здійснення діяльності вітчизняної вищої школи, що будуть спрямовані на 

якісний рівень фахівців-випускників. Оскільки Україна за кількістю 

населення з вищою освітою посідає восьме місце з 142 країн світу, а в 

свою чергу за якістю вищої освіти знаходиться тільки на 83 місці [1]. Тому 

можна стверджувати, що існує потреба у підвищенні рівня освіти 

випускників вищих навчальних закладів, в тому числі і менеджерів. Рівень 

освіти повинен відповідати  потребам сучасного суспільства. 

Сьогодні до випускників вітчизняних вищих навчальних закладів 

висуваються наступні вимоги, що передбачають наявність у фахівця 

певних вмінь: 1) орієнтуватися в ситуації, що змінюється; 2) діяти при 

відсутності вказівок; 3) спілкуватися, взаємодіяти, переконувати, впливати 

на людей; 4) гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях; 5) 

приймати усвідомлені відповідальні рішення в умовах невизначеного 

майбутнього; 6) працювати в команді; 7)  працювати з великими обсягами 

інформації; 8) самостійно здобувати та застосовувати знання на практиці 

mailto:svetlicwork@gmail.com
mailto:irina7vf@gmail.com
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для вирішення проблем; 9) саморозвитку, безперервного навчання та 

інших, що визначені наведеними результатами соціологічних досліджень 

[2,3].  

Існуюча організація освітнього процесу в вищих не дозволяє 

випускати фахівців з переліченими вміннями. Для забезпечення 

необхідного рівня потрібно активно впроваджувати в навчальний процес 

технології активного навчання. На погляд авторів однією з таких 

технологій є стимулювання студентів до участі у науково-практичних 

конференціях. Конференція є найбільш поширеною формою обміну 

інформацією за певною тематикою. Ії аудиторія складається з двох частин: 

доповідачі, які повідомляють певні наукові ідеї, результати дослідження, 

досвіду роботи, та слухачі, які сприймають інформацію, беруть участь в 

обговоренні. При цьому найчастіше здійснюється обмін ролями. 

Активізація участі студентів у конференціях дозволить розвити їм наступні 

вміння: орієнтуватися в ситуації, що змінюється; діяти при відсутності 

вказівок; спілкуватися, взаємодіяти, переконувати, впливати на людей; 

гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях. Все це є підставою 

формування комунікативних навичок особистості та відповідає сучасним 

вимогам щодо підготовки менеджерів. 

Студенти кафедри менеджменту приймають активну участь у 

багатьох науково-практичних конференціях. Окрім того на кафедрі 

менеджменту другий рік поспіль здійснюється проведення Всеукраїнської 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

«Сучасні напрямки розвитку економіки і  менеджменту на підприємствах 

України». Метою проведення конференції є обговорення науковцями і 

практичними працівниками з різних регіонів України, а також студентами 

сучасних тенденцій і нагальних проблем розвитку світової економіки, 

країни та її регіонів, окремих підприємств, а також спілкування учасників, 

налагодження контактів між вищими навчальними закладами і науковими 
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організаціями різних країн і регіонів України, обмін досвідом.  

В роботі конференції в 2016 році прийняли участь 240 учасників з 15 

областей України та з республики Беларусь, серед яких найактивнішу 

участь прийняли шість: Харківська, Черкаська, Дніпропетровська, 

Волинська, Київська, Донецька та Львівська області. 

У доповідях вітчизняних дослідників досить ґрунтовно розглянуто та 

проаналізовано сучасні тенденції розвитку України в умовах фінансово-

економічної кризи та зроблено висновок, що основними сферами впливу 

антикризової політики уряду є удосконалення бюджетно-податкової 

політики, підтримка банківської системи, реального сектора економіки, 

державна підтримка малого бізнесу та інші. Учасники конференції 

констатували, що на сьогоднішній день потрібно приділити увагу 

прийняттю господарських рішень в умовах нестабільності та 

використанню сучасних аспектів адаптивного управління. Для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства розглянуто питання формування та 

оцінки потенціалу підприємства, визначення конкурентних переваг. В 

результаті рекомендовано поліпшувати управління за рахунок розробки 

функціональних та загальної стратегій, гнучкої політики ціноутворення, 

впровадження інтегрованих маркетингових комунікацій, прогнозування 

попиту на основі пошукових ресурсів мережі інтернет, формування іміджу, 

моделювання поведінки та оцінки лояльності споживачів, впровадження 

маркетингу довіри, формування каналів реалізації, використання 

інструментів маркетингу, диверсифікації діяльності та ребредингу.   

Особливу увагу учасники конференції приділили питанням управління 

персоналом, трудовим та мотиваційним потенціалом, формуванню 

взаємовідносин з персоналом, розробці корпоративної культури, 

людському розвитку, проблемам підготовки кадрів та розробки кадрової 

політики. Для цього рекомендовано розробляти модель компетенцій, 

поліпшувати соціальний розвиток колективу, удосконалювати мотивацію 
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трудової діяльності, впроваджувати ефективне лідерство, лізинг 

персоналу, чітко формувати стратегії управління персоналом, кадрову 

політику, правильно планувати потребу в персоналі, підвищувати якість 

праці. Було приділено також увагу питанням дослідження інноваційно-

інвестиційних процесів в Україні та на підприємствах різних галузей. 

Аналіз статистичної звітності в дослідженнях показав, що інноваційна 

діяльність в Україні знаходиться у стані хронічної кризи. За таких умов в 

доповідях актуалізується необхідність державної підтримки та адекватного 

реагування держави на процеси, які відбуваються в інноваційно-

інвестиційній діяльності, зокрема розробки механізмів реалізації ключових 

напрямів антикризового регулювання. З метою активізації залучення 

інвестицій в регіональну та міську економіку запропоновано розвивати 

такі джерела реального інвестування, як самофінансування, краудфандінг, 

емісійне фінансування, кредитування, державне фінансування, лізинг, 

проектне фінансування; реалізувати ефективні інструменти регіонального 

інвестування та інше. Розглянутий у доповідях зарубіжний досвід 

вирішення різноманітних проблем управління буде корисним для 

використання у вітчизняних організаціях з урахуванням особливостей 

економіки України. 
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Сьогодні особливо гостро стоїть проблема навчання і виховання 

майбутніх фахівців, які б мали високий рівень професіоналізму, 

національної свідомості, творчої активності. Визначальна роль у її 

вирішенні належить куратору навчальної групи. У сучасних умовах у 

студентів все більше "падає" успішність у навчанні, а тим паче і у науковій 

діяльності, зникає мотивація і цікавість до навчання и тим самим 

знижується відвідуваність на заняттях. Тому основною роботою куратора 

являється зацікавити та надати потрібну мотивацію щодо підвищення 

рівня успішності, задля майбутнього становлення професійними 

фахівцями.  

Логіка і практика виховної роботи потребують застосування 

системного підходу на всіх рівнях виховного процесу. Спорадичність у 

виховній роботі не тільки знижує її ефективність, але часом зводить її 

нанівець. Використання системного підходу на рівні академічної групи є 

важливою умовою подальшого поліпшення навчально-виховного процесу 

в цілому [1]. 

Виховна робота в студентській академічній групі як цілеспрямований 

процес соціалізації особистості, відповідно до існуючих моральних вимог і 

принципів, є цілісним і упорядкованим комплексом закономірно 
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побудованих, динамічно пов'язаних, взаємодіючих компонентів, які в своїй 

сукупності сприяють розвитку особистості та колективу. Таким чином, 

виховна робота являє собою складне соціально-педагогічне явище, що 

складається з великої кількості напрямів, модулів, елементів, моделей, 

завдань тощо. 

 Задля виховання кураторської групи, сам куратор повинен бути 

цікавою людиною, мати великий рівень авторитету серед молоді, щоб його 

поважали не тільки його колеги-викладачі, але і його студенти, там звісно 

ж бути добрим спеціалістом своєї справи. Ці якості дають можливість бути 

лідером у групі та ефективно проводити виховні години та роботи, 

виконувати плани виховних годин, щодо правильного світогляду, 

формування високих моральних якостей студентів та чіткої життєвої 

позиції. 

Виховна робота є невід'ємною складовою частиною навчального 

процесу, яка забезпечує його направляючу і організовуючу роль. Адже 

відомо, що добрі успіхи в навчанні забезпечуються свідомим відношенням 

студентів до своїх обов'язків, яке передається їм у процесі виховної 

роботи. 

Навчальний процес і виховна роботи  є однорідними і 

взаємопов'язаними складовими, які повинні розвиватися за спільним 

узгодженим планом. Коли ця умова дотримується у навчальному закладі  

тоді є результат, коли ні  виникають проблеми, які потім дуже тяжко 

вирішити. 

У своїй діяльності куратор тісно пов'язаний з іншими працівниками 

навчального закладу: адміністрацією, викладачами-предметниками, 

бібліотекарями, медичними працівниками та ін. Тому кураторами 

призначаються найдосвідченіші викладачі-вихователі. Діяльність куратора 

урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в групі, особливо в колективі 

старшокурсників, спрямовує їх на диференціацію та індивідуалізацію 
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виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань студентів. 

Все ж таки куратор це педагог, який постійно має тісно спілкуватися 

з студентами, закріпленими за ним, різнобічно впливає на академічну 

групу  і водночас працює за предметною системою. Тобто, крім 

викладання певного предмету, він дбає про об‘єднання зусиль викладачів, 

які працюють в певній групі, координацію їхніх вимог для поліпшення 

результатів виховної та навчальної роботи з студентами групи. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

 

Болотова Т.Н., к.е.н., доцент 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность 

студентов ВУЗов в процессе обучения и во внеаудиторное время, 

выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его 

непосредственного участия. 

Как видно из определения, СРС включает в себя как минимум два 

вида работ студента: это все аудиторные занятия и внеаудиторные. Как 

показывает практика внедрения Болонской системы, все большее значение 

приобретает работа студентов вне аудитории, при отдаленном участии 

преподавателя, но с необходимостью проверки выполнения данного вида 
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работ. Еще несколько лет назад, нагрузка преподавателя включала в себя 

часы на лекции, практические занятия или семинары, часы модульного 

контроля (промежуточного контроля) и часы консультаций перед 

экзаменом или зачетом, в зависимости от метода контроля знаний 

студента. На сегодняшний день вся работа преподавателя, с точки зрения 

часов нагрузки, включает в себя лекции и практические или семинарские 

занятия и часы консультаций, а также часы на экзамен. То есть часы 

модульного контроля плавно перешли в дополнительные часы 

самостоятельной работы студентов. При этом при наличии определенного 

числа кредитов по той или иной дисциплине, эти часы могут быть разными 

для различных специальностей. 

Если учесть, что вся  работа студента включает аудиторные и 

внеаудиторные занятия, то все виды работ студентов являются 

самостоятельным видом работ. Начнем с лекций. Лекция – это вид 

занятий, который предполагает подготовку преподавателем определенной 

темы, согласно плану работ, для изложения еѐ студентам. Задача студента 

– постараться записать все то, что рассказывает преподаватель любым 

удобным способом. Что это за способы? Предположим, студент не может 

быстро записывать материал, тогда он пытается его записать в виде 

тезисов, некоторых отдельных ключевых фраз по теме лекции. И какой бы 

метод записи не выбрал студент, повторение материала лекции становится 

одним из видов самостоятельной работы. Как правило, каждая лекция, 

которую слушает студент, закрепляется практическим или семинарским 

занятием.  

Если студенту предлагается выполнить практическое задание, то 

аудиторные задания, как правило, стандартные, и включают 

предложенный алгоритм  решения практической задачи. Такие задачи 

считаются типовыми. Есть категория задач, которые похожи на типовые, 

но решение которых предполагает расчеты за пределами образца. За 
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пределами образца рассчитываются задачи, которые были рассмотрены в 

лекции, либо те, которые включают необходимость слегка подумать и, 

рассмотрев некоторые вопросы дисциплины самостоятельно, решить 

задачу. Однако, самым сложным вопросом является решение абсолютно 

новых ситуационных задач. При этом преподаватель старается 

максимально «заставить» студента мыслить нестандартно и решить 

предложенную практическую задачу. Так как это абсолютно новая 

информация для студента, то ему необходимо провести обзор целого ряда  

научной и учебной литературы и попытаться решить задачу абсолютно для 

него неизвестным методом. Похожая ситуация может быть замечена и при 

проведении семинарских занятий. Есть, как минимум, два типа семинаров- 

это просто «семинар», когда студент изучает материал из прочитанной 

преподавателем лекции и «проблемный семинар», когда студенту, помимо 

лекции также необходимо провести обзор целого ряда  научной и учебной 

литературы и изложить изученную тему либо в устной форме, либо в 

письменной. При этом, письменное изложение материала, предполагает 

написание реферата по определенной теме с последующим устным 

изложением  данной проблемы, то есть пересказом изученной темы.     

Каждый преподаватель обязан создать учебно-методический 

комплекс (УМК) по читаемой дисциплине и тем самым дать возможность 

студентам не изучать всю информацию по данной дисциплине, а четко 

направить студента в нужное русло для осуществления самостоятельной 

работы по конкретным вопросам дисциплины. При этом, если дисциплины 

нормативные, то данные темы определены Стандартами о высшем 

образовании, а если ненормативная, то у преподавателя есть возможность 

выбрать какие из тем дисциплины он хочет прочитать в аудитории, а какие 

дать студентам для самостоятельного рассмотрения.  

Если дисциплина включает в себя написание (расчет) курсовой 

работы или проекта, то выполнение этих расчетов также является одной из 
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форм самостоятельной работы студентов. При этом происходит 

многоразовое повторение материала и лекций и практических занятий и 

подбор тематического материала по дисциплине, необходимого для 

расчетов. При этом расчеты курсовых работ (проектов)  решаются не 

типовыми методами, а являются задачами, постановка которых 

предполагают решение за пределами образца или включают 

нестандартные решения для новых ситуаций.  

При выполнении студентами различных видов самостоятельной 

работы у преподавателя возникает необходимость контроля выполнения 

данного вида работ.  

Существует несколько видов контроля выполнения самостоятельной 

работы: 

Устный контроль – опрос по теме лекций или по теме написанных 

рефератов. 

Письменный контроль – написание письменных ответов по 

определенным темам и решение разного вида практических задач.   

Тестовый контроль – письменный контроль знаний студентов в виде 

ответов на тестовые вопросы по дисциплине.  

Из вышеизложенного можно обобщить все рекомендации и 

предложить пути повышения эффективности организации 

самостоятельной работы студентов в виде повышения заинтересованности 

студентов  осуществлять самостоятельную работу путем чтения лекций с 

применением современных методов, предложения решения нестандартных 

практических задач на примере конкретных предприятий отрасли, а так же 

применение методов дистанционного обучения студентов, использование 

современных средств связи для ответов на интересующие студентов 

вопросы в режиме онлайн.                 
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УДК  331.446.4 

 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Лысанова А.М., Киреева М.П. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

copia_verborum@ukr.net 

 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторным видом 

работ, позволяющим приобрести студентам знания, умения, опыт и навыки 

по изучающим ими дисциплинам. Как известно, к внеаудиторным видам 

работ относят подготовку к коллоквиумам практическим и лабораторным 

работам, семинарам и др. 

При выполнении студентами самостоятельной работы зачастую 

наблюдается следующая тенденция: либо они пытаются сразу выполнить 

слишком большой объем работы, либо распыляют свои силы на 

несущественные дела. Реализация такой тенденции приводит к тому, что 

действительно важные виды работ остались «неоконченными», либо 

вообще «не сдвинулись с места». 

Все вышеперечисленное предполагает принятие однозначного 

решения о первоочередности важных дел, составление соответствующего 

списка приоритетов, а также реализацию такого списка. При этом 

установить приоритетность – означает принять решение о том, каким из 

задач, подлежащим исполнению, следует придавать первостепенное, 

второстепенное и т.д. значение. 

В этой связи небезинтересным является принцип Парето, 

интерпретация которого в общем виде звучит как «соотношение 80:20». 

Перенесение этой общей закономерности на организацию 

самостоятельной работы студентов за первые 20% расходуемого 

mailto:copia_verborum@ukr.net
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студентами времени (индивидуальные затраты) достигается 80% 

результатов (итоговый результат). Остальные же 80% затраченного 

времени обеспечивает лишь 20% общего итога. 

Эффективность организации самостоятельной работы студентов 

будет достигнута лишь при условии эффективной реализации или так 

называемого временного «принципа Парето». 

В свою очередь «временной принцип Парето» гласит, что 80% 

затраченного времени на решение второстепенных задач, обеспечат лишь 

20% итогового результата. И далее 20% затраченного времени на решение 

важных, значимых задач позволят получить все 80% итогового результата. 

Все это означает, что эффективность организации самостоятельной 

работы студентов во многом зависит от выяснения значения и важности 

(приоритетности) решаемых задач. 

С этой целью необходимо проанализировать все решаемые задачи в 

соотношении с их долей в итоговом результате (выполнить 

ранжирование), а затем распределить по категориям АБВ. Как известно, 

техника анализа АБВ исходит из имеющегося опыта, согласно которому 

процентное содержание важных и несущественных задач в их общей 

совокупности остается в целом неизменным. 

Анализ АБВ основывается на трех закономерностях: 

- важнейшие задачи (категория А) составляют около 15% от общего 

количества решаемых задач и обеспечивают вклад в достижение цели 

около 65%; 

- важные задачи (категория Б) составляют 20% общего числа задач и 

обеспечивают 20% итогового результата; 

- несущественные задачи (категория В) составляют 65% общего 

числа задач и обеспечивают только 15% итогового результата. 

Совершенно очевидно, что самостоятельная работа студентов будет 

эффективной лишь тогда, когда реализуется анализ АБВ. 
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Для успешной реализации данного анализа необходимо: прежде 

всего иметь перечень задач по самостоятельной работе в соответствующем 

периоде времени. Кроме этого, следует систематизировать эти задачи по 

степени их важности (значимости). Такая систематизация даст 

возможность установить очередность их выполнения. Далее следует 

распределить задачи по категориям А, Б, В. При этом важно помнить, что 

задачи категории В никак не являются ненужными или лишними. 

Все вышеперечисленное позволит повысить активность студентов 

при выполнении ими самостоятельной работы, эффективно ее реализовать 

и достичь при этом поставленные цели. 

 

 

 

УДК 378 (046.3) (075.8) 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНИЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ТА НАУКОВОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Перунова О.М., к.ю.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Одним із факторів розвитку української державності на світовому 

ринку, працездатності є підготовки майбутніх фахівців різних галузей 

освіти. Інтеграція України в Євросоюз потребує виховання спеціалістів, 

знання яких повною мірою буде відповідати сучасному етапу розвитку 

різних галузей освіти.  

Наукове і практичне виховання студента певною мірою залежить від 

його професійного самовдосконалення, що свідомо, цілеспрямовано 
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підвищує рівень їх професійної компетенції і розвитку професійно 

значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної 

діяльності і власної програми розвитку.  

Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців може відбуватисс у 

двох взаємопов‘язаних формах – самоосвіта і самовиховання.  

Вдосконалення наявних знань, умінь і навичок з метою досягнення 

бажаного рівня професійної компетенції є головним  змістом підвищення 

освіти студента. Студент повинен активно та цілеспрямовано діяти та 

систематично формувати і розвивати в собі позитивні якості для усунення 

негативних проявів в становленні себе як особистості.  

На нашу думку, перш за все – студент повинен бажати відкривати в 

собі нові знання та якості. Це бажання розкривається у системі знань, 

умінь. Не останнє місце у системі самовиховання студента, майбутнього 

фахівця займає грамотне, відношення, вміння працювати з основними 

джерелами інформації, автоматизованими інформаційно - пошуковими з 

засобами, радіо, телебаченням. Тобто уміння орієнтуватися у великих 

обсягах інформації, а також фіксувати наукові висновки у дослідницьких 

роботах.  

Вважаємо, що вищім проявом організації самостійної та наукової 

роботи студента є контроль його самого над собою. Контроль є одним із 

видів усвідомленої регуляції людиною власної поведінки та діяльність з 

метою забезпечення відповідності їх результатів поставленим цілям , 

вимогам, правилам, зразкам.  

Педагог, на нашу думку, для студента повинен бути старшим колегою, 

який буде вести його по дорозі знань сьогоденної науки. Педагог повинен 

акцентувати увагу студента на питання саморозвитку, відповідальності за 

себе, на своє сьогоднішнє та майбутнє, а також стимулювати його в 

вихованні, давати мотивацію, знати підходи к кожній особистості, як є 

його студентом.  
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Робота педагога складається з різних форми навчань (лекції, практичні 

та ін.). Метою цих форм навчань є: по-перше, перевірка рівня засвоєння 

програмного матеріалу студентами; по-друге, залучення до активної участі 

у процесі отримання знань, вмінь та навичок у сфері професійної 

підготовки.  

Так, практичні заняття можуть проводитися у формі: семінарського 

заняття, колоквіуму, що передбачає опитування викладачем усіх студентів 

групи за темою семінарського заняття. Крім того, практичні заняття 

можуть відбуватися у формі дискусії окремих питань теми чи доповідей 

студентів для більш детального та повного засвоєння матеріалу, ця форма 

виховання на нашу думку, є найбільш сприятливою для студента в 

пізнанні певних питань науки. 

 У майбутнього фахівця, повинна бути позитивна спрямованість на 

володіння майбутньою професією. Професійна спрямованість передбачає 

прийняття цілей і завдань професійної діяльності, інтересів, ідеалів, 

установок, переконань, поглядів, які їй притаманні.  

Таким чином,  майбутні фахівці можуть здійснювати своє особисте 

вдосконалення , тісно співпрацюючи із студентами-колегами та своїми 

викладачами  в рамках вищих навчальних закладів. Педагогічна праця 

викладача вищого навчального закладу є особливою форм мою 

висококваліфікованої розумової діяльності творчого характеру. Вона 

спрямована на навчання, виховання і розвиток студентів, формування у 

них професійних знань, умінь та навичок, виховання активної життєвої 

позиції.  

 

Література: 

1.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 2-ге 

вид., доп. – К.: Академвидав, 2014. – 456 с. 
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УДК 378 

 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Хорошилова І.О., к.е.н., старший викладач,  

Байдала В.В., .пед.наук,доцент  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  

 

Нам відомо, що одним з основних резервів підвищення ефективності 

навчання є самостійна робота студентів, та головною метою самостійної 

роботи є формування професійно необхідних якостей майбутнього 

фахівця. Як відомо, самостійна робота — це форма організації особистого 

вивчення студентами всього навчального матеріалу як в аудиторний так і в  

поза аудиторний час. Од же основною метою самостійної роботи на наш 

погляд є сприяння формуванню особистісної риси та важливої професійної 

якості студента, незаперечна суть якої полягає в умінні систематизувати, 

контролювати, планувати та регулювати свою діяльність особистістю 

самостійно. Це щоб поліпшити засвоєння певних знань, їх закріплення  та 

систематизацію, застосування при вирішенні практичних завдань та 

виконання творчих робіт, також отримання певних навичок, умінь, та 

виявлення недоліків та упущень при отриманні знань із предмету. При 

самостійній роботі студент має можливість працювати без поспіху, що 

дозволяє йому не боятись помилитися, та отримати незадовільну оцінку 

викладача, а також дає можливість обирати відповідний до свого характеру 

темп роботи та умови для поліпшення її виконання. 

У ВНЗ самостійна робота передбачає поетапне засвоєння нового 

матеріалу, його закріплення, застосування на практиці, та повторення. 

Тому організація самостійної роботи повинна цілеспрямовано впливати на  

весь навчальний процес, створювати системність у роботі студента 

протягом всього навчання. Отже вона має охоплювати матеріали лекцій і 

практичних семінарів, надавати навички конспектування, відповідно 
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надавати професійний та теоретичний практикум, навчати складанню 

опорних конспектів, та проводити письмовий контроль за вирішенням 

поставлених проблем, та оглядом літератури, виконанням самостійних 

завдань та практичних завдань. 

Студент, не підготовлений до самостійного отримання знань, та сам 

не зможе розвинути в собі ці якості у процесі професійної діяльності.  

Тому саме ВНЗ повинні забезпечити не тільки високий рівень професійних 

знань і вмінь студентів, але й в пріоритеті сформувати творчу особистість 

фахівця, що здатен  до самовдосконалення і самоосвіти. Науково 

правильно організована і систематично здійснювана самостійна робота є 

необхідною умовою успішного навчання, та одним із визначальних 

факторів  впливу на професійне становлення особистості. 

Традиційно самостійна робота студентів проводиться за такими 

формами [2, c. 69]:  

 - індивідуальні (написання рефератів,  доповідей, курсове та 

дипломне проектування, самостійна науково-дослідницька робота тощо);  

- групові (проектне навчання, навчання та співпраця в колективі, 

навчання в ігровій формі , групові консультації, факультативи, заняття в 

гуртках);   

- масові (програмове навчання).   

Відомо, що в сучасній педагогічній практиці серед найбільш 

ефективніших методів самостійної роботи студентів, слід виділити [6, с. 

132]:  

- проблемно-пошукові методи;  

- метод проектного навчання;  

- методи колективної розумової діяльності;   

- метод застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчанні.  

Але ми акцентуємо насамперед  увагу не на всебічному розгляді цих 
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методів, а на аналізі основних принципів і правил формування та 

використання найбільш ефективних методів при організації самостійної 

роботи студентів. Од же коли до нас приходять першокурсники, хіба нам 

не хочеться надіятися, що вони вже вміють навчатися, ми сподіваємося, що 

ці навички у них сформовані школою. Проте це далеко не так. І хоч як у 

нас не вистачає часу, питанням формування навичок навчання ми теж 

повинні займатися. Тому, створюючи систему самостійної роботи 

студентів, необхідно, насамперед, навчити їх вчитися (це потрібно робити 

з перших занять у вищому закладі освіти, наприклад, при вивченні курсу 

«Вступ до фаху»), а також, ознайомити їх з психофізіологічними основами 

розумової праці, технікою її наукової організації. Серед основних 

навчальних умінь і навичок, які необхідно засвоїти студентам для успішної 

самостійної роботи, одне з перших місць посідають уміння і навички 

роботи з науковою літературою, тобто професійно-орієнтоване читання. 

Існуюча ситуація у ВНЗ не дозволяє забезпечити студента 

необхідною сучасною літературою. З огляду на економічні умови і 

можливості поліграфічної індустрії  ми рекомендуємо поступово 

переходити на електронні видання посібників для самостійної роботи 

студентів, лекційних матеріалів викладачів, що уже частково реалізується і 

у нас на кафедрі, та в цілому в університеті. В електронному вигляді в 

нашій бібліотеці є матеріали для самостійної роботи (дистанційні курси) як 

з професійно орієнтованих, так і допоміжних дисциплін.  

Для формування системи в організації самостійної роботи також 

головне методично раціонально організувати роботу студентів. Важливо 

постійно зміцньовати відносини між викладачем та студентом. Якщо на 

перших курсах викладач активно впливає на сприйняття студентом, то по 

мірі просування до старших курсів потрібно спонукати студента до 

самостійної праці, та підтримувати його прагнення  само освічуватися. 

Тобто необхідно   переходити  від опосередкованого контролю з боку 
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викладача до самоконтролю з боку студента, від зовнішньої оцінки до 

формування самооцінки. Та насамперед виконання завдань самостійної 

роботи повинні привити студентові навички мислення, аналізу, 

враховуючи умови, вміння ставити задачі, та вирішувати виникаючі 

проблеми, тобто перетворити процес самостійної роботи на творчий. 

Наша практична педагогічна діяльність доводить, що самостійна 

робота як найліпше сприяє розвитку активності та творчості у студентів, 

яка виявляється в бажанні перетворити одержані знання на життєву 

потребу в своїй подальшій професійній діяльності. 
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Відповідно до Стандарту вищої освіти МОН України, проведення 

держаного іспиту є одним з методів контролю знань студентів  по 
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підтвердженню  кваліфікації  «бакалавр». Іспит проводиться у кінці 

учбового року і, як правило, проводиться у формі тестового контролю 

знань по 4 дисциплінам, одна з яких, є профільною дисципліною, і 

перевірки практичних навичок у формі необхідності рішення практичної 

задачі.  Іспит проводиться  по таким дисциплінам: «Економіка 

підприємства», «Стратегія підприємства», «Організація виробництва» та 

«Економічне управлянні підприємством». Комплексний державний іспит 

за фахом „Економіка підприємства‖  повинен визначати рівень засвоєння 

студентами матеріалів наведених вище економічних дисциплін, вміння 

самостійно аналізувати складні явища та процеси суспільно-економічного 

розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та 

суспільній діяльності. 

Студенти, які живуть та навчаються в Україні не відчувають ніяких 

мовних проблем для складання іспиту. Вони успішно навчаються 4 роки, 

слухають ці курси, та мають можливість вирішувати практичні задачі, 

розуміючи українську мову. Що стосується студентів-іноземців, то вони, 

приїжджаючи до України, мають певні мовні проблеми не тільки з 

українською так і з російською мовою. Викладачі, які ведуть ці 

дисципліни, роблять облегшенні учбові курси на російській мові. Ці курси 

є облегшеними і не повністю повними для ознайомлення. Однак, дуже 

гарні результати дає можливість студентам-іноземцям отримати наглядні 

навички і знання у формі слайдів по дисциплінам. Така інформація 

допомагає візуальному сприйняттю інформації, що є позитивною 

передумовою для успішного складання  державного іспиту.    

Уся інформація по дисциплінам розміщується на навчальному 

порталі Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету. Ця інформація є відкритою, доступною та зрозумілою як на 

українській, так і на російській мові. Однак, є і ціла категорія проблем, 

пов‘язаних з формою проведення іспитів. Як було сказано вище,  іспит 
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проводять по 4 дисциплінам 4 окремих дні тижня. Перед кожним іспитом 

проводиться консультація. Консультації можуть бути як індивідуальними, 

так і груповими.  

Тестові завдання є чітко сформульованими, однак, студентам-

іноземцям дуже важко відповідати на тестові завдання, так як ним дуже 

важко знайти правильну відповідь із запропонованих чотирьох варіантів 

відповіді. Вони не можуть знайти цю відповідь, так як усі відповіді дуже 

схожі по контексту, але уловити тонку  різницю іноземцю, який вивчає 

нову мову, як правило тільки російську, тільки один підготовчий рік, 

просто неможливо. Однак, у разі сумніву щодо розуміння сформульованих 

у білеті питань або умов задачі студент має право звернутися за 

поясненням до екзаменаційної комісії.  

Що стосується практичної частини, то вирішення задач, особливо 

якщо їх запропоновано дві у білеті, стає невирішеною  задачею, для 

студента-іноземця. Як було сказано, вони не відчувають тонкої грані між 

умовами задачі, алгоритмом її вирішення та умовними позначеннями у 

умовах задачі. При цьому, студенти-іноземці постійно забувають 

визначити одиниці виміру відповіді у задачі, що заважає викладачу 

перевіряти написану роботу.  

З цього всього можливо зробити висновок, що студенти-іноземці 

мають певні труднощі зі складанням державного іспиту, у зв‘язку з 

мовними проблемами, проблемами загального розуміння дисципліни у 

повному обсязі та з проблемами викладача, оцінити знання студентів, які 

не можуть чітко відповісти на питання, але який розуміє усі ці труднощі. 

Крім того, викладач не має окремо виділених годин для підготовки 

екзаменаційних білетів окремо для студентів-іноземців, тому він 

перекладає загальні білети по дисципліні і пропонує студенту-іноземцю 

скласти іспит.       
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА – 

ПЕРЕДУМОВА УСПІХУ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА 

 

Догадайло Я.В., к.е.н., доцент  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

svetlicwork@gmail.com  

 

За міжнародними прогнозами соціологів, основними базовими 

навичками людини 2025 року, які необхідно розвивати вже сьогодні, 

мають стати: 1) вміння працювати з великими обсягами інформації; 2) 

комунікативні навички; 3) креативність; 4) здатність до перенавчання [1]. 

Насьогодні першочерговим стало завдання цілеспрямованого формування 

професійного мислення, ключових компетенцій майбутніх фахівців, 

навчання їх мислити творчо, вміти застосовувати професійні знання, 

активно самонавчатися, легко адаптуватися до швидко мінливих умов 

сучасного виробництва. У зв'язку з цим з'являється необхідність 

формування у студентів умінь самостійної навчально-професійної 

діяльності.  

В сучасних умовах суспільства до випускників-менеджерів вищих 

висуваються наступні вимоги, що передбачають наявність у фахівця 

певних вмінь: орієнтуватися в ситуації, що змінюється, діяти при 

відсутності вказівок; приймати усвідомлені відповідальні рішення в 

умовах невизначеного майбутнього; працювати в команді; працювати з 

великим обсягом інформації; самостійно здобувати знання, застосовувати 

їх на практиці для вирішення проблем; гнучко адаптуватися в мінливих 

життєвих ситуаціях; щодо комунікативності та інших, що визначені 

наведеними результатами соціологічних досліджень [2]. Формування 

перелічених вмінь може забезпечити правильна організація науково-
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дослідницької роботи студентів у вищих. 

Окрім того висока нестабільність зовнішнього середовища ставить 

додаткові вимоги до працівників в галузі управління. Для майбутнього 

фахівця важливим стає вміння організовувати науково-дослідницьку 

діяльність та ефективно використовувати вже відомі наукові розробки. 

Вважається, що конкурентну боротьбу виграють менеджери, які зможуть 

перетворити свої підприємства в ті, що створюють та використовують 

знання. 

На кафедрі менеджменту організація та проведення науково-

дослідної роботи студентів більше п‘ятдесяти років. Науково-дослідна 

робота студентів починається з вивчення дисципліни «Основи наукових 

досліджень» на третьому курсі навчання. Потім на початку четвертого 

курсу студенти закріплюються за викладачами і отримують індивідуальне 

завдання на розробку теми дослідження, результати якого обговорюють на 

семінарських заняттях протягом четвертого і п'ятого років навчання. 

Тематика наукових робіт студентів розглядається і затверджується на 

засіданні кафедри. Вона відображає актуальні напрямки розвитку сучасної 

економіки автомобільного транспорту. Тобто застосовується проектний 

підхід до організації науково-дослідницької роботи студентів. Теми досить 

різноманітні і в основному відображають бюджетні дослідження 

викладачів кафедри. Організація науково-дослідної роботи студентів на 

кафедрі здійснюється за такими напрямами: науково-дослідна робота в 

навчальному процесі; участь у виконанні бюджетних досліджень;  виступи 

з доповідями про отримані за допомогою виконання науково-дослідних 

робіт наукових результати на семінарських заняттях; участь у конкурсах 

наукових студентських робіт на регіональному, всеукраїнському та 

міжнародному рівнях; участь у наукових студентських конференціях на 

регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях; публікація тез 

доповідей; публікація наукових статей участь в організації та здійсненні 
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всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених, що проводить кафедра менеджменту та участь у наукових гуртках. 

Також під час виконання науково-дослідницької роботи студенти 

проходять практику у підприємствах автомобільного транспорту, це 

дозволяє їм апробувати одержані ними результати в реальних умовах 

господарювання. 

Даний підхід носить комплексний характер і містить крім знанієвої 

компоненти поведінковий аспект, тобто систему соціальних, моральних і 

професійних орієнтирів, що дозволяють випускнику продуктивно діяти як 

у професійній, так і непрофесійній сфері. Такий підхід може стати основою 

для побудови практико-орієнтованої освіти [3]. А також відповідає 

сучасним вимогам суспільства щодо підготовки випускників-менеджерів. 

Реалізація організації науково-дослідницької роботи студентів на 

кафедрі менеджменту за описаним підходом дозволила одержати за 

десятирічний період наступні результати: 

- більше половини студенти четвертого і п'ятого курсів навчання 

приймають участь в щорічній студентській конференції, проведеної 

Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, яка з 

2013 року отримала статус міжнародної. Останні чотири п'ятиріччя 

кількість доповідей перевищує середнє, причому темп зростання в 2006-

2010 рр склав - 50%, а в 2011-2015 - 54%, незважаючи на меншу кількість 

студентів в останньому п'ятиріччі. Це говорить про особливу активізацію 

наукової роботи викладачів зі студентами в 2006-2015 роки. За цей період 

було підготовлено 30% від загального числа доповідей за п'ятдесятирічний 

період. 

- студентами було опубліковано більше ніж 530 наукових статей та 

400 тез доповідей. Крім публікації тез доповіді студенти брали активну 

участь в перерахованих вище студентських конференціях, виступаючи з 

доповідями, захищаючи результати своїх наукових досліджень і 
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обговорюючи результати наукових досліджень інших учасників 

конференції в ході живої і пізнавальної дискусії. За результатами активної 

участі в конференціях частина студентів кафедри менеджменту були 

визнані переможцями в тій чи іншій номінації та нагороджені 116 

заохочувальними нагородами: 39 дипломів І ступеня або за 1 місце; 33 

дипломи ІІ ступеня або за 2 місце; 34 дипломи ІІІ ступеня або за 3 місце та 

10 грамот за активну участь; 

- студентами було одержано більше 150 перемог в студентських 

конкурсах наукових робіт на трьох рівнях: регіональному, всеукраїнському 

та міжнародному рівнях. 

Дані результати свідчать про високу результативність організації 

наукової діяльності студентів на кафедрі менеджменту, що є передумовою 

успішного формування спроможності потенційних фахівців в галузі 

управління  перетворити майбутні свої підприємства в ті, що створюють та 

використовують знання, а саме такі менеджери завжди виграють 

конкурентну боротьбу в сучасних умовах господарювання. 
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Підвищення значущості самостійної навчальної та наукової роботи 

студентів в даний час обумовлене рядом причин: невідповідністю між 

цілями навчання (особливо в разі професійних предметів) та часом 

аудиторного навчання; наявністю значної різниці в рівні володіння 

студентами однієї навчальної групи  професійними компетенціями; 

наявність/відсутність мотивації у студентів до вивчення дисциплін; різна 

ступінь сформованості навчальних умінь і т.д. Однією з найважливіших 

причин недостатньої уваги до самостійної роботи з боку самих студентів є 

невміння усвідомити її важливу роль в навчанні, в тому числі щодо 

професійноспрямованих дисциплін. 

Потреба участі студентів у самостійній науковій діяльності 

обумовлена наступним. По-перше, це підвищує мотивацію навчальної 

діяльності студентів, така діяльність показує зв'язок між знаннями, 

отриманими в процесі навчання, і застосуванням їх на практиці, під час 

безпосередньо наукової діяльності при вирішенні реальних завдань. По-

друге, рівень отриманої освіти випускників повинен відповідати рівню 

сучасної науки, що неможливо без самостійної роботи. По-третє, 

випускник вузу повинен бути здатний вести самостійний пошук рішень в 

тих чи інших професійних ситуаціях, що також досягається під час 

самостійної роботи. 

Однак на сьогодні однією з проблем вищої школи є неефективна 

форма організації самостійної наукової роботи студентів. Це знижує 
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мотивацію студентів до такої роботи, робить її нецікавою та в більшості 

випадків формальною. 

Розглянемо основні етапи організації самостійної наукової роботи 

студентів та проблеми, що потребують вирішення на кожному етапі. 

1. Постановка мети і задачі роботи. Завдання повинно мати 

конкретний характер, потребувати невелику кількість операцій по пошуку 

рішень, бути спрямовані на отримання конкретного результату, 

прогнозованого науковим керівником.  

2. Навчання студента роботі з науковою літературою. На цьому етапі 

важливо показати, як слід відбирати необхідну літературу, як працювати 

над науковою статтею. У процесі такої роботи студент набуває навичок 

аналізу наукової літератури статей, працювати зі схемами та графіками. 

Так студенти повинні: 

- мати базовими навичками самостійного пошуку професійної 

інформації в друкованих та електронних джерелах, включаючи електронні 

бази даних, вільно здійснювати комунікацію в глобальному віртуальному 

просторі; 

- вміти оцінювати якість і зміст інформації, виділяти найбільш 

суттєві факти і концепції, давати їм власну оцінку та інтерпретацію. 

3. Узагальнення існуючих літературних даних по поставленому 

завданню. На цьому етапі викладач навчає студента виділяти ті аспекти, 

які вже досліджені по поставленому завданню, а також визначати питання, 

на які поки не дали відповіді. Важливо навчити студента формулювати 

актуальність розв'язуваної задачі і необхідність проведення досліджень. 

4. Навчання проведення експериментальних досліджень (якщо цього 

вимагає поставлене завдання). Необхідно, щоб студент освоїв 

експериментальні методики, управління обладнанням, а потім самостійно 

виконав експеримент; якщо передбачається проведення машинних 

експериментів, то студенту слід освоїти або один з мов програмування, або 
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вже створений програмний пакет, на основі якого потрібно вирішувати 

задачу. 

5. Опис методики експерименту. Викладачеві необхідно показати 

опис теоретичних моделей, що лежать в основі експерименту, 

експериментального обладнання, матеріалів та пояснити, чому саме ця 

методика є оптимальною для отримання тих чи інших даних. В цьому 

пункті студенту може бути запропоновано самому проаналізувати 

методики, щодо вирішення проблеми, які можна використовувати та 

самостійно обрати оптимальну. Але в цьому випадку студент повинен 

повною мірою оволодіти теоретичним матеріалом по проблемі, і ця роботи 

повинна здійснюватися під керівництвом та контролем викладача. 

6. Узагальнення отриманих даних. Цей етап є найважливішим у 

проведенні науково-дослідної роботи і найважчим в процесі навчання 

студента. Викладач повинен навчити студента різних видів представлення 

даних (графіки, таблиці, діаграми, гістограми, схеми), пояснити, як можна 

вибрати найбільш наочний спосіб представлення даних. Викладачеві слід 

навчити студента грамотно формулювати висновки роботи, які повинні 

мати конкретний зміст. Для грамотного формулювання висновків 

необхідно контролювати якість оволодіння теоретичним матеріалом щодо 

проблеми. 

7. Навчання створенню наукового стилю текстів. Викладачеві 

необхідно продемонструвати студенту алгоритм написання тез, статей, 

рефератів, доповідей. Вид тексту визначається викладачем відповідно до 

поставленим завданням і рівнем підготовки студента. Будь-яка наукова 

робота повинна володіти специфічними рисами наукового стилю (точність, 

абстрактність, логічність, об'єктивність, закінченість). 

В даний час при підготовці фахівців інженерно-технічних 

спеціальностей не приділяється належна увага навчанню студентів нормам 

наукового стилю, так як це не передбачено програмами курсів. 
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Передбачається, що студент сам зможе придбати подібні навички і сам 

навчиться їх реалізовувати на практиці в ході навчального процесу. Але, як 

правило, студент не володіє повною мірою науковим стилем, не вміє чітко, 

лаконічно викласти результати своїх досліджень, пояснити їх. Нажаль 

немає чіткої методики навчання науковому стилю, тому керівник часто 

керується власним досвідом роботи з науковою літературою. 

8. Оцінка перспектив роботи. На цьому етапі викладач і студент 

аналізують результати апробації роботи (яка можлива у вигляді виступу на 

конференції, опублікування статті, тез та ін.), визначають можливість і 

необхідність проведення подальших наукових досліджень щодо розвитку 

отриманих результатів або постановці нових завдань з чітким 

обґрунтуванням прийнятого рішення. при цьому викладач повинен 

виконувати роль не лише керівника наукової роботи, а скоріше роль 

колеги, з яким радяться щодо подальшого проведення досліджень 

Таким чином, запропонована схема проведення самостійної наукової 

роботи студентів забезпечує підготовку фахівців, які володіють 

практичними навичками проведення наукових досліджень, постановки 

завдань та обґрунтування отриманих результатів. 
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Google  це найбільша у світі та найпопулярніша пошукова система. 

За даними Вікіпедії саме Google застосовують 79,65% користувачів. Так, 

щомісячно Google обробляє 41 млрд 345 млн запитів. Його беззаперечними 

перевагами є можливість знаходити інформацію 195 мовами та підтримка 

пошуку в документах форматів PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint та інших [1]. 

Сервіс пошуку Google нині відомий усім користувачам мережі 

Інтернет. Разом з тим, досить невелика частка користувачів знають, що 

пошуковик Google  це лише один із багатьох вдало реалізованих проектів 

однойменної корпорації. Окрім звичайного пошуку, Google Inc. пропонує 

ряд інших сервісів, які рекомендується застосовувати студентам з метою 

підвищення ефективності їх дослідницької діяльності. 

До таких сервісів віднесемо: 

 Google Scholar  це вільна доступна пошукова система, яка 

індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. 

Включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та 

Америки найбільших наукових видавництв. Дозволяє користувачам 

здійснювати пошук цифрової або фізичної копії статей, онлайн або в 

бібліотеках. Результати пошуку генеруються з використанням посилань з 

повнотекстових журнальних статей, технічних звітів, препринтів, 

mailto:shevchenko.khnadu@gmail.com
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дисертацій, книг та інших документів, у тому числі обраних веб-сторінок, 

які вважаються «науковими» [2]; 

 Google Books  це сервіс повнотекстового пошуку всередині книг 

та журналів, які компанія Google сканує та розміщує у своїй базі даних 

відсканованих книг та журналів. В рамках цього проекту Google 

оцифровує книжки у співпраці з більш ніж 40 науковими бібліотеками та 

30 тис. видавництв. Дозволяє шукати книжки та журнали застосовуючи 

один чи комбінацію критеріїв таких як назва книжки, автор, роки видання, 

ISBN чи ISSN номер, видавець, мова книжки, режим перегляду, слова чи 

фрази, які містяться в книжці. Сервіс також надає можливість 

користувачам створювати власні тематичні книжкові полиці, де можна 

зберігати знайдені книжки (їх ярлики) [3]; 

 Google News  це  безкоштовний агрегатор новин. Забезпечує 

пошук і вибір та сортування результатів по даті і часу публікації або 

групуючи їх. Підписавшись, користувачі отримують «нагадування» 

електронною поштою. Електронні листи відправляються абонентам 

щоразу, коли статті, відповідні їх запитам, публікуються в Інтернеті [4]. 

 

Література: 

1.Google (пошуковик) [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_пошуковик.  Заголовок з екрану. 

2.Google Scholar [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar.  Заголовок з екрану. 

3.Google книги [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_книги.  Заголовок з екрану. 

4.Google новини [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_новини.  Заголовок з екрану. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_книги
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_новини
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УДК 378.147  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Нікітіна А.В., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

В умовах постійно змінюваного зовнішнього і внутрішнього 

середовища постають нові вимоги до високо кваліфікованих фахівців, які 

здатні оперативно та з мінімальними втратами приймати нестандартні 

рішення, діяти творчо, креативно та самостійно. Основним засобом 

формування цих характеристик є самостійна навчально-пізнавальна 

діяльність студентів, як майбутніх спеціалістів.  

Студенти повинні не лише брати активну участь у процесі 

сприйняття та засвоєння знань, та  бути спроможними застосувати вивчене 

на практиці, мати стосовно освоєного матеріалу власну позицію, творчо 

переосмислювати, співвідносити здобуті результати діяльності з 

перспективами своєї майбутньої професії [1].  

Самостійна робота студентів (СРС) сприяє формуванню 

креативності, гнучкості, ініціативності, дисциплінованості, точності, 

швидкості під час аналізу великої кількості інформації, самостійності, 

почуття відповідальності, необхідних майбутньому фахівцю у навчанні і 

професійній діяльності у майбутньому.  

Одним із важливих завдань викладача вищого навчального закладу 

(ВНЗ) є правильне організація СРС, що охоплює не лише базову, наукову, 

а й відповідну педагогічну його підготовку, вміння активізувати у 

навчальному процесі пізнавальні сили студентів доцільно. 

Самостійна робота студентів є одним з найсуттєвіших елементів 

освітньо-навчального процесу, що передбачає поєднання багатьох видів 

індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як 
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під час аудиторних, поза аудиторних занять, без участі викладача, так і під 

безпосереднім керівництвом останнього. Сьогодні питома вага СРС 

найбільша серед інших видів навчальної діяльності студентів після 

практичної підготовки (може становити від 15 до 55% навчального 

програмового матеріалу) та дозволяє розглядати накопичувані знання як 

об‘єкт власної діяльності студента [2]. 

СРС з кожної дисципліни навчального плану складається з, таких 

компонентів, що представлені на рис 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Складові, що досягаються під час виконання СРС з навчальної 

дисципліни 

 

За цільовим призначенням існують такі основні види СРС [3]: 

 вивчення нового матеріалу: читання та конспектування наукових 

джерел інформації; прослуховування відео-лекцій, вебінарів; перегляд 

Складові, що досягаються під час виконання СРС з навчальної 

дисципліни 

Системність знань та засобів навчання 

Володіння розумовими процесами 

Мобільність і критичність мислення 

Володіння засобами обробки інформації 

Здібність до творчої праці 
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відеозаписів; інші види занять; 

 поглиблене вивчення начального матеріалу з дисциплін: 

підготовка до контрольних, практичних, семінарських, лабораторних 

робіт, колоквіумів; виконання типових ситуаційних задач та завдань;  

 вивчення начального матеріалу з дисциплін з використанням 

елементів творчості та індивідуального креативного підходу: проведення 

лабораторних робіт з елементами творчості; розв‘язання нестандартних 

типових ситуаційних задач та завдань; виконання розрахунково-графічних  

робіт і курсових проектів; участь у ділових іграх і в розборі проблемних 

ситуацій; складання рефератів, доповідей; інші види занять; 

 розвиток та удосконалення теоретичних знань і практичних 

навичок в контексті виробництва: навчальні практикуми, робота на 

кафедрі; усі види практик; дипломне проектування; інші види занять. 

Для отримання хороших результатів необхідно планувати й 

організовувати СРС у поєднанні з іншими формами навчання. Одним із 

оновних у такому виді навчальної роботи є ретельний відбір викладачами і 

кафедрою змісту та обсягу навчального матеріалу дисциплін, що 

викладаються.  

СРС охоплює відтворювальні і творчі процеси. У такому контексті 

виокремлюють основні три її рівні: репродуктивний (тренувальний), 

реконструктивний, творчий (пошуковий) [3]. За таким алгоритмом 

виконується репродуктивна СРС: розв'язування задач, заповнення таблиць 

і схем тощо. У пізнанні, запам'ятовуванні, осмисленні виявляється 

пізнавальна діяльність студента. Головною метою такого типу самостійних 

робіт є остаточне засвоєння знань, формування умінь і навичок.  

Реконструктивна СРС охоплює побудову та аналіз рішень, складання 

планів, тез, анотацій, написання рефератів тощо. Творча самостійна 

робота потребує аналізу проблемних ситуацій, отримання й моніторинг 

нової інформації.  
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У педагогіці вищої школи виокремлюють ще дві взаємопов'язані 

підсистеми в організуванні самостійної роботи студентів: систематичну 

самостійну роботу (розподілену за днями невеликими обсягами) і акордну 

(комплексну і тривалу за часом) [4]. Такий поділ відображає ритм роботи 

ВНЗ і на ньому може ґрунтуватися її планування, оганізація й управління 

нею. Дцільнм є його розгляд у нерозривній єдності з усіма типами 

репродуктивного, творчого і комбінованого видів СРС.  

Узагальнюючи, підкреслимо, що раціональна та багатоаспектна 

організація самостійної роботи студентів з використанням інноваційно-

новітніх форм дозволяє не тільки інтенсифікувати роботу в якісному 

засвоєнні навчального матеріалу, а й закладає основи подальшої постійної 

самоосвіти та самовдосконалення. Інформаційно-освітнє середовище, яке 

генерується за допомогою інтеграції сукупності програмно-апаратних і 

традиційних форм навчання, визначає СРС як більш необхідну, 

особливу,незалежну, пріоритетну та творчу. 

 

Література: 

1.О. О. Кечик. Форми та методи самостійної роботи студентів 

педагогічного колледжу / О. О. Кечик.  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу  :  http://uk.x-pdf.ru/6tehnicheskie/142290-1-udk-00491-378147111-

6815137-samostiyna-robota-studentiv-suchasniy-vischiy-shkoli-prokof-va-

filol.php 

2.Особливості організації самостійної роботи студентів .[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/36615/ 

3. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. [Електронний 

ресурс].–Режим доступу : 

http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17894.doc.htm 

4.Кудрянт З. Н. Система освіти в Україні / З. Н. Кудрянт // Педагогіка. 

Навч. Посібник. – Одеса: ПДПУ, 2001. – с. 55-56 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Шершенюк Е. Н., к.э.н., доцент 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

sheralyona@gmail.com 

 

В условиях реформирования высшего образования и вхождения 

Украины в европейское сообщество через, так называемую, модернизацию 

отечественной системы посредством Болонского процесса и понимание 

самостоятельной работы студентов выходит на другой уровень. Все 

количество часов предусмотренных учебным планом на изучение 

определенной дисциплины разделяют на аудиторную работу (или работу с 

преподавателем) и самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает индивидуальное изучение 

студентами учебного материала. Цель самостоятельной работы студента – 

сформировать такое важное личностное качество, как самостоятельность в 

принятии решений любого уровня, а также научить планировать, 

систематизировать, контролировать свою деятельность. 

Самостоятельная работа способствует выбору оптимального темпа 

работы и условий ее выполнения, отсутствию боязни негативной оценки 

окружающего социума (одногруппники, преподаватель). А четкая ее 

организация, планирование, регулирование и контроль дает возможность 

значительно повысить качество учебного процесса. 

Большое значение для правильной организации самостоятельной 

работы студента имеют его внутренняя психологическая готовность, а 

также такой уровень базы знаний, который будет позволять наслаиваться 

новым знаниям, а самое главное – готовность, желание и умение 
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правильно организовывать и управлять своим временем. 

В процессе изучения учебной дисциплины для реализации 

самостоятельной работы студенты выполняют разнообразный комплекс 

многоуровневых задач. Каждый из элементов каждого уровня 

поставленных задач должен побуждать студента к тому, чтобы он 

самостоятельно осуществлял необходимый информационный поиск, 

сравнивал условия, самостоятельно принимал решения. 

В процессе изучения эффективности организации самостоятельной 

работы студентов были выявлены следующие закономерности: 

1. Конспект лекций является основным источником теоретической 

информации для студента, что, в свою очередь, указывает на прямую 

зависимость между уровнем организации лекционных занятий, их 

информационно-методическим обеспечением и полнотой и адекватностью 

восприятия этой информации студентами. 

2. Студенты в процессе выполнения самостоятельной работы 

наибольшее внимание, по сравнению с другими видами задач, уделяют 

учебному проектированию. На этом этапе используется информация, 

полученная студентами не только из литературы и на лекциях, а также 

очень много практически направленной информации, почерпанной при 

непосредственном общении с преподавателями и студентами, друзьями и 

знакомыми для более эффективной организации творческого и научного 

поиска. 

Прослушивание лекций, их конспектирование, выполнение 

практических и лабораторных работ, участие в обсуждении вопросов на 

семинарских занятиях, в дискуссиях – это все входит в аудиторную работу 

студента. 

Организация, руководство и контроль внеаудиторной работы 

связаны с определенными трудностями, так как она является менее 

регламентированной, чем аудиторная. 
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Вопрос рационального использования бюджета рабочего времени, 

который является одним из основных показателей условий жизни не 

только работающего населения, но и студентов в процессе обучения в 

высших учебных заведениях, в условиях постоянных изменений в 

современном обществе становиться особенно актуальным. Экономно 

распределить свои умственные и физические возможности в процессе 

учебного дня в течение всего периода обучения позволяет эффективное и 

рациональное использование своего времени. 

Главная задача Высшего учебного заведения – научить студентов 

рационально использовать свое время, ценить его, привить им навыки 

научной организации труда. 

Литература: 

1. Методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс].  

Режим доступу: 

https://yandex.ua/search/?text=Методичні%20рекомендації%20%до%20само

стійної%20роботи&lr=147.  Заголовок з екрану. 

 

 

 

 

УДК 378.1 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ФОРМАТА 

 

Блага В.В.,  к.э.н. , доц.,  Трохимец Д.И., студент 

Харьковский национальный автомобильно – дорожный университет 

blagavikvik@rambler.ru 

 

При использовании ИТ и дистанционного обучения открываются 

новые возможности для непрерывного обучения специалистов и 

переучивания специалистов, для получения второго образования, это 

делает обучение более доступным и интересным [1]. 

Можно отметить, что дистанционное обучение бывает разным. В 
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зависимости от того, какие технические средства используются, 

различается и метод прохождения обучения, и определенные достигаемые 

цели. Но зачастую такой вариант по содержанию и передаче смысла, 

действительно, очень похож на заочный: излагается определенный 

материал, а навыки, за редким исключением, отработаны в учебном 

режиме быть не могут [2].  

Использование ИТ для дистанционного обучения способствует 

следующему: 

- обеспечивает личностно ориентированный и дифференцированный 

подход в обучении; 

- обеспечивает реализацию интерактивного подхода (постоянное 

общение с ПК, постановка вопросов, которые интересуют ученика и 

получения ответов на них); 

- повышает познавательную активность студентов за счет различной 

видео и аудио-информации; 

- осуществляет контроль благодаря тестированию и системы 

вопросов для самоконтроля [3, 4]. 

Но, рядом с плюсами, возникают различные проблемы как при 

подготовке к дисциплинам, так и во время их проведения. 

Существующие недостатки и проблемы: 

- отсутствие компьютера в домашнем пользовании многих студентов 

и преподавателей, время самостоятельных занятий в компьютерных 

аудиториях отведено далеко не во всех вузах; 

- преподавателям недостаточно времени для подготовки к 

дисциплине, на которой используются компьютеры; 

- недостаточная компьютерная грамотность преподавателя; 

- в рабочем графике преподавателей не отведено время для 

исследования возможностей Интернет; 

- существует вероятность, что, увлекшись применением 
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информационно-коммуникационных технологий на дисциплинах, 

преподаватель перейдет от развивающего обучения к наглядно-

иллюстративным методам [5]. 

Зачастую многие вузы используют уже готовые бесплатные системы 

управления курсами для дистанционного обучения. В данных системах 

иногда для преподавателя становится очень сложным и не понятным даже 

сам интерфейс, множество не понятных вещей, приходится тратить много 

времени на работу с самой системой в сайте, чтоб понять, как им 

пользоваться, загрузкой курсов для студентов и т.д. Про использование 

удаленно студентам, вообще можно и не говорить. Те, у кого нет опыта в 

работе с компьютером, вообще будут долго искать, как им выполнить 

задание. 

Сейчас происходит активное внедрение в учебный процесс ИТ, в 

частности, мультимедиа и интерактивных технологий. Применение ИТ в 

учебном процессе позволяет реализовать идеи индивидуализации и 

дифференциации обучения, являются основными задачами современной 

системы дистанционного образования Украины. 

Учитывая все положительные и отрицательные последствия 

использования дистанционного обучения, можно сделать вывод, что они 

являются эффективными при условии сочетания с традиционными 

методами и способствуют качественному формированию умений и 

навыков студентов [6]. 

Литература: 
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Сьогодення пропонує усе нові винаходи, що дають додаткові 

можливості для доступу до інформації та «спрощення життя людини», але 

разом з тим вони знижують здатність людини до аналізу та засвоєння 

інформації. 

«Навіщо мені знати будову автомобіля чи принципи роботи з картою 

місцевості, якщо є автомобільний сервіс чи GPS-навігатор», задають собі 

питання сучасні молоді люди. При цьому втрачається можливість 

отримання знання шляхом пошуку інформації у різних джерелах та 

здатність вирізняти з різноманіття сучасних носіїв та засобів комунікації 

необхідні дані. 

Однак разом з тим сучасні технології надають зручні можливості для 

отримання та розповсюдження інформації. Їх використання дає 

можливість для підвищення ефективності самостійної роботи студентів 
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усіх спеціальностей, шляхом надання більш широкої бази наукової та 

технічної літератури у мережі Internet та у локальних мережах вищих 

навчальних закладів. Це звичайно знижує час на отримання завдання для 

самостійної роботи та прискорює співпрацю «викладач-студент» за 

допомогою інтерактивних засобів комунікації, а ще дає можливість 

викладачу надати поштовх у самостійній роботі студента для розвитку далі 

навичок самостійної роботи та формування відповідно підґрунтя для 

початку наукової співпраці «викладач-студент». Так прикладом може бути 

робота з визначення оптимальної роботи підрозділу автотранспортного 

підприємства чи навпаки агрегату транспортного засобу, з використанням 

отриманих знань та навиків, студент може самостійно спробувати 

трансформувати, за допомогою комп‘ютерних технологій, у 

синхронізованому вигляді інформаційно-аналітичну систему координації 

транспортних потоків у автотранспортному підприємстві чи роботи 

системи транспортного засоби враховуючи вихідні дані про втрати 

потужності на різних етапах роботи. 

Для цього для студента необхідно надати не тільки необхідну 

кількість інформації для початку формування навичок самостійної роботи 

з літературою та іншими джерелами інформації, але й дати можливість для 

самостійного пошуку та аналізу інформації шляхом надання 

інформаційних посилань з корисної інформації за досліджуваним 

питанням, адреси у всесвітній мережі. Цей засіб у відповідності від 

простого надання заздалегідь сформованого пакета даних за обраною 

тематикою дослідження, дасть можливість формування у студентів 

навичок з пошуку питань та відповідей на них, тобто формування у 

студентів базових навичок для плідної наукової роботи.  

Результати такої підготовки дозволять використовувати на всіх 

етапах навчання: при виконанні курсових робіт, проектів, дипломного 

проектування (бакалавр, спеціаліст, магістр). 
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В современных условиях обучения студенты должны уделять 

повышенное внимание к самостоятельной работе. Особая потребность 

возникает в организации самостоятельного обучения во внеучебное время. 

Если рассмотреть основные научные задачи работы студентов, то особое 

внимания необходимо уделять привитию устойчивых навыков 

самостоятельной работы, что будет способствовать повышению качества 

усвоения дисциплин и выработке умения применять теоретические знания 

и навыки, а также современные методы и методики научных исследований 

в практической деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной внеучебное работы 

А. Котова рекомендует придерживаться следующих принципов: 

активность студентов; индивидуализация обучения; доступность 

изучаемого; четкость и определенность задач; наглядность; 

систематичность и последовательность в формировании навыков 

самостоятельной работы; сознание и самостоятельность обучения; связь с 

жизнью; наличие единых требований к управлению [1, с. 112-113]. 

В связи с тем, что подготовка студентов экономических 

специальностей, в частности менеджеров, является сложным процессом, 

связанным с быстрой сменой различных внешних и внутренних факторов, 

нестабильностью экономической среды, возникает необходимость создать 
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условия для эффективной самостоятельной работы с целью получения 

высокого уровня самостоятельности, навыков «критического мышления», 

командной работы. Достижение формирования у студентов 

самостоятельности во многом зависят от уровня их информационной 

культуры, а именно, от умения самостоятельно добывать, обрабатывать и 

использовать информацию в процессе образовательной и научной 

деятельности.В. Петрук [4] считает, что «самостоятельная работа – это 

обучение, которое определяет способность студентов сознательно ставить 

задачи и цели для себя, планировать свою деятельность и осуществлять ее» 

Одним из важнейших направлений обучения студентов является 

научно-исследовательская работа (НИРС). При этом необходимо помнить, 

что понятие «научно-исследовательская деятельность студентов» включает 

в себя такие взаимосвязанные элементы, как: научное исследование под 

непосредственным руководством научного руководителя и обучение 

методам исследовательской деятельности, включающей элементы 

научного творчества. 

Для осуществления НИРС в ВУЗах необходима тесная взаимосвязь 

целей и направлений учебной, научной и воспитательной работы, 

обязательное взаимодействие определенных форм и методов научной 

работы студентов, которые реализуются и в учебном процессе, и во 

внеурочное время. Это обеспечивает их участие в научной деятельности 

ВУЗа [5]. Структура НИРС должна обеспечивать последовательность ее 

средств и форм в полном соответствии с последовательностью учебного 

процесса, что приводит к установлению взаимосвязей и осуществлению 

процессного подхода, а также преемственности ее методов и форм на 

отдельных курсах, на взаимосвязанных кафедрах ВУЗа, а также 

обеспечивает переход от одних видов занятий к другим и к постепенному 

росту объема и сложности знаний, умений и навыков в процессе 

выполнения студентами научной работы. Реализованная в комплексе 
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научно-исследовательская деятельность студентов обеспечивает решение 

следующих основных задач: 

- овладение методологией и методами научного исследования; 

- формирование научного мировоззрения;  

- оказание помощи студентам в достижении высокого 

профессионализма; 

- развитие творческого мышления и индивидуальных практических 

способностей студентов; 

- привитие студентам навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- развитие инициативы; 

- умение переводить теоретические знания в практические навыки; 

- необходимость постоянного научного роста; 

- расширение кругозора и эрудиции относительно полученной 

специальности. 

При выполнении научной работы во внеучебное время необходимо 

осуществлять следующее: 

1) работу в различных научных обществах, создаваемых при 

кафедрах; 

2) участие в научно-исследовательских темах и работах кафедры; 

3) выступления с докладами и сообщениями на всевозможных 

семинарах, кружках и конференциях; 

4) участие в внутривузовских, межвузовских, региональных и 

республиканских олимпиадах и конкурсах на лучшую научную работу; 

5) подготовка тезисов и статей, научных публикаций по результатам 

проведенных исследований. 

Только такой комплексный подход может обеспечить эффективную 

самостоятельную работу студентов, способствовать улучшению усвоения 

теоретического материала дисциплин кафедры, развития практических 
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навыков работы с информационными источниками и даст возможность 

студенту самостоятельно повышать свой образовательный уровень во 

внеучебное время. 
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Современный мир невозможно представить без такого понятия как 

«образование». Образование – это процесс и результат 

http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1699_page_4.html
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приобщения человека к знаниям о мире, ценностям, опыту, накопленному 

предшествующими поколениями. Ещѐ с давних времѐн человек, 

познавший науку, считался выше в обществе по статусу и имел больше 

привилегий, ценности в обществе [1]. Потому что образованный 

человек,  который овладел определенным объемом систематизированных 

знаний и, кроме того, привык логически, выделяя причины и следствия, 

мыслить.  

 Естественно, данная система обучения за столь длительный период 

развития претерпела эволюционных изменений наравне с человеком и 

обществом в целом, совершенствуясь в разных странах по-разному, но 

настолько ли успешными можно считать эти преобразования - большой 

вопрос. 

На сегодняшний день, каждый родитель стремится обеспечить 

своего ребѐнка высшим образованием, помочь выбрать свой путь, который 

бы соответствовал внутренним  стремлениям человека - будущего 

специалиста в той или иной сфере. Это и не удивительно, так как от 

данного выбора зависит многое, начиная от собственной самореализации, 

заканчивая самоотдачей в развитии профессиональных качеств, что, 

безусловно, отражается на обществе в целом [2]. Однако сложности 

начинаются даже не с материальной стороны, так как обучение в нашей 

стране не столь дешевое и доступное удовольствие, даже государственные 

вузы в связи с кризисом переходят на самоокупаемость, а скорее с 

проблемы самой системы образования в целом. Причин назвать нашу 

систему передачи знаний несовершенной множество: 

 отсутствие индивидуального подхода; 

 бесконечное переиздание книг, которые часто содержат 

ошибочные данные; 

 не успевание содержащейся информации в учебниках 

современному развитию научно-технического прогресса;  

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
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 нацеленность самого обучения, а скорее на сдачу экзаменов, 

нежели на практическое применение; 

 отсутствие соприкосновения со специальностью, общения со 

специалистами-практиками в стиле «вопрос-ответ» и многие другие. 

Думаю, ни для кого, ни секрет, что от того, насколько преподаватель 

заинтересует студента - настолько он усердно и будет изучать предмет, 

поэтому весьма логичным было бы создать семинары для преподавателей, 

где поднимался бы вопрос подачи информации наиболее эффективно для 

ее восприятия, чтобы не было соприкосновения с советскими 

корнями.  Прежде всего, это уход от традиционных классических форм с 

переходом на платформу информационных сетей, в частности – интернет. 

Инновационное образование — это переход на новую степень обучения 

подрастающего поколения. Потому что, современный мир очень 

стремительно развивается, а система преподавания не меняется! 

Преподаются студентам вещи, которые морально и физически устарели. 

Нет смысла заострять внимание на вещах, которые больше не 

используются. Но если очень хочется рассказать про них, можно 

упомянуть  про них, дать студенту самому почитать про это! 

Ведущие вузы мира, такие как Гарвардский университет, 

Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет 

активно внедряют формы дистанционного образования. На базе этих 

учебных заведений были разработаны образовательные платформы 

Coursera, EDX, Udacity [3]. 

Сегодня через эти образовательные системы прошло больше людей, 

чем за всю историю существования этих старейших вузов. Инновационное 

образование дистанционного формата обречено на успех и уже начинает 

завоѐвывать своих поклонников в Украине. Подобные тенденции прямо 

затрагивают украинскую систему образования, ограничивая его 

конкурентоспособность. 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что на 

данном этапе развития нашей образовательной системы, все еще есть 

белесые моменты, требующие поиска решений, повышая 

заинтересованность в обучении будущих специалистов и более выгодно 

представляющие лицо нашей страны на мировой арене. 

 

Литература: 

1. Что я думаю о высшем образовании [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://olestimofeev.com/archives/3957 

2. Образование [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obrazovanie.html 

3. Тенденции современного образования в Украине [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://oaf.org.ua/tendencii-sovremennogo-obrazovaniya 
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Л.А. Бєляєва к.е.н., доцент 

ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» 

belyaevalu@yandex.ua 

 

Стрімке зростання потоку наукової інформації, обсяг якої щорічно 

зростає, вимагає впроваджувати нові більш ефективні методи і засоби 

навчання, які дозволять отримувати студентами більше інформації за той 

же навчальний час, і надавати її більш візуально і доступно для кращого 

сприймання та розуміння. 

У сучасній системі вищої освіти активно використовують е-learning 

проекти, одним з яких є система управління навчанням Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система вирізняється 

своєю простотою, зручністю використання та додатковими  можливостями 

електронного навчання. Докладне вивчення порівняльних оглядів різних 

систем управління навчанням, включаючи систему Moodle, остаточно 

затвердило нас у думці, що дана система зможе забезпечити серйозний 

технічний рівень впровадження електронних систем в освіті [1, с. 5]. 
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Система Moodle рекомендується навчальним закладам, як найбільш 

розвинена система електронного навчання, що надає можливість 

організувати повноцінний навчальний процес, включаючи засоби 

навчання, систему контролю й оцінювання процесу навчання студентів, а 

також інші необхідні складові системи підтримки навчального процесу. 

Важливим кроком на шляху впровадження дистанційного навчання у 

вищих навчальних закладах України стало «Положення про дистанційне 

навчання» [2]. 

У навчальному процесі підготовки студентів за економічними 

спеціальностями, використання дистанційного навчання класично 

розглядається при підготовці майбутніх фахівців заочної формі навчання, 

для екстернату, підвищення кваліфікації і різних форм перепідготовки, а 

також для проведення вебінарів, особливо щодо постійних змін у 

законодавстві з економічних питань.  

Але існує наявна необхідність використання системи дистанційного 

навчання і при денній формі, що пояснюється по-перше, тим що кожного 

року аудиторне навантаження скорочується і у викладача відсутня 

можливість у повному обсязі розкрити питання за темами безпосередньо у 

аудиторії. По друге, політична та економічна ситуація, яка на сьогодні 

існує в Україні, привела до зниження платоспроможності населення, що в 

свою чергу не завжди дозволяє студентам сплачувати за навчання. Тому у 

багатьох вищих навчальних закладах з‘явилася категорія студентів 

денного відділення, які одночасно працюють і навчаються за 

індивідуальними графіками. 

Дані умови вимагають змін у методиці проведення аудиторних 

занять та організації самостійної роботи, а також розробки забезпечення 

дистанційного навчання через використання Інтернет-технологій, а саме, 

елементів і ресурсів системи Moodle.  
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Інноваційні технології дозволяють створювати сучасне навчальне 

середовище, в якому студенти реалізують індивідуальний підхід до 

навчання, можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у зручний 

для них час і в будь-якому місці. Так технології дистанційного, мобільного 

навчання роблять навчальний процес більш ефективним. 

В той же час необхідно усвідомлювати, що ефективність роботи в 

даній системі забезпечується як викладачем, так і студентом. 

Викладач повинен забезпечити оптимальну відповідність обсягів 

аудиторної та самостійної роботи, організувати надання методичних 

матеріалів, які зацікавлять студента і перетворять навчання у творчий 

процес, систематично контролювати самостійну роботу при наявності 

заохочень за своєчасне та якісне виконання завдань.  

Щоб навчатися самостійно студент повинен мати високий рівень 

самоорганізації та самоконтролю, що можливо тільки при сильній 

особистій мотивації. 

При всіх позитивних рисах дистанційної форми навчання, при 

виконанні самостійної роботи студентів існують такі проблеми, як 

неспроможність або небажання студентів передавати власними словами 

отриману інформацію, частіше відповіді складаються з окремих 

скопійованих абзаців не завжди логічно пов‘язаних, інформація надається 

непроаналізована і несистематизована. 

Режим дистанційного навчання передбачає здійснення навчального 

процесу у режимі віддаленого доступу, що не дозволяє безпосереднє 

спілкування викладача і студента і вимагає у дистанційному курсі засобів 

оперативного зворотного зв'язку, для своєчасного вирішення проблем 

студентів у навчанні та надання їм допомоги.  

При дистанційному навчанні викладачу не завжди можливо 

визначити рівень самостійності студентів під час спілкування, тому 

необхідно вирішити питання проведення ідентифікації особи, яка дає 
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відповіді на завдання, а підсумковий контроль здійснювати очно, щоб бути 

впевненим у реальній підготовці студента. 

Крім того, під час інтерактивного спілкування також можуть 

виникати технологічні проблеми, затримка у часі. 

Таким чином, при навчанні студентів за денною формою навчання 

поєднання традиційних та сучасних дистанційних технологій в організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах дозволяє забезпечити 

якість всього навчального процесу на високому рівні. 

При використанні системи Moodle змінюється призначення 

викладача, він перетворюється з викладача, що надає знання у готовому 

вигляді,  на наставника, що спрямовує студента у процесі аудиторного та 

самостійного навчання. 

Навчання з використанням дистанційних технологій при самостійній 

роботі вчить студентів плануванню, організації навчання залежно від 

власних можливостей і потреб. Все це дозволить застосовувати свої 

умінням самостійно навчатися в майбутній практичній діяльності, бути 

впевненими у власних силах. 

Навчальний процес, з використанням дистанційних технологій для 

підтримки денної форми навчання, дозволяє економити час на заняттях та 

час викладача на перевірку різного роду завдань і допомагає 

інтенсифікувати весь процес навчання. 
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Одним із ефективних методів організації навчального процесу через 

його візуалізацію та структуризацію є створення ментальних карт (mind 

maps, карт пам‘яті, карт знань, мап розуму, мап думок тощо). 

Ментальна карта  це діаграма, на якій відображають слова, ідеї, 

завдання або інші елементи, розташовані навколо основного слова або ідеї. 

Ця діаграма становить собою деревовидну структуру з можливими 

зв‘язками між гілками [1]. 

З огляду на ефективність ментальної карти щодо наглядно 

представлення складних об‘єктів, застосуємо даний інструмент для 

представлення дистанційного курсу «Вступ до фаху» зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (тривалістю 5 тижнів), 

орієнтованого на абітурієнтів і розробленого на кафедрі економіки 

підприємства Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету (рис. 1). 

 

Література: 

1.Мапа думок [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/.  Заголовок з екрану. 
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Рисунок 1  Ментальна карта дистанційного курсу «Вступ до фаху» зі спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» (авторська розробка) 

Дистанційний курс 

«Вступ до фаху» зі 

спеціальності 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Структура навчального матеріалу 
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особливий вид лядської діѐльності 

Тривалість курсу 

1-й тиждень 

Розділ 2. Сучасний підприюмець і його 

компетенції 

Засоби навчання 

теоріѐ практика 

відеоматеріал 

2-й тиждень 

3-й тиждень 

4-й тиждень 

5-й тиждень 
Тема 1. Особливості підприюмництва ѐк виду лядської діѐльності 

Тема 2. Історичний розвиток підприюмництва 

Тема 3. Види і роль підприюмництва в економічному  

та соціальному розвитку держави 
Тема 4. Фактори, що зумовляять розвиток підприюмництва 

Тема 5. Світові тенденції та перспективні напрѐмки 

розвитку підприюмництва 

Тема 6. Особистісний профіль сучасного підприюмцѐ 

Тема 7. Професійний профіль сучасного підприюмцѐ 

Тема 8. Відомі підприюмці та секрети їх успіху 
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На сучасному етапі розвитку відкритого інформаційного середовища 

з можливістю вільного, без меж та національних контекстів, 

розповсюдження знань та інформації, раціональне використання 

принципів і технологій дозволить ВНЗ підвищити якість освіти, охопити 

більше територій при навчальному процесі, що в свою чергу дозволить 

університету підтримувати і підвищувати свою конкурентоспроможність 

на освітньому ринку. 

В силу динамічного розвивитку конкурентності вишів, на освітньому 

ринку, особе місце займає дистанційне навчання. Одним із завдань якого є 

забезпечити кожній людині вільний і відкритий доступ до освіти впродовж 

усього її життя з урахуванням її інтересів, здібностей і потреб. 

Вже зараз величезна кількість наших студентів навчається за 

системою дистанційної освіти США, Англії. Так, у Німеччині значна 

кількість студентів, що навчаються за системою дистанційної освіти, наші 

співвітчизники. На азіатському освітянському ринку успішно працює 

Туреччина, що має мільйонну аудиторію студентів системи відкритої 

освіти та має на меті в найближчі роки довести цю цифру до трьох 

мільйонів осіб.  

Проблемам розробки та впровадження дистанційних технологій 

освіти в вищих навчальних закладах України присвячені праці таких 

вчених, як І.А. Жирякова, Ж.М. Зайцев, О.Г. Кратко, О.Г. Кириленко, В.І. 

Солдаткін. Але питання системного підходу до розробки методичного та 
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програмного забезпечення дистанційного навчання ще недостатньо 

досліджені.  

На нашу думку, потрібен всебічний розгляд питання про 

впровадження дистанціного навчання в освітній процес, як економічний 

розвиток і підвищення конкурентоспроможності виша. Саме дистанційні 

освітні технології можуть допомогти справитися з проблемою масовості, 

полегшуючи створення різноманітних індивідуально підігнаних освітніх 

траєкторій для широкого кола слухачів, удосконалення діючих 

спеціалістів, так і їх оперативної перепідготовки за новими 

спеціальностями. [1] 

Постійно змінюються  умови українського ринку праці, технологічні 

вдосконалення, ріст конкуренції заставляють людей знову і знову 

доказувати свою професійність. Багатьом людям при необхідності 

навчання мішає статус робітника, тобто неможливість відриву від 

виробництва. Виш, який має в своєму арсеналі технології дистанційного 

навчання, дозволить сухачу навчатися без відриву від виробництва  

Наразі з цим, дистанційна форма навчання,  надає можливість 

масового навчання, всецільного обміну інформацією, незалежно від часу і 

простіру. Системи дистанційного навчання дають рівні можливості всім 

людям незалежно від їх соціального статусу (школярам, студентам, 

цивільним і військовим, безробітним і т.п.) в різних районах країни і за її 

межами, реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. Саме 

ця система може найбільш адекватно і плавно реагувати на споживання 

суспільства і забезпечити університету достатній охват споживачів і нових 

регіонів для подальшого навчання слухачів. 

Використання технологій дистанційного навчання дозволить 

зменьшити витрати на проведення навчання (не потребує витрат на аренду 

приміщень, поїздок до місця навчання, як студентів, так і викладачів і т.п.); 

проводити навчання великої кількості чоловік; підвищити якість навчання 
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за рахунок використання сучасних засобів; використання електронних 

бібліотек; розробити єдине освітнє середовище (актуально для 

корпоративного навчання). 

Дистанційні технології – це сукупність технічних пристроїв, як 

спосіб з‘єднання в навчальному процесі студента і викладача. 

Дистанційне навчання, в свою чергу – це сукупність технологій, що 

забезпечують доставку студентам основного обсягу вивчаємого матеріалу, 

інтерактивний взаємозв‘язок студентів і викладачів в процесі навчання з 

використанням інформаційних і телекомунікативних технологій навчання 

на відстані, крім того сюди включені спеціально розроблені курси 

дисциплін, навчальні матеріали, спеціальна підготовка студентів і 

викладачів. 

Види дистанційних занять визначаються, з одного боку, 

особливостями педагогічного процесу, з іншого – набором інформаційних 

і телекомунікаційних засобів і сервісів, що мають вузи.[2] 

При реалізації навчального процесу в дистанційному навчанні в 

якості основного інсрумента може виступати веб-браузер з підтримкою 

сервісу Moodle, в доповнення використовуються технології 

відеоконференцзв‘язку. Для додаткових консультацій, прийому завдань 

студентом, а також навчальної діяльності широко використовуються 

програми відео і аудіовізуальних технологій, які використовуються як 

окремо, так і в сукупності. 

Для розвитку конкурентоспроможності університету необхідна 

підтримка і модернізація технічного оснащення. З даним технічним 

обладнанням також можна організувати: 

- науково-практичні, науково-методичні конференції; 

- різного роду наради; 

- віддалені захисти дисертаційних робіт і т.п. 
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В університетах, як правило, в дистанційному навчанні переважають 

наступні принципи будови навчального процесу: 

- персональний, тобто викладач викладає, консультує, приймає 

завдання, які студент виконав самостійно. Частіше всього, реалізуєься це 

за допомогою програми Skype, чого замало для підтримки сигналу 

високого рівня. Програма Skype – це безкошовний відеозв‘язок в режимі 

реального часу. 

- викладач – аудиторія. При використанні даного принципу студенти 

збираються в спеціально обладнану аудитторію для зв‘язку з ВНЗ. Частіше 

всього, використовується для проведення навчального процесу, іспитів, 

захисту випукних робіт, консультацій і т.п. Тут потрібно більш дороге і 

високоякісне обладнання типу Polycom VSX 8000. 

- викладач – група студентів, але в цьому випадку, на відміну від 

попереднього, суденти не збираються в спеціальній аудиторії, а 

знаходяться за своїм місцемзнаходження. В якості технологій для 

реалізації даного принципу в вишах використовують так звані вебінари.  

Вебінари являють собою комплексне суміщення відеоконцеренції, чата, 

обміну файлами, режимом онлайн тестування, здійснюється через веб-

браузер. 

Таким чином, в сучасному світі, в зростаючій конкуренції на 

освітняному ринку виші повинні прагнути охопити якомога більше 

потенційних студентів, це можливо шляхом використання новітніх 

інформаційних технологій в дистанційному навчанні. 
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Процеси реформування вищої освіти в Україні відбуваються під час 

постійного розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій. 

Цей процес висуває  нові  вимоги  до  технологій  надання освітніх послуг у 

вищих навчальних закладах. 

На початку 21-го сторіччя спостерігається новий період розвитку 

комп'ютеризації різноманітних видів діяльності, викликаний розвитком 

мультимедіа - технологій. Графіка, анімація, фото, відео, звук, текст в 

інтерактивному режимі роботи створюють інтегроване інформаційне 

середовище, в якому користувач знаходить якісно нові можливості 

навчання [1]. 

Фізіологи визнають, що пропускна здатність слухового аналізатора 

людини є суттєво меншою, ніж зорового – 0,05 млн. біт/с і 5 млн. біт/с 

відповідно [2]. Отже, під час усного викладання лекційного матеріалу не 

всі можливості студента засвоювати інформацію використовуються. 

Усунення цього недоліку можливе завдяки використанню сучасних 

аудіовізуальних засобів навчання, які спроможні відтворювати навчальну 

інформацію у різних видах (візуальну, звукову та комбіновану 

аудіовізуальну). 

Піонером з використання аудіовізуальних матеріалів в навчанні, 

розробці методології аналізу змісту фільмів вважають американського 

вченого і педагога Едгара Дейла (Edgar Dale) [3]. 
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Результати своїх досліджень він виклав у вигляді схеми, що 

отримала назву «Конуса навчання Едгара Дейла» (рис.1). У його основу 

було покладено власні результати, проте відсотки було вже отримано його 

послідовниками, які проводили свої власні дослідження [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Конус навчання Едгара Дейла 

 

Використання відеоматеріалів під час проведення лекцій маєяк 

переваги так і недоліки. Так, Майборода Л.А. наводить певні переваги 

використання відеоматеріалів [5]:  

- демонстративність;  

- фрагментарність;  

- методичну інваріантність; 

- лаконічність;  

- евристичність;  

- самостійність. 

Вишньовська Х., у свою чергу, наводить певні недоліки 

використання відеоматеріалів [6]: 
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Виступ з промовою 
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90% зробленого + 

промовленого 

Пасивне 

залучення 

Активне 

залучення 
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- потребує раціонального чергування засобів навчання, 

певне  обмеження їх обсягу та тривалості демонстрування;  

- постійне використання відеоматеріалів може негативно вплинути 

на студентів та призвести до  «передозування інформації»; 

- неправильне використання може призвести до втрати цінності 

"живого спілкування" та передчасного нав'язування певної позиції ; 

- не надає змоги студентам відпочити від звичного та щоденного 

способу поглинання інформації. 

Існують два основних варіанти використання відеоматеріалів під час 

проведення лекцій. Відеоматеріали можна створити самому або взяти з 

мережі Інтернет.Для самостійного створення відеоматеріалів можна 

використовувати: 

- комп'ютерні програми; 

- сервіси розміщені у мережі Інтернет; 

- стаціонарні студії; 

- відеокамери, фотоапарати, смартфони та інші технічні засоби. 

Цей варіант потребує досить великого часу на опрацювання 

програмного забезпечення і розробки сценарію відео. Але цьому варіанті є 

певні позитивні моменти. Наприклад, розробляти сценарій можна на 

практичних заняттях з навчальної дисципліни разом зі студентами, а 

зйомки та монтаж будуть вже самостійною роботою студентів. 

На початковій стадії створення відеоматеріалів для проведення 

лекцій доцільно використовувати мережу Інтернет 

(відеохостингі  https://www.youtube.com, http://rutube.ru, сайти страхових 

компаній, провідних підприємств і організацій).Наприклад під час 

вивчення теми «Системи і методи обліку затрат і калькулювання продукції 

(робіт, послуг)» з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для 

кращого вивчення систем і методів обліку затрат і калькулювання 

продукції за об‘єктами, доцільно під час ознайомлення з:  

https://www.youtube.com/
http://rutube.ru/
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- позаказним методом, показати відео виготовлення літака («Как 

строят самолеты» https://www.youtube.com/watch?v=08p3Itvx1yQ);  

- попроцесним методом, показати відео виготовлення 

асфальтобетонної суміші («Как делают Асфальт- Глазами  Дискавери», 

https://www.youtube.com/watch?v=92p4ZtoBnr8); 

- попередельним методом, показати відео виробництва сталі 

(«Металлургия сталь ч 1», https://www.youtube.com/watch?v 

=od3Bb0TvZJU). 

Взагалі використання відеоматеріалів під час проведення лекцій дає 

можливість проводити лекції в активно - дієвій формі, підвищити рівень 

сприйняття та розуміння навчальної інформації студентами, збільшити 

зацікавленість студентів у навчальному матеріалі та залучити студентів, на 

лекції, до активної навчальної діяльності. 

 

Література: 

1. Наконечна Л.М. Використання мультимедійних засобів навчання в 

навчально-виховному процесі / Л.М. Наконечна // Наукові записки. Серія 

«Педагогічні науки».  – Випуск 82(2). – 2009. – С. 213-215. 

2.  Физиология человека [Текст] : в 3 т. / Под ред.: Р. Шмидт и Г. Тевс; 

Пер. с англ.: Н.Н.Алипов и др. под ред.: П.Г.Костюк. - 3-е изд. - М. : Мир, 

Т. 1. -2004. - 326 с  

3. Эдгар Дейл об эффективности обучения [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://obucheniepersonala.com/2013/06/edgar-deyl-ob-effektivnosti-

obucheniya/ 

4. Толковый словарь маркетинговых терминов (иллюстрированная 

энциклопедия) [Електронний ресурс] / под ред. С.В. Корчанова. – Режим 

доступу :http://www.mraketing.ru/dict/dict.php?ss=357&tp=N 

5. Майборода Л.А. Методика застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у діяльності педагога професійного навчання (на прикладі 

професій галузі зв‗язку): методичні рекомендації / Л.А. Майборода. – К. : 

ФО-П Поліщук О.В., 2012. – 104 с. 

6. Вишньовська Х. Інноваційні підходи в навчанні: використання 

відеоматеріалів  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://prezi.com/okfrs02tqri6/presentation/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08p3Itvx1yQ
https://www.youtube.com/watch?v=92p4ZtoBnr8
https://www.youtube.com/watch?v%20=od3Bb0TvZJU
https://www.youtube.com/watch?v%20=od3Bb0TvZJU
http://obucheniepersonala.com/2013/06/edgar-deyl-ob-effektivnosti-obucheniya/
http://obucheniepersonala.com/2013/06/edgar-deyl-ob-effektivnosti-obucheniya/
http://www.mraketing.ru/dict/dict.php?ss=357&tp=N
https://prezi.com/okfrs02tqri6/presentation/


 

171 
 

УДК 378.147 

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДВИЩЕННІ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Токар І.І., асистент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

tokar_innaiv@mail.ru 

 

Реформування української системи вищої освіти висуває перед 

керівництвом університетів нові завдання щодо підвищення рівня 

педагогічної майстерності їх професорсько-викладацьких колективів. 

Опосередковано такі завдання можна виразити через процес формування 

та впровадження дистанційної навчання як прогресивної форми 

підвищення кваліфікації викладачів. Зокрема, використання активних 

елементів навчання з мережі Інтернет сприятиме підвищенню внутрішньої 

мотивації до навчання на дистанційних курсах, підвищується швидкість 

зворотного зв‘язку, відбувається ефективний розподіл робочого часу 

викладача тощо. 

В роботі [1] зазначено, що основою організації підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників є модель, яка поєднує очні та 

дистанційні форми навчання. Такий підхід передбачає інтеграцію 

інформаційних та педагогічних технологій, що забезпечує інтерактивність 

взаємодії суб‘єктів навчання, високий рівень продуктивності навчального 

процесу. 

Змішана (гібридна) форма дистанційного навчання є найбільш 

придатною для її застосування в сучасних умовах функціонування вищої 

освіти в Україні, зокрема й для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за дистанційною формою. Вона має на увазі інтегрування 
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дистанційного навчання до традиційної освітньої системи шляхом 

впровадження очної організаційно-установчої сесії, самостійної роботи 

викладачів-слухачів у дистанційному курсі в поєднанні з можливість 

здійснення викладацької діяльності за основним місцем роботи, а також 

проведення заключної сесії та підведення підсумків щодо їх підвищення 

кваліфікації. Всі наведені етапи передбачають повноцінне організаційне, 

інформаційне, технічне й комунікаційне забезпечення змішаної 

дистанційної форми навчання викладача. 

Практика проведення підвищення кваліфікації викладачів ХНАДУ 

передбачає їх участь у відкритому дистанційному курсі «Технологія 

розробки дистанційного курсу-2016-2», метою якого є навчити викладачів 

університету створювати власні дистанційні курси у середовищі Moodle. 

До основних переваг курсу «Технологія розробки дистанційного 

курсу-2016-2» можна віднести можливість практичної розробки його 

слухачами власних дистанційних курсів, що враховуватимуть 

індивідуальні здібності і високу мотивацію студентів, а також 

супроводжуватимуться їх on-line консультуванням у зручний для обох 

сторін час. Контроль результатів участі в навчальному курсі 

відбуватиметься за окремими напрямами самостійної роботи слухачів та 

відповідно до інструкцій, вказаних у такому курсі. 

 

Література: 

1. Бендерець Н.М. Дистанційна форма підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів в Київській області: реалії, проблеми, перспективи / 

Н.М. Бендерець, А.В. Борбіт [Електронний ресурс]. – 
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SWOT-АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗАГРОЗ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Шевченко І.Ю., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

shevchenko.khnadu@gmail.com 

 

Дистанційна освіта є перспективною формою навчання, що з кожним 

роком отримує все більше прихильників у світі. Разом з тим, дистанційне 

навчання має переваги й недоліки, що породжують як можливості, так і 

загрози його впровадження у вищій школі. 

Зазначене актуалізує доцільність проведення SWOT-аналізу (методу 

стратегічного планування, що полягає в комбінації категорій «Strengths», 

«Weaknesses», «Opportunities» і «Threats» [1]) можливостей і загроз 

впровадження дистанційного навчання в вищій школі.  

Результати дослідження наглядно представлені автором у табл. 1. 

 

Література: 

1.SWOT-аналіз [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ SWOT_аналіз.  

2.Коханська Т.В. Переваги та недоліки дистанційної освіти в умовах 

розвитку інформаційних технологій та телекомунікацій / Т.В. Коханська, 

Н.В. Ключникова [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/146434/1/142-144.pdf. 

3.Адамова І. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та 

проблеми / І. Адамова, Т. Головачук [Електронний ресурс].  Режим 

доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/389/1/Adamova.pdf. 
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Таблиця 1  SWOT-аналіз використання дистанційного навчання (розроблено автором на основі [2-3]) 

 Сильні сторони дистанційного навчання Слабкі сторони дистанційного навчання 

М
о
ж

ли
во

ст
і 

1) дешевше, ніж інші форми навчання → можливе додаткове 

поповнення контингенту студентів ВНЗ для отримання другої 

(паралельної) освіти чи підвищення кваліфікації;  

2) можливість навчання у будь-який час → відбувається поступове 

засвоєння знань і надбання навичок, зокрема, особами, що зайняті у 

трудовій діяльності або мають ненормований графік; 

3) можливість навчання у будь-якому місці → студент не 

обмежений територіально у виборі ВНЗ, немає потреби у переїздах 

і додаткових витратах у зв‘язку з ними; можливість навчання осіб з 

фізичними вадами або особливими потребами; 

4) можливість самостійно формувати перелік навчальних дисциплін 

→ студент отримує саме ті знання та навички, потребу в яких 

відчуває. 

1) відсутність вербального контакту з викладачем → 

зменшення ймовірності появи конфліктних ситуацій; 

2) потреба в сильній особистісній внутрішній мотивації 

учасників навчального процесу → підвищення ефективності 

навчального процесу з огляду на самодисципліну його 

учасників; 

3) вимагає від учасників навчального процесу вміння 

взаємодіяти з сучасними інформаційними технологіями → 

підвищення кваліфікації учасників навчального процесу; 

4) представлення навчального матеріалу виключно в 

електронному вигляді  доступ до максимального обсягу 

навчального матеріалу, що неможливо лише при аудиторних 

заняттях. 

З
а
гр

о
зи

 

 

 

1) дешевше для студента, ніж інші форми навчання → можлива 

переорієнтація студентів при отриманні базової освіти з денної на 

дистанційну форму навчання, що є недопустимим для ряду 

професій; 

2) можливість навчання у будь-який час  → можливе зниження 

ефективності навчального процесу у разі постійної асинхронної 

взаємодії студента та викладача; 

3) можливість навчання у будь-якому місці → можливі проблеми з 

забезпеченням навчального процесу технічними засобами – 

зокрема, з доступом до Інтернету; 

4) можливість самостійно формувати перелік навчальних дисциплін 

→ можливість «упущення» студентом ключових фахових знань і 

вмінь з огляду на неможливість об‘єктивної оцінки їх важливості. 

1) відсутність вербального контакту з викладачем → 

можливість невірного розуміння завдання і, тим самим, 

ймовірність помилок; мінімізація можливості контролю 

викладача за самостійністю виконання завдання; 

2) потреба в сильній особистісній внутрішній мотивації 

учасників навчального процесу → можливість абсолютної 

неефективності навчального процесу з огляду на ментальні 

особливості учасників навчального процесу; 

3) вимагає від учасників навчального процесу вміння 

взаємодіяти з сучасними інформаційними технологіями → 

погіршення якості навчального процесу з огляду на 

відсутність у учасників навчального процесу відповідних 

знань і умінь; 

4) представлення навчального матеріалу виключно в 

електронному вигляді  ймовірність втрати доступу до 

навчальних матеріалів у разі збоїв у роботі навчального 

середовища. 
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

dedilova@ukr.net 

 

Швидкі темпи інформатизації суспільства встановлюють нові вимоги 

до щодо його розвитку в контексті формування та реалізації ефективної 

системи освіти в Україні. Зокрема актуальність питання впровадження 

дистанційного навчання як нової прогресивної форми організації 

освітнього процесу у внз зумовлює пошук та використання викладачами 

інтерактивних технології викладення матеріалу у поєднанні з вже 

напрацьованим досвідом роботи в університетських аудиторіях. 

Так, в роботі [1] зазначається, що з появою нових інформаційних 

технологій спостерігаються наступні зміни у системі освіти:  

 формальний підхід до навчання замінюється когнітивним; 

 один основний підручник з курсу замінюється можливістю 

вибрати з великого розмаїття джерел інформації; 

 поява гіпертексту; 

 використання різноманітних технологій і саме тих, що принесуть 

найбільшу вигоду студентам;  

 навчаючі технології не повинні одна одну заміняти, вони мусять 

доповнювати одна одну. 

До основних етапів розробки дистанційного курсу можна віднести: 

визначення вхідних знань студентів; формування навчальних цілей; 
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визначення навчальних кроків (завдань); планування тестів; визначення 

структури та послідовності навчального матеріалу. 

При розробці дистанційного курсу початкова складність роботи 

тьютора полягає у визначенні навчальних цілей курсу, які є основою: для 

визначення змісту і методів навчання, для оцінки результатів навчання, 

для активізації навчальної роботи студентів, перетворення їх у свідомих 

учасників навчального процесу. Згідно таксономії когнітивних цілей 

Б. Блума [2]  

В методичних рекомендаціях до розробки дистанційних курсів [3] 

зазначається, що головне в системному підході до навчання та розвитку – 

написання завдань навчання. Важливо не плутати завдання з метою. 

Мета - це зазвичай більш широке поняття, мета усього заходу або його 

певної частини. Коли розробники пишуть завдання навчання, вони дійсно 

конкретизують, чого вони хочуть, щоб учасник досяг в кінці заняття, при 

поверненні до робочого місця, і т.п. Перше правило визначення завдання 

звучить наступним чином: завдання повинно конкретизувати, що учасник 

повинен буде вміти робити в кінці заняття. 

Таким чином, враховуючи настанови щодо розробки дистанційних 

курсів [3] в основу першого тижня курсу дистанційного курсу з 

дисципліни «Основи маркетингу» було закладено наступні навчальні цілі. 

Ціль «Знання» – розкривати сутність маркетингу та його основних 

категорій.  

Ціль «Розуміння» – асоціювати етапи розвитку маркетингу з 

концепціями маркетингу. 

Ціль «Застосування» – ілюструвати використання маркетингових 

концепцій практичними прикладами застосування.  

Ціль «Аналіз» – розмежовувати терміни «нестача» та «потреба». 

Ціль «Синтез» – формулювати основні завдання концепції 

маркетингу в сучасних умовах. 
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Ціль «Оцінка» – розпізнавати концепції та вихідні поняття 

маркетингу. 
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Центральноукраїнський національний технічний університет 

 

Інноваційність ринку праці та ринку освітніх послуг можливо 

забезпечити шляхом інтенсивного залучення інвестицій в усі ланки 

складових ринків. Це, в свою чергу, дасть поштовх більш глибокому 

поширенню інновацій в усіх галузях національної економіки. 

Тенденції розвитку ринку праці та ринку освітніх послуг дають 

змогу розкрити умови їх взаємодії та сформувати спільні проблеми (рис. 

1.1). 
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Очевидно, що чим слабший зв'язок між ринками, та менше 

враховуються умови їх спільного функціонування, тим більша і 

критичніша невідповідність попиту і пропозиції трудових ресурсів на 

ринку праці, та, відповідно, менші можливості для інноваційного розвитку 

економіки [1; C. 143-150].  

Потреба ринку праці в кваліфікованих кадрах проявляється на 

наступних рівнях: 

Рівень І. Поточна потреба. (Необхідність оперативного наповнення 

галузей економіки спеціалістами певної спеціальності або кваліфікації. 

Виявляється по результатах моніторингу даних, наданих службою 

зайнятості). 

Рівень ІІ. Перспективна потреба. (Необхідність в спеціалістах 

визначених спеціальностей чи кваліфікацій, яка виникає в близькому  

майбутньому. Може бути визначена на основі моніторингу потреби 

підприємств тої чи іншої галузі в кваліфікованих кадрах). 

Рівень ІІІ. Стратегічна потреба. (Потреба в кваліфікованих 

спеціалістах, яка визначається із врахуванням тенденцій соціально-

економічного розвитку в цілях впровадження  економічних перетворень, 

передбачених стратегією розвитку) [2]. 

Отже, вирішення завдань щодо покращення ситуації на ринку 

освітніх послуг і ринку праці, їх взаємозв‘язок з інвестиціями та 

інноваціями, а також в подальшому, збільшення зайнятих в інноваційному 

(третинному) секторі економіки в умовах створення моделі інноваційного 

розвитку нашої країни та формування економіки знань, потребують 

першочергового вирішення на державному рівні. Аналізуючи стан 

кваліфікованих кадрів та тенденції зайнятості населення в інноваційному 

секторі економіки на рівні держави, важливо чітко визначити їх складові, а 

саме: ринок освітніх послуг; ринок праці; інновації; інвестиції. 
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Рисунок 1 - Особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх 

послуг  

Джерело: складено автором.  

Література: 

1. Рябоволик Т.Ф. Розробка та реалізація стратегії регулювання зайнятості 

населення в інноваційному секторі національної економіки / Т.Ф. 

Рябоволик // Наукові праці Кіровоградського національного технічного 

університету. Економічні науки. ― Кіровоград : КНТУ, 2014. ― Вип. 26. 

― С. 143 ― 150. 

2. Рябоволик Т.Ф. Сучасний стан зайнятості населення в інноваційному 

секторі національної економіки: проблеми та перспективи [Електронний 

ресурс] / Т.Ф. Рябоволик, О.В. Ткачук // Економіка : реалії часу. ― Одеса : 

ОНПУ. ― 2014. ― № 3(13). ― Режим доступу до журналу: http:// 

economics.opu.ua›files/archive/2014/No3230.pd 
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Облік потреб і перспектив розвитку 

країни. 

Соціальне партнерство між 

учасниками ринку освітніх послуг. 

Проблема 

Невідповідність вільних 

робочих місць і резерву, 

потенціалу трудових ресурсів 

1. Залежність від попиту абітурієнтів 

2. Низька популярність робітничих спеціальностей 

3. Розширення об‘єму платних послуг 

4. Широка популяризація вищої освіти 

5. Відсутність реального  аналізу працевлаштування тих,  хто 

навчався 

6. Відставання від змін, які відбуваються на ринку праці 

7. Відсутня взаємодія з галузями економіки 
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о
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ц
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н
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л
а
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о
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а
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и
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к
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о
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н
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у
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Тенденції розвитку ринку освітніх послуг 

Ін
в
ес
т
и
ц
ії
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http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No3/225-230.pdf
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УДК 378 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Гладкова А.Е., асистент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

gladkovaMGT@gmail.com 

 

Однією з головних задач навчання у ВНЗ є формування у студентів 

науково-дослідницького потенціалу, креативного мислення, що 

забезпечить їх подальше удосконалення в професійний діяльності. І саме 

використання нових інформаційних технологій в освіті дозволить 

сформувати та розвивати пізнавальну самостійність студентів. Адже вони 

дозволяють збільшувати обсяг учбового матеріалу за рахунок 

систематизації, структурування інформації.  

Одним з найбільш зручних засобів структурування інформації в 

візуальній формі є ментальні карти. 

Ментальні карти (mind maps, mental maps) та майндмеппінг 

(технологія роботи з ментальними картами) сьогодні розглядають в аспекті 

розвитку креативного мислення навчаємих, тому великий інтерес 

представляє використання ментальних карт в навчальному процесі. 

Автором методики ментальних карт є психолог Тоні Бьюзен, він 

визначив важливу роль використання образів в різних видах діяльності.  

«Ментальні карти – це спосіб систематизації знань за допомогою схем; це 

технологія зображення інформації в особливому графічному вигляді» [1, 

С.58-59].  

Проте, істотною відмінністю ментальних карт від різного роду 

логіко-структурних схем є свобода візуалізації процесу мислення. Слід 
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віддавати перевагу, не логіко-ієрархічним, а асоціативним зв‘язкам. Можна 

виділити наступні особливості ментальних карт: 

- оскільки ментальні карти – це засіб візуалізації думок, результат 

може представляти собою яскраві рисунки; 

- при створенні ментальних карт не слід використовувати готові 

традиційні форми, оскільки це може обмежувати ваше мислення; 

- зв‘язки можуть бути не тільки логічними, але і асоціативними. 

Галузі застосування ментальних карт різноманітні: навчання, 

запам‘ятовування, презентації, планування, мозковий штурм, прийняття 

рішень в складних ситуаціях. У навчанні застосування ментальних карт 

необхідне для створення ясних і зрозумілих конспектів, рефератів, 

проектів та науково-дослідних робіт. Використання даної методики 

допомагає створити цілісне бачення, полегшити запам‘ятовування 

інформації, що знаходиться в карті, оскільки використання рисунків 

забезпечує ліквідацію розриву між словами та образами.  

Використання ментальних карт забезпечує задоволення постійно 

розвиваючихся потреб навчаємих в процесі навчання.  

 

Література: 

1.Балан И.В. Использование ментальных карт в обучении /  

Балан И.В. // Молодой ученый. – 2015. – №11.1. – С.58-59. 

2.Сидоров С.В. Возможности использования ментальных карт в процессе 

повышения квалификации учителей  / Сидоров С.В. // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2013. – №1(14). 

– С.43-47. 

3.Супермышление – это просто! [Электронный ресурс]: 

Менеджмент.com.ua.:. Інтернет-портал для управлінців / И. Примак // 

«Управление компанией» – 2008. –  №2. – Режим доступа: 

http://www.management.com.ua/interview/int148.html. – 6.11.2016. 
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УДК 378.147 

 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 

MOOC LIST І PROMETHEUS ПРИ РОЗРОБЦІ ДИСТАНЦІЙНИХ 

КУРСІВ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ 

ПІДПРИЄМСТВА ХНАДУ 

 

Шевченко І.Ю., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

shevchenko.khnadu@gmail.com 

 

Динамічні умови господарювання та повсякденного життя населення 

в сукупності призвели до загострення питання щодо необхідності 

впровадження дистанційної форми навчання. Сьогодні дистанційна форма 

навчання починає набувати глобального характеру з огляду на 

беззаперечні переваги доступу і можливості навчання в будь-який час. 

Не стоїть осторонь цих глобальних процесів і кафедра економіки 

підприємства ХНАДУ. Зокрема, на кафедрі складено План-графік 

розроблення дистанційних курсів навчальних дисциплін викладачами у 

період до 2020 року.  

Втім, для забезпечення якісного виконання поставлених завдань із 

впровадження дистанційних курсів у навчальний процес кафедри 

економіки підприємства ХНАДУ, необхідним є попереднє акумулювання 

провідного зарубіжного та вітчизняного досвіду розроблення курсів 

дистанційного навчання. З цією метою слід проаналізувати наявність і 

зміст відповідних дистанційних курсів на відомих платформах MOOC 

List [1] і Prometheus [2]. 

У табл. 1 наведено основні рекомендації з використання масових 

відкритих дистанційних курсів платформ MOOC List і Prometheus при 

mailto:shevchenko.khnadu@gmail.com
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розробці дистанційних курсів викладачами кафедри економіки 

підприємства ХНАДУ для забезпечення фахової підготовки студентів 

спеціальностей 051 «Економіка» і 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». 

Таблиця 1  Рекомендації з використання масових відкритих 

дистанційних курсів платформ MOOC List і Prometheus викладачами 

кафедри економіки підприємства ХНАДУ* 
№ 

з/п 
Дисципліна 

Рекомендовані ресурси  

МООС List і/чи Prometheus  

 

1 

Підприємництво і бізнес-

культура (лектор   

доц. Лисенко А.О.) 

МООС List: Social Entrepreneurship 

Prometheus: Як створити стартап 

Prometheus: Підприємництво. Власна справа в 

Україні 

 

2 

Економіка природоко-

ристування (лектор   

доц.  Поясник Г.В.) 

МООС List: Natural Resources Management 

МООС List: Biobased economy introduction 

 

 

3 

Державне регулювання 

економіки (лектор   

ст. викл.  

Прокопенко М.В.) 

МООС List: Understanding economic policymaking 

МООС List: Foundations of Development Policy: 

Advanced Development Economics 

Prometheus: Основи державної політики 

 

4 

Економіка підприємства  

(лектор   

доц.  Шевченко І.Ю.) 

МООС List: Microeconomics 

МООС List: Introductory Course to Economics 

Prometheus: Економіка для всіх 

 

5 

Національна економіка  

(лектор  183 

доц. Блага В.В.) 

МООС List: Country Level Economics: 

Macroeconomic Variables and Markets 

МООС List: The Power of Macroeconomics: 

Economic Principles in the Real World 

6 Статистика (лектор   

доц.  Федорова В.О.) 

МООС List: Applied Regression Analysis 

МООС List: Probability 

 

7 

Прогнозування соціально-

економічних процесів 

(лектор   

доц.  Деділова Т.В.) 

МООС List: Macroeconomic Forecasting 

МООС List: Analyzing Global Trends for Business 

and Society 

 

8 

Економіка галузевих 

комплексів (лектор   

доц.  Машлякевич А.О.) 

 

МООС List: Теория отраслевых рынков 

 

9 

Ризикологія  

(лектор  ст. викл. 

Прокопенко М.В.) 

МООС List: Risk and Opportunity: Managing Risk for 

Development 

МООС List: Introduction to Actuarial Science 

 

10 

Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини (лектор   

доц.  Близнюк А.О.) 

 

МООС List: Экономика труда 

 

 

 

 

МООС List: The Power of Markets: Input Markets 

and Promoting Efficiency 
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11 
Маркетинг (лектор   

доц. Приходько Д.О.) 

МООС List: Firm Level Economics: Markets and 

Allocations 

Prometheus: Маркетинг: розробка та продаж 

пропозиції 

 

12 

Оптимізаційні методи та 

моделі (лектор   

доц. Федорова В.О.) 

МООС List: Fundamentals of Quantitative Modeling 

МООС List: Pricing Options with Mathematical 

Models 

 

 

13 

Гроші та кредит  

(лектор  ст. викл. 

Прокопенко М.В.) 

МООС List: Managing My Money 

МООС List: Just Money: Banking as if Society 

Mattered 

 

14 Економетрика (лектор   

ст. викл. Прокопенко М.В.) 
МООС List: Эконометрика 

 

15 Менеджмент  (лектор   

ст. викл. Лисанова А.М.) 
МООС List: Introduction to Management 

 

 

16 

 

Паблік рілейшнз (лектор   

доц. Блага В.В.) 

МООС List: Advertising and Society 

МООС List: Public Economics 

Prometheus: Комунікаційні інструменти для 

побудови репутації 

 

17 

Аналіз господарської 

діяльності (лектор   

доц. Близнюк А.О.) 

МООС List: The Language and Tools of Financial 

Analysis 

МООС List: Valuation: Alternative Methods 

 

18 

 

Інвестування (лектор   

доц. Бурмака М.М.) 

МООС List: Investments: Fundamentals of 

Performance Evaluation 

МООС List: Securing Investment Returns in the Long 

Run 

 

19 

Обґрунтування господар-

ських рішень і оцінювання 

ризиків (лектор   

доц. Горова К.О.) 

 

МООС List: Principles of Valuation: Risk and Return 

МООС List: Financial Analysis and Decision Making 

 

 

20 

Фінанси підприємств 

(лектор   

доц. Кирчата І.М.) 

МООС List: Finance: Building a Robust Business 

МООС List: Introduction to Corporate Finance 

 

 

21 

Планування і контроль на 

підприємстві (лектор   

доц. Горова К.О.) 

МООС List: Controlling  A Critical Success Factor 

in a Globalised World 

 

 

22 
Проектний аналіз (лектор   

доц.  Шершенюк О.М.) 

МООС List: Valuation for Startups Using Discounted 

Cash Flows Approach 

МООС List: Valuing projects and companies 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

Управління проектами  

(лектор   

доц. Кирчата І.М.) 

МООС List: Fundamentals of Project Planning and 

Management 

МООС List:Principles of Project Management 

МООС List: Project Management of Engineering 

Projects: Preparing for Success 

МООС List: Initiating and Planning Projects 

МООС List: Managing Project Risks and Changes 
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МООС List: Valuation for Startups Using Discounted 

Cash Flows Approach 

МООС List: Valuing projects and companies 

 

 

 

 

24 

 

 

 

Стратегічне управління 

(лектор   

доц. Деділова Т.В.) 

МООС List: Strategic Management 

МООС List: Foundations of Business Strategy 

МООС List: Strategy Formulation 

МООС List: Advanced Business Strategy 

МООС List: Business Growth Strategy 

МООС List: Strategic Planning and Execution 

МООС List: International Business Environment and 

Global Strategy  

 

 

25 

 

Економічна діагностика  

(лектор   

доц. Шевченко І.Ю.) 

МООС List: The Language and Tools of Financial 

Analysis 

МООС List: Diagnosing the Financial Health of a 

Business 

Prometheus: Вступ до бізнес-аналітики 

 

 

26 

 

Фінансовий менеджмент  

(лектор   

доц. Деділова Т.В.) 

МООС List: Financial Planning 

МООС List: Master Finance for Your Business 

МООС List: Finance Fundamentals: Financial 

Planning and Budgeting 

Prometheus: Фінансовий менеджмент  

 

 

27 

 

Інноваційний розвиток 

підприємства (лектор   185 

доц. Горова К.О.) 

МООС List: Business Model Canvas: A Tool for 

Entrepreneurs and Innovators 

МООС List: Innovation for Entrepreneurs: From Idea 

to Marketplace 

МООС List: Sustainability and Business Innovation 

МООС List: Innovation: the Key to Business Success 

* сформовано автором на основі аналізу змісту [1-2] 

 

Як бачимо з даних табл. 1, особливу увагу в дослідженні приділено 

навчальним дисциплінам, що викладаються в магістратурі, адже 

найчастіше саме студенти випускного курсу мають нагальну потребу в 

дистанційному навчанні. 

 

Література: 

1.МООС List. Free Online Courses for everyone [E-resource].  Аccess mode: 

https://www.mooc-list.com.  Title screen. 

2.Prometheus. Цикли курсів [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://prometheus.org.ua/courses.  Заголовок з екрану. 

 

 

 

https://www.mooc-list.com/
http://prometheus.org.ua/courses
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УДК 378.1 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Єрофєєнко Л.В., к.ю.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Створення та розвиток дистанційного навчання в Україні, яке є 

однією із форм безперервної освіти, перш за все повинно реалізувати права 

людини на освіту й одержання інформації. Дистанційне навчання стає все 

більш і більш популярним як у всьому світі, так і в Україні. Дистанційна 

освіта буває різною за типом: це і вебінари, і онлайн-семінари, і навчання 

через скайп (Skype), і дистанційна вища освіта з отриманням диплома, 

який нічим не відрізняється від отриманого при стаціонарному навчанні.  

Характерними рисами дистанційного навчання є: гнучкість, 

модульність, економічна ефективність, нова роль викладача, 

спеціалізований контроль якості освіти. 

«Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований 

процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» – (Положення 

про дистанційне навчання, затверджено Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 25.04.2013 р.) 

Дистанційне навчання - це новий рівень заочного навчання, де 

забезпечується застосування інформаційних технологій, заснованих на 

виключно використанні персональних комп'ютерів, відео - і аудіо-, 
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космічної та ін. техніки. Це сукупність інформаційних технологій, які 

забезпечують доставку студентам основного обсягу досліджуваного 

матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі 

навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння 

досліджуваного навчального матеріалу [1]. 

З одного боку, слухачеві дистанційного навчання пред'являються 

високі вимоги по особистісним характеристикам: наполегливості, 

цілеспрямованості, чесності та ін. Вони мають володіти основами 

методами і технікою самостійної роботи, самостійного придбання і 

поповнення знань при найвищий умотивованості. З іншого боку, для 

ефективного навчання вони мають мати навички роботи з різними 

засобами інформаційних систем. 

Навчання у системі «дистанційного» потребує певної готовності до 

навчання, тобто стартового рівня освіти (певного початкового набору 

знань, умінь, навичок) та, крім того, технічного забезпечення робочого 

місця. Вочевидь, що має б бути набагато відповідне матеріально-технічне 

забезпечення робочого місця студента. 

Як і в традиційному процесі головною ланкою забезпечення високої 

ефективності процесу є викладач. Значна специфіка дидактичного процесу 

дистанційного навчання викликала необхідність вводити на практиці для 

позначення того, хто навчає термін "т'ютор". У ідеалі т'ютор повинен 

демонструвати своє вміння бачити технологічні, організаційні, соціально-

економічні і соціально-психологічні можливості отримання максимального 

педагогічного результату. Функції т‘ютора залежить від ухваленій у 

системі дистанційного навчання моделі навчання. Т‘юторами можуть бути 

як штатні викладачі вузів, і особи, які мають інші професії та залучені за 

умов сумісництва чи погодинної оплати праці. У разі дистанційного 

навчання основним завданням т‘ютерів є управління самостійної роботою 

слухачів, що передбачає виконання ними наступних функцій: формування, 
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що спонукають мотиви; постановка цілей і завдань; передача знань, 

досвіду; організаційна діяльність; організація взаємодії між слухачами; 

контроль процесу навчання [3]. 

У сучасний час у вищих навчальних закладах поширена змішана 

форма навчання, яка являє собою своєрідне поєднання технологій 

дистанційного навчання і традиційного викладання в лекційних 

аудиторіях. Така комбінована форма характеризується постійним 

взаємодією студентів з викладачами, а також з персоналом, який 

забезпечує технічну підтримку. 

Дослідження засвідчили, що як для дистанційного навчання, так і 

для традиційного навчання застосовно п'ять загально-дидактичних методів 

навчання, розроблених І. Я. Лернером, а саме: інформаційно-рецептивний, 

репродуктивний, проблемно – пошукові (творчі) методи навчання, 

евристичний та методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності. Вони охоплюють всю сукупність педагогічних актів взаємодії 

викладача і студента [4]. 

Для дистанційного навчання можуть бути рекомендовані методи: 

демонстрація, ілюстрація, пояснення, розповідь, розмова, вправа, 

вирішення завдань, заучування навчального матеріалу, письмові роботи, 

повторення [4]. 

Суттєвою перевагою дистанційного навчання є можливість 

реалізувати доступ до всіх рівнів освіти всіх тих, хто не має змоги 

навчатись у вищих навчальних закладах за класичними формами внаслідок 

ряду причин, наприклад, брак часу, професійна або інша зайнятість, 

територіальна віддаленість від навчальних закладів, фінансові або фізичні 

можливості.  

Також перевагами дистанційної освіти є те, що така форма навчання 

дає можливість підвищити якість освітніх послуг шляхом залучення до 

підготовки та проведення дистанційного навчання, створення навчальних 
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Web-ресурсів висококваліфікованих викладачів, фахівців-практиків з 

різних галузей. Студенти дистанційної форми навчання отримують повні 

електронні конспекти лекцій за програмою денної форми навчання. 

Дистанційне Інтернет-навчання сприятливо позначається і на 

особистісному розвитку, підвищуючи рівень самоорганізації і 

відповідальності, удосконалюючи рівень комп‘ютерної грамотності. 

Дистанційне навчання можливе будь-де, будь-коли та для будь-кого і 

вже стало важливою складовою віртуальної соціалізації особистості. Тим 

не менше, для того, щоб успішно навчатися в «дистанційному форматі», 

потрібна висока мотивація до отримання знань таким чином [2]. 

Отже, дистанційне навчання - те нове явище у системі освіти, яке має 

створити максимально ефективні умови підвищення якості навчання. Та 

заодно, слідуючи закону переривчастості і безперервності розвитку, 

дистанційне навчання не повинно заміняти повністю традиційне або стати 

його конкурентом. Найбільш вдалий варіант - це гармонійне поєднання 

можливостей дистанційного навчання з чіткою і перевіреної століттями 

традиційною освітою.  
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Розвиток інтернет-технологій зробив можливим запровадження 

дистанційного навчання. Сьогодні, розповсюдженою є ідея, що, завдяки 

дистанційному навчанню, будь хто та будь де зможе мати доступ до 

якісної освіти, до проходження курсів за темою, що цікавить студента. Такі 

можливості, на даний момент, представляють багато міжнародних сайтів. 

Будь який бажаючий сьогодні може пройти курс з економічних дисциплін, 

розроблений викладачами відомих світових університетів.  

Особливістю дистанційного навчання є те, що це взаємодія між 

людьми, ізольованими у просторі.  

У дистанційному навчанні наявні майже всі традиційні способи 

взаємодії між викладачем і студентами. Сучасні засоби телекомунікацій 

відкривають перед студентами такі самі можливості, як і під час очних 

навчальних контактів, а нерідко істотно їх розширюють. Умови взаємодії 

передбачають активність обох сторін, хоча можлива різна міра її вияву. 

Взаємодія у навчально-виховному процесі виявляється у співпраці як 

формі спільної, спрямованої на досягнення загального результату 

діяльності та спілкування [1]. 

Відмінності у взаємодії викладача та студентів при дистанційному та 

традиційному навчанні представлені в табл. 1 
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Таблиця 1 – Відмінності у взаємодії викладача та студентів  [2] 

 Дистанційне навчання Традиційне навчання 

Відношення до 

викладача 

Менше відчуття контролю зі 

сторони викладача; 

Студентам легше ігнорувати 

викладача 

Більш чітке відчуття лідерства 

викладача; 

Вимоги викладача не так 

легко ігнорувати 

Обговорення Група постійно підтримує 

контакт (в чаті, форумі тощо); 

Глибина аналізу інформації 

часто збільшується; 

Обговорення часто 

призупиняється на деякий час, 

потім підхоплюється знову та 

продовжується; 

Високий рівень осмислення 

теми під час обговорень 

Контакт між зустрічами 

практично не підтримується; 

Аналіз інформації залежить 

від кількості доступного часу 

на занятті; 

Обговорення відбуваються в 

стислих часових рамках; 

Зазвичай замало часу для 

роздумів на занятті; 

 

Характерні риси групи Хвилювання студентів на 

заняттях значно менше; 

Відсутні перерви впродовж 

заняття; 

Відсутній ієрархічний 

розподіл серед студентів; 

Можливі часові затримки у 

взаємодіях та обговореннях 

Хвилювання на початку та 

впродовж заняття; 

Більш висока ймовірність 

розподілу студентів на 

неформальні групи; 

Безпосередність, 

невідкладність взаємодій та 

обговорень  

Контроль (зворотній 

зв‘язок) 

Тільки у текстовій формі; 

Неможливість для студента 

«сховатись» та уклонитись від 

відповіді;  

Можливість відкласти в часі 

участь в опитуванні 

Група чує відповідь окремого 

студента; 

Є можливість «сховатись» та 

уклонитись від опитування; 

Невідкладність відповіді на 

опитування; 

 

Ефективна взаємодія між викладачем та студентами в умовах 

дистанційного навчання може бути реалізована за таких умов: 

 участі студентів і викладача в різноманітних формах 

обговорення нового матеріалу (форуми, чати тощо); 

 встановлення зворотного зв‘язку студентів із викладачем; 

 поважного та відповідального відношення студентів до 

викладача та навчання. 
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Освiта – один з найважливiших факторiв змiни людської 

самосвiдомостi, а також розвиткy сyспiльства в цiломy. Наслiдки 

позитивних або негативних тенденцiй в освiтi не завжди можна 

безпосередньо спостерiгати. Але цi наслiдки завжди визначають рiвень 

досягнень цiлих поколiнь y майбyтньомy. 

Y сyчасний перiод в Yкраїнi вiдбyвається трансформацiя в yсiх 

сферах сyспiльного життя. Полiтичнi та соцiально-економiчнi реформи, 

взаємодiя рiзних кyльтyр, жорстка конкyренцiя на ринкy працi, розвиток 

наyки та грандiозний потiк iнформацiї вносять сyттєвi змiни y наше життя, 

визначають кардинально новi прiоритети та цiнностi молодого поколiння. 

Сyспiльнi перетворення впливають i на системy вищої освiти, висyваючи 

новi вимоги до якостi пiдготовки фахiвцiв.  

Нинi iснyє попит на формyвання творчої особистостi, iндивiдyальностi, 

креативностi, здатної на вiдмiнy вiд людини-виконавця, самостiйно мислити, 

генерyвати оригiнальнi iдеї, приймати смiливi та нестандартнi рiшення i 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpnapv_ppn/2011_58/11ouvren.pdf
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водночас, нести вiдповiдальнiсть за них. Томy, на наш погляд, важливим 

завданням професiйної пiдготовки фахiвцiв повинен бyти розвиток творчого 

потенцiалy стyдентiв. Сyчаснi стyденти надзвичайно активно 

використовyють комп‘ютери, Internet, соцiальнi мережi пiд час навчального 

процесy, що дає можливiсть самостiйно й активно працювати з 

iнформацiєю, пiддавати її критичнiй оцiнцi та застосовyвати y вiдповiдностi 

до цiлей i завдань своєї дiяльностi. 

Масштабне використання iнформацiйних ресyрсiв, що є продyктом 

iнтелектyальної дiяльностi найбiльш квалiфiкованої частини працездатного 

населення сyспiльства, визначає необхiднiсть пiдготовки в майбyтньомy 

поколiннi творчо активного резервy. Вiдповiдно до цього стає актyальним 

використання засобiв нових iнформацiйних технологiй для реалiзацiї iдей 

розвиваючого навчання, розвиткy особистостi стyдента. Зокрема, для 

розвиткy творчого потенцiалy iндивiда, формyвання y стyдента вмiння 

здiйснювати прогнозyвання резyльтатiв своєї дiяльностi, розробляти 

стратегiю пошyкy шляхiв i методiв вирiшення завдань – як навчальних, так 

i практичних. Використання сyчасних iнформацiйних технологiй y 

навчальномy процесi дозволяє: 

По-перше, пiдготyвати майбyтнього фахiвця до комфортного життя в 

yмовах iнформацiйного сyспiльства (розвиток наочно-образного, 

iнтyїтивного, творчого, теоретичного видiв мислення; розвиток 

естетичного виховання за рахyнок використання можливостей 

комп'ютерної графiки, технологiї Мyльтимедiа; розвиток комyнiкативних 

здiбностей; формyвання yмiнь приймати оптимальне рiшення в складнiй 

ситyацiї; розвиток yмiнь здiйснювати експериментально-дослiдницькy 

дiяльнiсть; формyвання iнформацiйної кyльтyри, yмiнь здiйснювати 

обробкy iнформацiї. 

По-дрyге, сприяє реалiзацiї соцiального замовлення, обyмовленого 

iнформатизацiєю сyчасного сyспiльства (пiдготовка фахiвцiв y галyзi 
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iнформатики та обчислювальної технiки; пiдготовка користyвача засобами 

нових iнформацiйних технологiй.  

По-третє, сприяє iнтенсифiкацiї всiх рiвнiв навчально-виховного 

процесy (пiдвищення ефективностi i якостi процесy навчання за рахyнок 

реалiзацiї можливостей засобiв нових iнформацiйних технологiй; 

забезпечення спонyкальних мотивiв, що обyмовлюють активiзацiю 

пiзнавальної дiяльностi; поглиблення мiжпредметних зв‘язкiв за рахyнок 

використання сyчасних засобiв обробки iнформацiї). 

Вiдповiдно до вищезазначеного, необхiднiсть впровадження 

iнформацiйних технологiй y навчально-виховний процес не викликає 

сyмнiвiв. Однак варто зазначити, що нинi y сферi освiти склалася своєрiдна 

ситyацiя: можливостi комп‘ютера  величезнi, але серйозного впливy на 

масовy практикy освiти, що вiдповiдає цим можливостям, поки що не 

здiйснюється. Причина полягає, насамперед, y томy, що, незважаючи на 

наявнiсть концептyальних розробок, методичнi основи використання 

iнформацiйних технологiй навчання потребyють системного 

обґрyнтyвання. 

 

 

 
УДК 378 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Шершенюк Е. Н., к.э.н., доцент 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

sheralyona@gmail.com 

 

В связи с реалиями сегодняшнего дня актуальность дистанционного 

обучения заключается в том, что результаты общественного прогресса, 
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сегодня концентрируются в информационной сфере. В настоящее время 

наступила эра информатики. В настоящий момент можно с уверенностью 

назвать ее  телекоммуникационной.  Эта область знаниц, инфрмации и 

общения. Исходя из того, что профессиональные знания  очень бістро 

устаревают, их следует  непрерывно  усовершенствовать. Дистанционная 

форма обучения предоставляет возможности  всеобщего обмена 

информацией и создания систем массового непрерывного самообучения  

независимо от влияния пространства и времени.  

Можно выделить неоспоримые преимущества системы 

дистанционного обучения:  

1. Доступность обучения – существует возможность обучаться дома, 

и что также важно, обучаться можно вечером и в выходные дни. 

Дистанционные курсы не предполагают нахождение обучающегося в 

конкретном месте в конкретное время. Обучение в максимально 

комфортной и привычной обстановке, что способствует продуктивному 

обучению.  

Как говорил Оноре де Бальзак: «Время – это капитал работника 

умственного труда».  

2. Достаточным является наличие компьютера и Интернета.  

3. Чтобы начать дистанционное обучение достаточно найти в 

Интернете интересующий Вас курс и зарегистрироваться. То есть, легкость 

организации процесса обучения, как для обучаемых, так и для 

организаторов обучения, отсутствуют формальные ограничения лдя начала 

обучения. Можно учиться, находясь в любой точке земного шара. 

Возможности обучения неорганичены, поскольку всегда есть выбор из 

множества высших учебных заведений в разных странах. Можно 

одновременно учиться в разных местах, сравнивая курсы между собой. 

 4. Как правило, дистанционное обучение дешевле обычного.  
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5. Анализ социальных сетей показывает, что многие люди хотят 

оставаться неизвестными (возраст, положение, должность, 

стеснительность и т.д.), дистанционное образование дает им такую 

возможность. Можно зарегистрироваться под другим именем и обучаться 

инкогнито.  

6. Университет при использовании дистанционного обучения 

ппривлекает  большее количество иностранных студентов, что дает им 

возможность  увеличения  численности  студентов за счет привлечения 

дистанционных слушателей из других стран и городов.  

7. Эффективная обратная связь между обучаемым и организатором 

обучения.  

Однако, помимо положительных моментов, выделяются и 

негативные.  

1. Если при традиционно обучении чтобы иметь возможность 

получать знания достаточно присутствия студента на занятиях, то для 

дистанционного образования нужна хорошая техническая оснащенность, 

которая будет способствовать постоянному доступу к источникам 

информации.  

2. Недостаток практических занятий (апробация результатов 

опытным путем в специализированных лабораториях).  

3. Очень важной проблемой современного студента является 

отсутствие самостоятельности, как результат – неэффективное и 

нерациональное использование времени для обучения. А также, у 

современного студента большие проблемы с «желанием» учиться. Без 

достаточной мотивации человек не сможет освоить учебные материалы 

самостоятельно.  

4. Для некоторых обучающихся – преимущество, для студента – 

недостаток – обучение в неофициальной (чаще домашней обстановке), 

повышенная отвлекаемость и рассеянность внимания.  
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5. Возможные технические неполадки в системе дистанционного 

обучения.  

6. В процессе выполнения любого задания по дистанционному 

курсу, возникает ряд вопросов и чтобы двигаться дальше, хочется прямо 

сейчас получить на них ответы, но нет невозможности получить 

мгновенную консультацию тьютора. 

 7. Самый большой недостаток, на мой взгляд, отсутствие «живого» 

общения. Когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально 

окрасить знания, это значительный минус для процесса обучения. Сложно 

создать творческую атмосферу в группе обучающихся.  

Очень серьезной проблемой дистанционного обучения является 

переосмысление использования многих проверенных педагогических 

приемов для лучшего запоминания и усвоения материала, таких, как: 

метод опорных точек, метод сознательных ошибок, метод выбора лучшего 

решения и т. д. Применение самых различных педагогических методов 

становится в большей степени зависимым от технических средств и 

способов организации контакта с обучаемыми. Однако, необходимо 

отметить, что при любой технологии взаимодействия, преподавателю 

приходится учиться более сжато и четко излагать материал или отвечать 

на вопросы. И в данной ситуации становится концептуальным постоянное 

и непрерывное самосовершенствование как преподавателя, так и 

обучающегося. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ В ВНЗ 
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Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

 

Суттєве  зростання політико-економічної складової впливу на 

розвиток процесів реформування системи освіти в Україні обумовлює та 

передбачає розширення використання різноманіття форм навчання на 

підставі належної організації системи їх науково-методичного та 

інформаційно-технічного забезпечення.  

Нормативно-правовим підґрунтям застосування такого різноманіття 

передбачена організація навчання у вищих навчальних закладах за такими 

формами: очна (денна, вечірня) та заочна (дистанційна). При цьому форми 

навчання можуть поєднуватися (1). 

Найбільша увага в організації забезпечення прогресивного та 

сучасного навчально-виховного процесу наразі приділяється проблемам 

використання дистанційного навчання, яке позиціонується, як 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на 

базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій. При цьому дистанційна форма навчання – це форма організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, яка забезпечує 

реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання 
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випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або 

освітньо-кваліфікаційний рівень, а рівноцінність дистанційної освіти 

реалізується впровадженням технологій дистанційного навчання (2,3). 

Організація та впровадження дистанційної освіти в Україні 

передбачають забезпечення реалізації принципів: наукової 

систематичності в поєднанні з активним розвивальним навчанням та 

наочністю його диференціації та індивідуалізації; досягнення мети 

вбудувавання дистанційної освіти вищої школи в систему безперервності 

дистанційної освіті всіх рівнів; розвитку подальшої демократизації за 

рахунок уніфікації нормативно-правових, навчально-методичних, 

фінансово-економічних засад навчального процесу, в тому числі створення 

загального електронного банку-бібліотеки навчальних дистанційних 

курсів; забезпечення відкритості інформаційних ресурсів та навчальних 

процесів  з використанням комунікаційних мереж загального користування 

та спеціалізованих мереж навчальних закладів; підтримки на державному 

рівні розвитку форм дистанційної освіти. 

Слід зауважити, що дистанційне навчання за своєю специфікою має 

суттєві відмінності від сталих форм очного та заочного навчання, які 

полягають в використанні навчально-методичних засобів та методів в 

поєднанні з перевагами інформаційно-комунікативних організаційних 

форм взаємодії викладача і студента на підставі можливостей 

комплексного застосування технологій мережевих комп‘ютерних 

комунікацій в організації  онлайн-навчання, використання друкованих та 

електронних навчальних матеріалів, розміщених на носіях інформації, в 

тому числі і за кейс-технологією. При цьому, незважаючи на загальну 

об‘єднуючу характеристику відокремленості, дистанційне навчання 

суттєво відрізняється від заочної форми насамперед визначальною 

інтерактивною складовою, яка дозволяє при забезпеченні автономності 

досягати ефективності очної форми, зберігаючи вільний графік 
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навчального процесу та самостійної роботи при максимальному 

наближенні інформаційної ланки викладач-студент за рахунок інтернет-

технологій.  

Таким чином, поєднуючи позитивні особливості інших форм 

навчання з технологічними можливостями мережевого комунікаційного 

простору, дистанційне навчання набуває у впровадженні характерних 

ознак, що надають суттєвих переваг в ефективності навчального процесу, а 

саме: забезпечення інтерактивності навчання за рахунок використання 

комунікаційного програмного забезпечення та інтернет-можливостей в 

дистанційному навчанні та створенні діалогового простору викладач-

студент (група студентів) з налагодженим зворотнім зв‘язком та 

консультативною підтримкою; впровадження гнучкості навчання 

студентів, яка полягає в вільному виборі зручного графіку, місця і часу 

навчання, без обов‘язковості регулярного відвідування навчальних занять; 

послідовне застосування модульного принципу в основі програми 

дистанційної освіти, який забезпечує комбіноване використання набору 

незалежних окремих курсів-модулів, які  створюючи цілісне уявлення про 

окрему предметну область, дозволяють здійснювати формування 

навчальної програми відповідно до поточних індивідуальних чи групових 

потреб студентів;   досягнення максимальності індивідуалізації навчання, 

яка полягає в формуванні індивідуального навчального плану та 

індивідуальної навчальної програми із забезпеченням самостійного вибору 

послідовності вивчення предметів на основі індивідуального графіку; 

суттєво розвинена економічність дистанційного навчання полягає у 

ефективному використанні навчальних площ та технічних засобів, 

концентрованому й уніфікованому представленні інформації із 

зменшенням витрат на друковані навчальні матеріали, використанні і 

розвитку комп‘ютерного моделювання, що призводить до зниження витрат 

на підготовку фахівців; виразна технологічність дистанційного навчання, 
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яка полягає в використанні в навчальному процесі нових досягнень 

інформаційних технологій світового інформаційного простору; організація 

інформаційної забезпеченості, яка полягає у вільному та одночасному 

ефективному доступі великої кількості студентів до комплекту 

електронних навчальних матеріалів з мереж ВНЗ та Інтернет-простору із 

забезпеченням телекомунікаційного спілкування студентів між собою та 

викладачами; забезпечення здійснення паралельності дистанційного 

навчання одночасно з професійною діяльністю без відриву від 

виробництва або іншого виду діяльності з можливістю одночасного 

навчання зарубіжному ВНЗ з урахуванням соціальної рівності та  

незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу; 

забезпечення підвищення якості дистанційної освіти за рахунок розробки 

дидактичних засобів навчання найкращим професорсько-викладацьким 

складом з використанням найсучасніших навчально-методичних 

матеріалів, а також забезпечення відкритості, незалежності  та 

об‘єктивності оцінки знань студентів за рахунок застосування сучасного 

програмного забезпечення виставлення оцінок за шкалою ЄКТС. 

Однак на шляху організації дистанційної форми навчання існують 

сталі проблемні питання, що суттєво впливають на ефективність її 

впровадження, а саме: відсутність належної кількості викладачів з 

потрібним рівнем психологічної та комп‘ютерної підготовки (поза 

комплексу звичок традиційної методики навчання) для віртуального 

спілкування зі студентами; відсутність належного комплекту методичних 

підвалин створення дистанційних курсів на підставі використання 

сучасних інноваційних технологій створення електронного контенту та 

пов‘язані з цим психолого-педагогічні проблеми захисту прав на 

інтелектуальну власність; фінансова обмеженість можливостей ВНЗ щодо 

забезпечення відповідною матеріальною базою, комп‘ютерною технікою 

та інтернет-зв‘язком належного рівня в комплексі з технічною 
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обмеженістю інфраструктурних можливостей  інформаційного 

забезпечення студента в мережах; обмеженість технологічних 

можливостей аутентифікації студентів для належної організацій 

тестування та дистанційного контролю навчального процесу;   

Незважаючи на суттєві економіко-технологічні проблеми 

впровадження та поширення дистанційної форми навчання, існуюча 

практика застосування вказує на її ефективність та результативність в 

організації поступового реформування навчально-виховного процесу в 

напрямку створення нової системи педагогічних технологій, 

інформаційно-технічного забезпечення освіти України та гарантування  

конституційних прав доступу громадян до освітньої і професійної 

підготовки.  
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Сучасний розвиток iнформацiйного суспiльства безпосередньо 

пов'язаний з необхiднiстю збору, обробки, передачi та перетворення  

величезних об'ємiв iнформацiї. 

Пiд впливом сучасних iнформацiйних комп‘ютерних технологiй 

помiтно зростають обсяги знань, створюються можливостi для пiдвищення 

рiвня освiтньої пiдготовки, розширення навчальних дисциплiн для 

пiдготовки кадрiв[1]. 

Деякi автори визначають iнформацiйнi технологiї як сукупнiсть 

методiв i програмно-технiчних засобiв, об'єднаних у технологiчний 

ланцюжок, що забезпечує збiр, обробку, зберiгання, розповсюдження i 

вiдображення iнформацiї з метою зниження трудомiсткостi процесiв 

використання iнформацiйного ресурсу, а також пiдвищення їх надiйностi 

та оперативностi в практичнiй дiяльностi. Ефективне та грамотне 

застосування iнформацiйних технологiй в фармацевтичних компанiях є 

необхiдною вимогою i визначається рiвнем компетенцiї суб'єктiв процесу 

iнформатизацiї, що, в свою чергу, вимагає постiйного вдосконалення 

пiдготовки кадрiв фахiвцiв фармацевтичної галузi, що створюють i 

використовують iнформацiйнi технологiї у своїй професiйнiй дiяльностi 

[2]. 

Вiд рiвня володiння фармацевтичним фахiвцем сучасними методами 

i засобами iнформацiйних технологiй залежить ефективнiсть 
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функцiонування фармацевтичного пiдприємства. Тому що впровадження 

iнформацiйних технологiй сприяє забезпеченню високої швидкостi i 

оперативностi роботи i, що особливо важливо, пiдвищення прибутку, що 

дозволяє фармацевтичним пiдприємствам виживати в умовах постiйної 

конкуренцiї. 

Сучасна аптека, будучи, з одного боку, закладом охорони здоров‘я, з 

iншого боку, пiдприємством роздрiбної торгiвлi, має ряд особливостей, а 

саме: чималий асортимент, що включає в себе тисячi позицiй, 

найрiзноманiтнiший попит, складне, регульоване спецiальними 

нормативними актами цiноутворення [3]. Вирiшенням цiєї проблеми є 

створення єдиного iнформацiйного поля, завданням якого є забезпечення 

виробникiв фармацевтичної продукцiї, оптово-посередницьких 

пiдприємств, аптечних закладiв,  споживачiв об‘єктивною, оперативною, 

повною, обґрунтованою, доступною iнформацiєю, спрямованою на якiсне 

медикаментозне обслуговування населення. 

Найбiльш вживаним iнформацiйним продуктом в галузi фармацiї є 

програмний продукт «1С: Пiдприємство. Фармацiя» з конфiгурацiєю для 

аптечної мережi «1С: Пiдприємство. АНР: Аптека», що дозволяє вести 

облiк товарiв, вiдстежувати термiни придатностi, регулювати рух товарiв 

та коштiв як в межах так i поза межами пiдприємства, автоматизувати 

документообiг, регулювати системи управлiння и взаємовiдносинами з 

клiєнтами, постачальниками i партнерами, своєчасно мати iнформацiю про 

новi товари та змiни на фармацевтичному ринку. В програмi реалiзованi 

безпаперовий процес обробки документiв, при якому на паперi фiксується 

тiльки остаточний варiант документа, а промiжнi версiї i необхiднi данi 

записанi на комп‘ютерi; формування рiзноманiтних звiтiв, автоматизацiя 

бухгалтерського облiку та планування, iнтегрування матерiалу до iнших 

конфiгурацiй або програм, автоматизування банкiвських операцiй. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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В циклi професiйно-практичної пiдготовки фармацевтiв у Коледжi 

НФаУ вивчається навчальна дисциплiна «Iнформацiйнi технологiї в 

фармацiї», в межах якої формуються знання та вмiння використання «1С: 

Пiдприємство. АНР: Аптека» а аптечнiй мережi.  Це дозволяє сформувати 

професiйнi навички, розвинути спецiальнi компетентностi, удосконалити 

професiйну пiдготовку в цiлому. 

Отже, сучаснi iнформацiйнi технологiї вiдiграють визначну роль у 

професiйнiй пiдготовцi майбутнiх фармацевтiв у фармацевтичному 

коледжi. 
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Навчально-методичний матеріал є складовою навчально-

методичного комплексу дисципліни, що викладач повинен підготувати при 

http://www.itapteka.ru/
http://aomai.secna.ru/
http://otherreferats.allbest.ru/
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розробці нового або оновлення вже здійснюваного курсу. Всі навчально-

методичні матеріали, не залежно від виду, відрізняються від науково-

дослідних насамперед тим, що мають чітко виражену методичну 

спрямованість, орієнтовані на реальну допомогу студенту в самостійному 

освоєнні матеріалу [1]. 

В даний час у всьому світі віддається перевага освіті із 

застосуванням технологій, а саме електронного навчання. Найбільш 

актуально та важливо це в умовах вузівської підготовки. Тут можна 

спостерігати значну перевагу сучасних педагогічних технологій та 

технологій електронного навчання, над традиційними методами та 

методиками навчання [2]. 

Постійний розвиток та зростання рівня інформаційних технологій 

впливає на всі сфери буття людства і на саму значущу її складову – на 

освіту.В зв‘язку з інформатизацією суспільства, з кожним роком 

спостерігається зниження ефективності традиційного для на навчання на 

всіх рівнях освіти: від середньої школи до ВНЗу.  

Сурова обмеженість діяльності студентів в навчальному процесі та 

примусовість до тих або інших навчальних процесів, досить часто 

призводить до непорозуміння самими студентами остаточних цілей своїх 

дій, до відсутності розуміння необхідності проведення досліджень та його 

значення на практиці [3,4]. Як наслідок, у учнів та студентів проявляється 

відсутність навчальної мотивації. 

Технології впровадження електронного навчання передбачають 

підвищити рівень самостійної роботи учнів в індивідуальному темпі з 

одного боку, надають можливість для широкого спілкування з іншими 

студентами та спільного планування своєї діяльності, що на відміну від 

подання знань у готовому вигляді при традиційному навчанні є більш 

відповідним у сучасному технологічно-передовому світі  [3,4]. 
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Що стосується психологічного аспекту оцінювання знань учнів, то 

впроваджені новітні електронні технології пізнання та навчання дають 

можливості до зниження ролі чинників струсу у процесі здачі студентами 

заліків та екзаменів, а також, як результат, підвищити рівень 

психологічного спокою та комфортності на занятті [5]. 

Застосовуючи електронні методи навчання у вищих навчальних 

закладах, можна підвищити рівень навчання, а також покращити якість 

послуг навчання, що надає ВНЗ, та забезпечити кращу гнучкість в 

реалізації освітніх цілей ВНЗ [5]. 

Ключова роль розвитку електронного навчання, звичайно, належить 

Інтернету. Саме завдяки Інтернету електронні методи навчання надають 

вищим навчальним закладам можливість підвищення продуктивності, 

зниження рівня витрат, які пов'язані із проведенням очних занять, 

покращити процес взаємного обміну знаннями та звести  до мінімального 

рівня витрати на оплату за навчання [2]. 

Розглянемо переваги впровадження електронного навчання у вищих 

навчальних закладах та представимо результати в табл. 1.  

Таблиця 1 - Переваги впровадження електронного навчання у вищих 

навчальних закладах (узагальнено та згруповано автором на основі [1-5] 
1 Розширення номенклатури та підвищення якості освітніх послуг 

2 Підвищення результативного показника 

3 Підвищення привабливості досліджуваних матеріалів 

4 Розширення можливостей професійного зростання, постійного підвищення 

кваліфікації педагогів 

5 Надання більшої кількості можливостей вивчення та перейняття позитивного 

досвіду 

6 Забезпечення доступності, поширення та оновлення навчальних ресурсів 

7 Забезпечення безперервності навчального процесу шляхом відсутності обмежень 

часу 

8 Розробка навчальних курсів з урахуванням інтересів та побажань студентів 

9 Проведення постійного проміжного тестування, з метою контролю засвоєння 

матеріалу 

 

Виходячи з вище представленого, можна зробити висновок, що 

впровадження та застосування у ВУЗах електронних технологій навчання 
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позитивно впливає на навчальний процес. Таке впровадження виявляє та 

розвиває внутрішні індивідуальні ресурси, сприяє до самостійного 

мислення, розвиває ініціативність, а також зменшує емоційне 

навантаження при обміні знаннями між викладачем та студентом.  
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При дистанційному навчанні велику роль відіграє встановлення 

прямого зв‘язку студента з викладачем та іншими студентами групи. 

Одним зі способів встановлення такого зв‘язку є організація чат-занять. 

Чат-заняття – це навчальні заняття, які здійснюються за допомогою чат-

технологій. Їх назва походить від англійського слова chat, що дослівно 

перекладається як «балачка» та означає мережевий засіб для швидкого 

http://diplomba.ru/work/103332
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обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету в режимі 

реального часу в спеціальній чат-кімнаті. Ефективність чат-занять набагато 

в чому залежить від знання порядку їх розробки та проведення. 

Будь-яке чат-заняття вимагає обов‘язкової підготовки до його 

проведення. Така підготовка включає наступне: 

– формулювання теми чат-заняття, основної його мети та завдань; 

– проведення аналізу учасників чату з точки зору можливостей їх 

доступу до місця проведення заняття, технічної підготовленості та досвіду, 

різниці в часових поясах тощо; 

– вибір оптимального часу проведення заняття та кількості студентів, 

що будуть приймати в ньому участь; 

– вибір оптимальної форми проведення чат-заняття в залежності від 

поставленої мети (ділова гра, семінар, «круглий стіл» тощо); 

– визначення основних видів діяльності студентів у відповідності до 

визначеної форми проведення заняття (); 

–складання похвилинного плану чат-заняття; 

– складання письмових фрагментів для проведення чату у вигляді 

окремих фраз, суджень, які можна буде оперативно вставляти у текстове 

вікно під час заняття (наприклад, привітання, вступне слово, активізуючі 

діяльність студента фрази тощо); 

– визначення можливих технічних та організаційних проблем, що 

можуть виникнути під час чату, а також засобів їх вирішення; 

– формулювання можливих результатів заняття, які повинні 

досягнути учасники чату; 

– складання докладних рекомендацій щодо поводження студентів під 

час проведення чат-заняття. 

В свою чергу, порядок проведення чат-заняття пропонується умовно 

розподілити на чотири етапи. Перший етап – підготовчий. Будь-яке чат-

заняття вимагає попередньої підготовки. Така підготовка здійснюється за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
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допомогою форумів, на яких заздалегідь розміщується інформація щодо 

теми, щохвилинного плану заняття, завдання, списку літератури для 

підготовки тощо. Іншим способом підготовки до чат-заняття є розсилка 

матеріалів студентам електронною поштою. Ці матеріали студент 

опрацьовує самостійно. Якщо при підготовці до чат-заняття у студента 

виникають певні питання, він має змогу задати їх викладачеві та 

одногрупникам на форумі, і, в свою чергу, відповісти на питання 

викладача та одногрупників. Другий етап – дискусійний, що передбачає 

безпосереднє проведення чат-заняття. На даному етапі всі учасники бесіди 

реєструються та заходять до чату у строго призначений час. Викладач 

оголошує тему, план і регламент проведення чат-заняття, запрошує 

студентів до спільного обговорення та вирішення поставленого завдання. 

Головним завданням студента на даному етапі є прийняття активної участі 

в бесіді, висловлювання своєї точки зору. Третій етап є заключним. 

Викладач підводить підсумки чат-заняття, виставляє оцінки учасникам за 

роботу в чаті, а також при необхідності пропонує продовжити обговорення 

теми на форумі. Четвертий етап, або підсумковий, передбачає 

систематизацію матеріалів чат-заняття та їх розміщення в дистанційному 

курсі навчальної дисципліни, електронній бібліотеці. Даний етап 

необхідний для того, щоб з матеріалами чат-заняття могли ознайомитися ті 

студенти, які не мали змоги його відвідати. 

З метою оцінки ефективності та якості проведення чат-заняття 

рекомендується після його закінчення надіслати електронною поштою 

кожному учаснику спеціально складену анкету. 

 

Література: 

1.Хуторской А.В. Интернет в школе: Практикум по дистанционному 

обучению / Хуторской А.В. – М. : ИОСО РАО, 2000. – 304 с. 

2.Маслов И.С. Технология проведения дистанционных чат-занятий на 

основе эвристических заданий [Электронный ресурс] / И.С. Маслов // 
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Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0120.htm. 

 

 

 
УДК 378.1 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Лисенко А.О., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

В умовах інформатизації сучасного суспільства і вищої освіти, 

виникає необхідність до впровадження і масового розповсюдження 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, які застосовуються 

в сучасних системах дистанційного навчання для передачі інформації і 

активної взаємодії між викладачем і студентом. 

Основним засобом інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) 

для будь-якої системи освіти є персональний комп‘ютер. З появою 

комп‘ютерної мережі Інтернет виникла можливість оперативно 

отримувати і обмінюватись інформацією, також відкрився доступ до 

світових інформаційних ресурсів, наприклад, електронних бібліотек. 

Широке розповсюдження в освітньому процесі отримали спеціальні 

програми для спілкування в реальному режимі часу, оскільки вони 

дозволяють організувати спільну роботу віддалених користувачів. Завдяки 

таким програмам через мережу Інтернет можна проводити аудіо і відео-

конференції, віртуальні заняття або надавати консультаційну допомогу 

студентам у вирішенні виниклих у них питань в процесі вивчення і 

засвоєння навчального матеріалу.  Для забезпечення ефективного пошуку 

необхідної інформації в телекомунікаційних мережах існують 

автоматизовані пошукові засоби, які збирають дані про інформаційні 
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ресурси глобальної комп‘ютерної та надають користувачу послугу 

швидкого пошуку.  

За допомогою дистанційного навчання можна підготуватися до ступу 

в ВУЗ, отримати вищу освіту, вивчити іноземну мову та ін. Але іноді через 

погано налагоджену взаємодію між викладачем і студентом, відсутність 

контролю над учбовою діяльністю студентів-заочників, якість даного 

навчання може бути гіршою ніж при отриманні знань на денному навчанні.  

При дистанційній формі навчання інформаційні технології перш за 

все повинні забезпечувати:  

- доставку учням основного обсягу досліджуваного матеріалу; 

- взаємодію в процесі навчання між викладачем і учнем; 

- надання учням можливості самостійної роботи для засвоєння матеріалу; 

- оцінку знань і навичок, які отримали учні в процесі навчання. 

З точки зору дистанційної освіти існує кілька основних класів 

інформаційних і комунікаційних технологій, однією з них є відеозаписи і 

телебачення, це дає змогу великій кількості студентів прослуховувати 

лекції викладачів не лише в університеті але і вдома. Завдяки телебаченню 

є можливість транслювати лекції для широкої аудиторії з метою 

підвищення загального розвитку.  

З точки зору методичного призначення, засоби інформаційних і 

комунікаційних технологій можна розділити: 

- навчальні: формують вміння, навички навчальної або практичної 

діяльності, повідомляють знання; 

- інформаційно-пошукові і довідкові: подають відомості, формують вміння 

і навички по систематизації інформації; 

- демонстраційні: візуалізують досліджувані об‘єкти, явища, процеси, з 

метою вивчення; 

- імітаційні: представляють певний аспект реальності для вивчення 

структурних і функціональних характеристик досліджуваного об‘єкта; 



 

213 
 

- моделюючі: дозволяють моделювати об‘єкти, явища, процеси, з ціллю 

дослідження і вивчення; 

- розрахункові: автоматизують різноманітні розрахунки і інші операції; 

- навчально-ігрові: призначені для створення навчальних ситуацій, в яких 

діяльність реалізується в ігровій формі; 

- лабораторні: дозволяють проводити експерименти на реальному 

обладнанні.  

Отже, використання інформаційних і комунікаційних технологій в 

освітньому процесі дає можливість перейти на зовсім інший рівень 

викладання а також підвищити якість та ефективність навчання.  

 

Література: 

1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : 

навчальний посібник / О.П. Буйницька. - К. : Центр учбової літератури, 

2012. - 239 с. 

2. Волобуєва Т.Б. Самовчитель з організації дистанційної освіти / Т.Б. 

Волобуєва. – Х. : Основа, 2010. - 255 с. 

3. Орлов П.І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, 

бібліотечній справі : Науково-практичний посібник / П.І. Орлов, 

О.М. Луганський. – Х. : Тов."Прометей-Прес", 2003. - 291 с. 
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ONLINE-ПРАКТИКА ЯК РІЗНОВИД ДИСТАНЦІЙНОЇ 

ОСВІТИ 

 

Максимюк Г. М., асистент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

З метою підвищення рівня здібностей випускників ВНЗ і 

забезпечення їх гладкого і ефективного переходу з університету до 
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ділового середовища, існує необхідність розширення можливостей для 

студентів придбати досвід відповідної роботи під час навчання. Програми 

виробничої практики та стажування, тренінги є одним із найголовніших 

засобів досягнення цієї мети. 

Окрім традиційної форми проходження навчальної практики 

безпосередньо на виробництві, нині розповсюдження набуває 

проходження практики в режимі online.  

Сьогодні існують цілі платформи для пошуку бази практики. Одною 

з найбільших в світі є платформа Internships.сom, яка зводить 

представників бізнесу, університетів та студентів в одному місці. На цьому 

сайті представлено 178 793 запрошень від 111024 компаній США [1]. 

Запрошення розбиті за спеціальностями для більш легкого пошуку. Є як 

onine, так і традиційні види практик, з частковою та повною зайнятістю, 

оплачувані та неоплачувані. 

Internships.сom пропонує університетам безкоштовну щомісячну 

розсилку із новинами стосовно наявних програм практик. А, якщо ВНЗ 

стане партнером Internships.сom, то сайт буде публікувати ексклюзивні 

пропозиції по практикам та стажуванням для студентів цього ВНЗ, збирати 

аналітику та статистику щодо проходження практик його студентами та 

робити порівняний аналіз із іншими схожими за розмірами ВНЗ вашого 

регіону та інші послуги. 

Також, американськи студенти можуть підібрати програму практики 

на сайті Looksharp.com [2], який пропонує понад 30 000 варіантів, серед 

яких стажування у Facebook, Apple, Galileo, Nestle Purina та інші. 

Нажаль, в Україні поки що не має таких платформ для пошуку місць 

проходження практики або стажування для студентів.  

Одним із піонерів в сфері провадження online практик в Україні є 

Приватбанк [3]. Завдяки дистанційній формі організації практики пройти її 

може кожен охочий студент, в будь-який час та з будь-якої точки світу. 
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Програма складається з 10 теоретичних модулів та 5 практичних завдань 

(проведення учбових транзакцій). По закінченню проходження студенту 

надається сертифікат із результатами, оціненими за Болонською системою. 

Студенти, які отримали 90 та більше балів, потрапляють до кадрового 

резерву та мають можливість отримати роботу в ПриватБанку. 

Організація online практики має такі переваги: 

 економія часу; 

 можливість залучити більшу кількість студентів до 

проходження практики; 

 постійний контроль за діяльністю практикантів; 

 відкриті показники проходження практики для викладачів та 

батьків (існує можливість перевірити успішність практиканта 

на сайті). 

Під час проходження online практик студенти мають можливість 

набути спеціальних знань та навичок, необхідних для роботи в сфері 

діяльності даного підприємства. Оцінити свою зацікавленість в даній 

сфері, що полегшить вибір місця роботи, після закінчення ВНЗ (наприклад 

для випускників економічних ВНЗ: страхування, банківська справа, 

закупівлі або ін.). 

В свою чергу, компанії створюють для себе можливість відібрати 

найбільш талановитих кандидатів для прийому на роботу та створити 

кадровий резерв. Та, що не менш важливо, позиціонують себе як соціально 

відповідальні підприємства. 

 

Література: 

1.Internships.сom [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.internships.com/. 

2.Looksharp.com [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.looksharp.com/internships. 

3.Практика в найбільш інноваційному банку України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://practice.privatbank.ua/. 

http://www.internships.com/
https://www.looksharp.com/internships
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ 

НАВЧАННІ (НА ПРИКЛАДІ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА») 

 

Шевченко І.Ю., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 

shevchenko.khnadu@gmail.com 

 

Динамічні умови господарювання та повсякденного життя населення 

в сукупності актуалізували розвиток дистанційної форми навчання, що 

передбачає опанування студентами знань через виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Розробка дистанційного курсу навчальної дисципліни  це складне 

трудомістке завдання, що потребує від викладача не лише зусиль і часу, а й 

часто творчого підходу до організації навчального процесу.  

Одним із елементів такої «творчості» є формування системи 

критеріїв оцінювання знань студентів. Так, відсутність особистого 

вербального контакту з викладачем має нівелюватися додатковою 

самостійною роботою та виконанням ряду творчих завдань студентом.  

Тому традиційно в структурі дистанційного курсу навчальної 

дисципліни передбачені щотижневі тестові завдання за лекційним 

матеріалом (що дозволяє на ранніх етапах діагностувати проблеми в 

засвоєнні лекційного матеріалу), групове обговорення на форумах 

поставлених викладачем актуальних питань (що сприяє «соціалізації» 

навчального процесу) та групове формування другорядного глосарію 

навчальної дисципліни (що сприяє самостійній роботі студентів) [1]. 

mailto:shevchenko.khnadu@gmail.com
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З огляду на появу додаткових видів робіт потребує перегляду 

система критеріїв оцінювання знань студентів.  

Автором була розроблена наступна система критеріїв оцінювання 

знань студентів за результатами проходження дистанційного курсу 

навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (максимальні оцінки): 

1) заповнення форуму «Знайомство»  2 бали; 2) надання відповіді на 

питання викладача у щотижневому форумі  10 балів; 3) виконання 

практичного завдання  10 балів; 4) проходження щотижневого тестування 

 10 балів; 4)  проходження проміжного тестування: першого  100 балів, 

другого  100 балів, третього  60 балів; 5) заповнення щотижневого 

глосарію  3 бали.  

Більш детально (у прив‘язці до навчальних тижнів) зазначена 

система критеріїв оцінювання знань студентів представлена в табл. 1. 

 

Таблиця 1  Система критеріїв оцінювання знань студентів за 

результатами проходження дистанційного курсу навчальної дисципліни 

«Економіка підприємства» (розроблено автором) 

Навчальні 

тижні 

Кількість балів за видами робіт 
Разом 

балів практичне 

заняття 

щотижневе 

тестування 

проміжне 

тестування 
форум глосарій 

1 10 10 - 2 3 25 

2 - 10 - 10 3 23 

3 10 10 - 10 3 33 

4 - 10 - 10 3 23 

5 10 10 - 10 3 33 

6 - 10 100 10 3 123 

7 10 10 - 10 3 33 

8 - 10 - 10 3 23 

9 10 10 - 10 3 33 

10 - 10 - 10 3 23 

11 10 10 - 10 3 33 

12 - 10 100 10 3 123 

13 10 10 - 10 3 33 

14 - 10 - 10 3 23 

15 10 10 - 10 3 33 

16 - 10 60 10 3 83 

РАЗОМ 80 160 260 152 48 700 
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З огляду на те, що представлена в табл. 1 система містить 

максимально можливі бали, доцільним є визначення ваги кожного виду 

роботи у підсумковій оцінці студента: 1) заповнення форуму «Знайомство» 

 0,003; 2) надання відповідей на питання викладача у щотижневих 

форумах  0,214; 3) виконання практичних завдань  0,114; 

4) проходження щотижневих тестувань  0,229; 4)  проходження 

проміжних тестувань: першого  0,143, другого  0,143, третього  0,086; 

5) заповнення щотижневих глосаріїв  0,068. Відповідно, підсумкова 

оцінка за результатами проходження дистанційного курсу є сумою 

добутків фактичних балів студента і вище перелічених часток.  

Для того, щоб привести отримані результати розрахунку підсумкової 

оцінки до системи оцінювання знань студентів ECTS слід застосувати 

розроблену автором таблицю відповідності (табл. 2). 

 

Таблиця 2  Таблиця відповідності оцінок студентів з навчальної 

дисципліни «Економіка підприємства» за критеріями ECTS та 

дистанційного курсу (розроблено автором) 
Оцінка  

за національною шкалою 

Критерії ECTS Оцінка в дистанційному 

курсі, бали Оцінка Оцінка в балах 

відмінно А 90-100 630-700 

добре 
В 80-89 560-629 

С  75-79 525-559 

задовільно 
D 67-74 469-524 

E 60-66 420-468 

незадовільно 
FX 35-59 245-419 

F 0-34 0-244 

 

Література: 

1. Шевченко І.Ю. Деякі прикладні аспекти розробки дистанційного курсу 

навчальної дисципліни на базі віртуального середовища Moodle / 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ 

ОСВІТІ  

 

Попадинець О.В., к.е.н, доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Яцина В.В., к.е.н., доцент  

НТУ «Харківський політехнічний інститут» 
 

Сучасне суспільство на етапі інформатизації все активніше 

використовує інформацію і знання, вирішуючи тим самим безперервно 

виникаючі завдання. При цьому постійно зростаючі запаси знань, досвіду, 

весь інтелектуальний потенціал суспільства, який зосереджений в книгах, 

патентах, журналах, звітах, ідеях, на сучасному технічному рівні активно 

бере участь у повсякденній виробничій, науковій, освітній та інших видах 

діяльності людей. Цінність інформації та питома вага інформаційних 

послуг в житті сучасного суспільства різко зросла. НТП, заснований на 

впровадженні у виробництво гнучких автоматизованих систем, 

мікропроцесорних засобів і пристроїв програмного управління, роботів і 

обробних центрів, поставив перед сучасною педагогікою актуальне 

питання підготувати молодь, здатну активно залучатись до якісно нового 

етапу розвитку суспільства, пов'язаного з інформатизацією. Рішення цього 

завдання є виконанням соціального замовлення, і його успіх залежить як 

від технічної озброєння ВНЗ електронно-обчислювальною технікою, 

навчальним, демонстраційним обладнанням, що функціонує на базі засобів 

нових інформаційних технологій, так і від готовності викладачів та 

студентів сприймати постійно зростаючий потік інформації, у тому числі 

навчальної. 

Протягом останніх років ІТ в галузі вищої освіти розвивалися, і в 

кінцевому рахунку, все досягнення застосування ІТ в сфері освіти 
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(створення мереж телекомунікацій і підтримка інформаційних потоків в 

них, створення і супровід банків даних та баз знань та ін.) мають 

відповідати однієї мети – розробці методологічної основи застосування ІТ 

в процесі освіти і навчання. Насправді в цей час суспільство стоїть перед 

завданням – навчитися правильно, оптимально і нешкідливо застосовувати 

комп'ютер у всій системі освіти в цілому.  

Комп'ютер як засіб навчання може використовуватися тільки при 

наявності відповідного програмного забезпечення. Застосування ІТ в освіті 

та навчанні, в кінцевому рахунку, полягає в розробці та використанні 

програмного забезпечення, що має навчальне призначення. Особливість 

цих програмних продуктів в тому, що вони повинні акумулювати в собі, 

окрім комп'ютерної програми, ще і величезний дидактичний і методичний 

досвід викладача, актуальність і правильність інформаційного наповнення 

певної навчальної дисципліни, а також задовольняти вимогам освітнього 

стандарту і реалізовувати одночасно можливість його застосування як для 

самостійної роботи учня, так і в навчальному процесі. Розвиток ІТ, широке 

використання інформаційних ресурсів, що є одночасно є і ресурсом 

виробництва і результатом інтелектуальної діяльності найбільш 

кваліфікованої частини працездатного населення суспільства, визначає 

необхідність розвитку у молоді здатності до творчості, креативу.  

Якщо говорити про стан справ із застосуванням ІТ в країні, то, попри 

економічні труднощі і відсутність належного фінансування, в системі 

освіти спостерігається активне освоєння ІТ і спроби застосувати їх в 

навчальному та освітньому процесах. Гальмом тут є відсутність 

системного підходу до вирішення всього комплексу проблем. З цієї 

причини стає актуальною розробка певних методичних підходів до 

використання ІТ для розвиваючого навчання, розвитку особистості 

студента. Зокрема, для розвитку творчого потенціалу, формування вміння 

необхідно здійснювати прогнозування результатів своєї діяльності, 
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розробляти стратегію пошуку шляхів і методів вирішення навчальних і 

практичних завдань. Важливим є забезпечення психолого-педагогічними 

та методичними розробками, спрямованими на виявлення оптимальних 

умов використання ІТ для інтенсифікації навчального процесу, підвищення 

його ефективності і якості. Якщо оцінювати ресурси і можливості зі 

створення і поширення програмного забезпечення в системі освіти, то 

зараз найбільш ефективним способом для цього є аналіз інформації та 

оцінка тих створених програмних продуктів,  що містяться  на серверах 

провідних навчальних закладів. 

Головною перевагою ІТ, на думку експертів, є масовий доступ до 

навчальних програм і віртуальним лабораторіям в будь-який зручний для 

студента час і використання технологій електронного навчання. Також ІТ у 

навчальному процесі ВНЗ мають унікальні можливості. Це: 

 Миттєвий зворотний зв'язок між користувачем і засобами ІТ; 

 Комп'ютерна візуалізація навчальної інформації; 

 Архівне зберігання великих обсягів інформації; 

 Автоматизація процесів обчислювальної інформаційно-

пошукової діяльності і обробка результатів; 

ІТ у вищій освіті можуть бути використані в якості: 

 Засобу навчання, що удосконалює процес викладання, 

підвищує його ефективність і якість. 

 Інструменту пізнання навколишньої дійсності. 

 Засобу розвитку особистості студента. 

 Об'єкту вивчення. 

 Засобу інформаційно-методичного забезпечення і управління 

навчальним процессом. 

 Засобу комунікацій. 



 

222 
 

 Засоби автоматизації процесів контролю, комп'ютерного 

тестування і діагностики. 

 Засобу інтелектуального дозвілля, розвиваючих ігор. 

З розвитком ІТ змінюється і характер завдань з інформатизації 

системи освіти. Адже ще зовсім недавно під впровадженням ІТ малося на 

увазі створення комп'ютерних класів. А тепер студенти мають ноутбуки, 

планшети чи навіть смартфони, які здатні перевершити за своїми 

можливостями комп‘ютери чотирьох-шестирічної давності. Тому 

необхідність надати робоче місце кожному студенту стає менш серйозною 

проблемою. Однак для підвищення ефективності навчання за рахунок ІТ 

ВНЗ і школам потрібна зміна мережевої інфраструктури, впровадження 

нових і оновлення існуючих інформаційних систем, коригування процесів 

навчання. 

Сучасні наукові дослідження переконують у тому, що вдосконалення 

інформаційного середовища суспільства ініціює формування прогресивних 

тенденцій розвитку продуктивних сил, процеси інтелектуалізації 

діяльності членів суспільства у всіх його сферах, включаючи і сферу 

освіти, зміну суспільних взаємин і взаємозв'язків. Однак, на одностайну 

думку фахівців, ІТ не здатні замінити класичне навчання. Якість навчання 

можуть забезпечити тільки творчі викладачі, професійні методисти та 

мотивовані студенти, а ІТ дають їм необхідний інструментарій і 

інфраструктуру. 

На практиці застосування інформаційних і комунікаційних 

технологій в освіті передбачає кілька варіантів, серед яких: електронне 

навчання (E-Learning) та дистанціне навчання. Спочатку під терміном 

«електронне навчання» малося на увазі навчання за допомогою 

комп'ютера, але в ході розвитку технологій значення цього поняття 

розширилося. Тепер електронне навчання охоплює безліч освітніх 

технологій, які можна умовно розділити на синхронні та асинхронні. 
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Синхронна електронна освіта – це навчання на дистанції, але в 

реальному часі. Воно дуже схоже на звичайне очне навчання, різниця лише 

в тому, що учасники перебувають на відстані один від одного. Вебінари є 

найяскравішим прикладом такої форми навчання. Для їх організації 

використовується спеціальне програмне забезпечення. 

Асинхронна електронна освіта – це навчання, при якому студент 

отримує всю необхідну інформацію з онлайн-джерел або з електронних 

носіїв інформації (таких, як CD, DVD або flash-карти) і самостійно регулює 

темп і графік освоєння матеріалу.  

У наші дні електронне навчання стало невід'ємною частиною 

освітнього процесу в багатьох вузах, воно також знайшло застосування і у 

підвищенні кваліфікації – в деяких корпораціях існують підрозділи, чиє 

завдання – організовувати електронне навчання для співробітників. 

Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують 

доставку учню основного обсягу навчального матеріалу та інтерактивну 

взаємодію учнів і викладачів в процесі навчання. При цьому доставка 

посібників може здійснюватися і без участі комп'ютерів та Інтернету. 

Серед переваг дистанційного навчання виділяють: 

 можливість навчатися в місці проживання, оскільки не завжди 

у жителів маленьких містечок є можливість виїхати у велике місто для 

вступу до інституту. Дистанційні технології в освіті дозволяють 

вчитися, не залишаючи рідне місто; 

 можливість поєднувати роботу і навчання: учні мають 

можливість здобувати освіту без відриву від роботи, що особливо 

актуально для тих, хто хоче підвищити кваліфікацію або отримати 

другу вищу освіту; 

 доступ до якісних технологій та навчального контенту – 

студент може навчатися за якісних навчальних матеріалів, спілкуватися 

з викладачами і складати індивідуальний навчальний план; 
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 об'єктивність атестації: технологія дистанційного навчання 

передбачає постійний контроль якості засвоєння знань, неупереджену 

оцінку результатів, відсутність можливості зловживання за рахунок 

впровадження об'єктивних автоматизованих процедур оцінки знань, що 

виключають людський фактор;  

 Індивідуальний підхід в навчанні – гнучкий графік, можливість 

поєднувати навчання і роботу, а також адаптація навчальних продуктів 

до індивідуального темпу засвоєння інформації роблять дистанційне 

навчання більш зручним. 

У зв'язку з особливою важливістю вищевикладеного стає 

зрозумілим, що ІТ в освіті здатні призвести до побудови інформаційного 

середовища, відкриваючи нові можливості прогресивного суспільного 

розвитку, що знаходить своє відображення і в сфері освіти. 
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Прокопенко М.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

У наш час стало актуальним системне навчання та його 

структуризація по рівням, яка дозволяє орієнтуватися в пошуку необхідної 

інформації, та використанні її у своїй діяльності. 

Традиційна практика освіти, ґрунтована на механічному 

запам'ятовуванні великого об'єму інформації, рідко виявляється 

продуктивною.  

Викладачі часто скаржаться, що студенти виявляються нездатними 

впоратися з трохи видозміненим завданням, якщо його рішення було 

отримане на підставі простого механічного запам'ятовування. Суть 

провідної дидактичної вимоги до освітнього процесу полягає в створенні 

ситуацій і одночасної психолого - педагогичної підтримки дій, які можуть 

привести до формування високого рівня інформаційної культури 

майбутнього фахівця.  

В цій ситуації дуже важливим психологічним чинником є наступний: 

освітня ситуація має бути особисто значимою для студента, знаходитися в 

балансі з його досвідом.  

З точки зору новітніх освітніх технологій слід звернути увагу на так 

звану «змішану» форму навчання [1].  

Суть цієї форми полягає в тому, що Інтернет - освітні технології 

використовуються як підтримка традиційної очної освіти.  
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Студенти дістають доступ до системи дистанційної освіти (СДО) 

університету, в якій знаходиться увесь учбовий матеріал, вбудована 

система тестування, є доступ до різних онлайн бібліотек і джерел.  

У змішаній формі навчання частина контрольних заходів може 

проводитися онлайн, також можуть використовуватися можливості СДО 

для групових комунікацій і виконання різних проектів.  

На сьогодні така форма освіти використовується у багатьох 

європейських університетах і є найбільш відповідною в вітчизняній 

ситуації в вищій освіті, якій вкрай необхідно звернутися до 

компетентнісного підходу у сфері навчання [2].  

Орієнтація на компетентністний підхід до навчання обумовлює 

застосування відповідних засобів і методів навчання.  

До них відносяться різноманітні види лекцій і практичних зайнять -  

як традиційних, так і інноваційних: з використанням засобів мультимедіа 

та комп‘ютерних технологій. 

Викладачам необхідно розміщувати тести різних типів для 

поточного і підсумкового контролю в дистанційному режимі. 

Використовувати інтенсивні методики з орієнтацією на комунікацію по 

усіх учбових програмах із залученням аутентичних навчальних посібників, 

оригінальних учбових і наукових текстів, зарубіжної періодики; активно 

використовувати аудіо - і відеотеку.  

До навчально-методичних ресурсів завжди повинен бути 

забезпечений комфортний доступ, сприяючий організації самостійної 

діяльності студентів. Також дієвим засобом є студентські наукові 

конференції, що активізує творчі потреби студентів, дозволяючи проявити 

себе в науково-дослідній діяльності. 

Теоретично ситуація повинна виглядати так: лекції викладаються з 

використанням презентацій, відеосюжетів, проводяться експрес-

опитування, і тому подібне. Далі студенти спрямовуються викладачами в 
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локальну мережу для виконання самостійної роботи, матеріали для якої 

підготовлені заздалегідь. 

Як показує закордонний досвід викладачі виражають задоволення 

отриманими результатами цієї методики, оскільки за порівняно короткий 

час вдається проконтролювати рівень засвоєння учбового матеріалу (за 

допомогою тестів) у великої кількості студентів.  

Творчі проекти в такій ситуації також легко курируються 

викладачами. 

Студенти також вважають, що періодичний контроль в «м'яких» 

домашніх умовах їм корисний, не дозволяє розслаблятися в семестрі. 

Кожен ВНЗ повинен розробити свою тестову оболонку для локальної 

мережі, яка після апробації може бути рекомендована до застосування. 

Змішана модель навчання надає студентам нові можливості по 

вивченню дисциплін - можна не тільки у будь-який час проглянути 

необхідний матеріал у режимі онлайн, але і пройти тестування, перевірити 

свої знання по предмету, ознайомитися з додатковими джерелами, які 

відповідають пройденим темам [3].  

У змішаній моделі є можливість також використати різні додаткові 

елементи при вивченні дисциплін - аудіо і відеозаписи, анімації і 

симуляції.  

Більшість таких систем мають форум і вбудований e-mail, що 

дозволяє спілкуватися як з одногрупниками, так і з викладачем -  ставити 

йому питання, не чекаючи лекцій. 

Студенти опановують такі якості, як наприклад: 

 аналіз мислення і діяльності - одна з найбільш складних навичок; 

 творчий підхід до рішення проблем; 

 здатність приймати сміливі рішення; готовність приймати за них 

відповідальність; 

 прагнення до самоудосконалення і розвитку; 
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 розуміння того, що внутрішні ментальні ресурси практично 

безмежні; 

 уміння правильно підбирати інструменти для розробки; 

 здатність до рефлексії; 

 толерантність; 

 самовизначення; 

 навички організації групової роботи; 

 критичне мислення; 

 висока мотивація до діяльності і навчання та ін. 

Таким чином, відбувається формування інформаційної 

компетентності майбутнього фахівця, яка є інтеграційною професійно-

особовою характеристикою що відбиває реально досягнутий рівень 

підготовки в сфері застосування ІКТ і проявляється в його готовності та 

здатності використати ці технології у своїй професійній діяльності. 
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Сучасні умови дають доступ до інформаційних технологій з самого 

народження дитини і на протязі усього життя, тому використання 

можливостей наданих науково-технічним прогресом є природним та 

ефективним засобом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі 

економіки та підприємництва. 

Особливо важливими сучасні технології є для фахівців у галузі 

міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, коли 

кількість факторів впливу на економічні процеси збільшується у зв‘язку 

з поширенням процесу глобалізації. Можливості, що надає сучасний 

стан інформаційних технологій комп‘ютерного обладнання, програмного 

забезпечення дають можливості дослідження динаміки економічних 

процесів у світі використовуючи великі масиви даних. Що у свою чергу, 

надасть спеціалістам у галузі економіки широкі перспективи 

застосування отриманих знань, як у межах підприємства, вивчаючи 

динаміку процесів всередині підприємства, так і за його межами 

досліджуючи зовнішню середу підприємства. За допомогою сучасних 

технологій та отриманих знань у різних аспектах економічних процесів 

фахівці мають змогу прогнозувати та створювати моделі досліджуючи 

діяльність конкурентів, динаміку зміни цін на сировину 
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використовувану у виробництві, зміни вартості енергоносіїв необхідних 

для процесу створення послуг (прикладом може слугувати зміна ціни на 

бензин та дизельне паливо при автомобільних перевезеннях), коливання 

курсів валют ( суттєво при зовнішньо-торгівельних операціях) та інших 

багатьох аспектів діяльності підприємства та зовнішньої середи. 

Для цього фахівцями використовується спеціалізоване програмне 

забезпечення, однак окрім нього широке поширення набуло також 

використання програми Excel, котра з розвитком програмного 

забезпечення набуває все більш зручні у використанні інтерфейс та 

вдосконалює зручність інтуїтивного меню, зберігаючи при цьому увесь 

свій функціональний потенціал. 

Так, при підготовці фахівців у галузі економіки, успішно 

використовується дане програмне забезпечення для дослідження 

економічних процесів та побудови економічних моделей у багатьох 

дисциплінах, як то економіко-математичне моделювання. Побудова 

програм відбувається на основі вже визначених закономірностей та 

наданих вихідних даних, а при подальшому навчанні в процесі набуття 

нових знань та навиків студенти вже мають самостійно отримувати 

інформацію при проходженні виробничої та переддипломної практики, 

формуючи загальну картину роботи підприємства. Відображуючи у звіті 

різні аспекти діяльності підприємства та виконуючи наукові розробки 

широко використовуються можливості сучасної техніки для дослідження 

динаміки та вирізнення закономірностей у роботі фірм чи інших об‘єктів 

практики. 

Можливості дослідження економічних процесів в Україні та за 

кордоном використовуючи нові можливості, надані комп‘ютерною 

обробкою інформації дають можливість розглядати різноманіття теорій 

для моделювання економічних процесів цілої країни. Не маючи 

комп‘ютера реалізувати подібний об‘єм розрахунків показників за 
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різними параметрами є надскладним завданням, що вимагатиме 

залучення більш ніж одного фахівця та значного обсягу часу, що 

унеможливлює виконання наведених вище операцій без використання 

сучасної техніки. 

Для спеціаліста в галузі міжнародної економіки це особливо 

важливо при дослідженні економічних процесів у інших країнах, де 

основним джерелом інформації є статистичні дані, котрі є складними до 

сприйняття та аналізу навіть для фахівця з величезним досвідом. 

Складність цього полягає у тому, що великі масиви даних приведені у 

доларі США. Ці дані не відображають у повному обсязі динаміку 

процесів, що відбуваються у країні. Прикладом є динаміка ВВП України 

у різних валютах: рисунок 1 у млн. гривень, а  рисунок 2 - у доларах 

США. 

 

 
 

Рисунок 1 – ВВП України з 1996 по 2014 роки [1] 

 

http://insiders.com.ua/images/VVP/VVP_1996
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Рисунок 2 – ВВП України з 1992 по 2014 роки [1] 

 
Як можна бачити, у національній валюті показник постійно 

збільшується, а от при дослідженні того ж параметра у доларі США 

зміни відбуваються іншим чином. 

Так як можна було побачити, використання сучасних технологій 

дасть змогу зробити легкими у використанні для використання 

студентами декількох досить працемістких операцій: обробку великого 

масиву даних, визначення закономірностей, а найголовніше 

представлення отриманої інформації у простому до сприйняття вигляді з 

подальшою можливістю використання у презентаціях та бізнес-

проектах. 

Отже, використання у підготовці фахівців у галузі економіки та 

підприємництва сучасних інформаційних технологій є важливим для 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів здатних вирішувати 

широкий спектр завдань та успішно конкурувати на ринку праці. 
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Сьогодні функціонування підприємств відбувається під впливом 

значного числа ризиків і небезпек, таких як недосконале податкове 

законодавство, нестача власних фінансових ресурсів недобросовісна 

конкуренція, рейдерство, корупція. Все це зумовлює необхідність 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Під економічною 

безпекою підприємства А.П. Дикий пропонує розуміти стан збереженості 

його майна та інформації згідно обраної стратегії і принципу 

неперервності діяльності підприємства [1, с.7]. Рівень економічної безпеки 

підприємства залежить від ефективної діяльності його керівництва, його 

здатності уникати можливих загроз та ліквідовувати наслідки окремих 

негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

Бухгалтерська служба на підприємстві є одним з найважливіших 

структурних підрозділів підприємства, який займається не лише веденням 

бухгалтерського обліку і складанням звітності, а й забезпечує внутрішніх 

та зовнішніх користувачів достовірною і своєчасною інформацією про 
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господарську діяльність підприємства, що необхідна для прийняття 

управлінських рішень. В умовах бурхливого розвитку комп‘ютерних 

технологій й засобів комунікацій доступ до різних інформаційних ресурсів 

не лише полегшується, але й збільшуються обсяги поширення тієї 

інформації, яка за статусом є комерційною таємницею підприємства. 

Збільшення у суб‘єктів господарювання витрат на захист обліково-

аналітичної інформації, комп‘ютерних мереж і програмних комплексів 

знижує не лише рівень прибутковості підприємства, але й надійність 

бізнесу.  

Отже, сучасний бухгалтер повинен не тільки виконувати роботу з 

ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських 

операцій, а й брати участь у плануванні, контролі, аналізі та забезпеченні 

економічної безпеки підприємства. Тому своєчасним і потрібним, на нашу 

думку, є введення в навчальні плани підготовки фахівців з спеціальності 

«Облік і оподаткування» дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки підприємства». Метою вивчення даної дисципліни є 

формування у фахівців фундаментальних знань та професійних навичок з 

формування і використання обліково-аналітичного забезпечення системи 

економічної безпеки на підприємствах України.  

На думку А.М. Штангрета, «ключове завдання системи обліково-

аналітичного забезпечення як складової комп‘ютерної системи 

економічної безпеки підприємства (КСЕБП) полягає в об‘єднанні 

облікових та аналітичних операцій в єдиний процес, виконанні 

оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і 

використанні його результатів для формування інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень [2]. Обліково-аналітичне забезпечення 

формується на будь-якому підприємстві, але нерідко рівень такого 

забезпечення не є достатнім для повноцінного інформаційного 

забезпечення процесу управління. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
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Головними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки підприємства" є: визначення загроз і ризиків економічній безпеці 

підприємств України в умовах глобалізації світової економіки; вивчення 

підходів до організації комплексної системи забезпечення економічної 

безпеки підприємства; визначення методичних підходів до формування 

обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства; 

розробка механізму обліково-аналітичного забезпечення функціонування 

системи економічної безпеки підприємства. 

Результатом вивчення дисципліни "Обліково-аналітичне 

забезпечення економічної безпеки підприємства" є оволодіння студентами 

спеціальними професійними компетенціями та формування вмінь щодо 

аналізу загроз економічної безпеки підприємств України в умовах 

глобалізації світової економіки; формування обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки підприємства; здійснення моніторингу 

ефективності забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Отже, вважаємо, що підвищення професійної підготовки бухгалтера 

допоможе підняти рівень економічної безпеки підприємства на 

принципово новий рівень. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Шутка С.Є., к.е.н., доцент, Клим Н.М., к.е.н., доцент 

Національний лісотехнічний університет України 

 

В умовах інтернаціоналізації економічних, фінансових, політичних і 

суспільних відносин, які є наслідком прояву глобалізаційних процесів, 

сучасна освіта й освіта майбутнього – це освіта, що базується на 

високотехнологічних засобах навчання, характеризується значною 

мобільністю, універсальністю та фундаментальністю [2]. 

Надзвичайно важливими умовами засвоєння знань і умінь та 

застосування їх на практиці є вміння викладача викликати інтерес до 

предмету, а зі сторони студентів є їх активне ставлення до навчальної 

роботи. В такому випадку активні методи навчання дозволяють формувати 

знання, уміння й навички шляхом залучення слухачів в активну навчально-

пізнавальну діяльність. 

У практиці вищих навчальних закладів активні методи навчання не 

тільки впливають на якість професійної підготовки студентів, але вони є 

першоджерелом цієї якості. Огляд літератури щодо фахової підготовки, 

розвитку творчої особистості майбутніх учителів, формування їх 

морального потенціалу та психолого-педагогічної підготовки, зокрема, 

дають змогу простежити частоту використання тих чи інших методів на 

протязі всього навчання на сучасному етапі [1]. 

Методи активного навчання окрім навчальної функції, виконують 

також контрольно-перевірочну. Вони можуть використовуватись для 

поточної атестації студентів (оцінки міри засвоєння окремих блоків тем), а 
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частина – для підсумкового стану вивчення курсу (при проведенні заліків, 

іспитів) та для перевірки підготовленості студентів до вирішення 

професійних завдань і виконання функцій, передбачених кваліфікаційними 

вимогами [5]. 

При умілому застосуванні вони дозволяють вирішити такі 

навчально-організаційні завдання: 

– підпорядкування процесу навчання та діям викладача; 

– забезпечення активної участі в навчальній роботі як підготовлених 

студентів, так і непідготовлених; 

– встановлення безпосереднього контролю за процесом засвоєння 

навчального матеріалу [3]. 

До активних методів навчання належать: комплексні контрольні 

завдання; ситуаційні задачі; рольові ігри; ділові ігри; ігрове проектування; 

«мозковий штурм»; науково-дослідна та індивідуальна робота студентів; 

комп‘ютеризовані навчальні програми та інші. 

Кожен з даних методів мають свої особливості застосування.  

Рольові ігри призначені для кращого засвоєння матеріалу за рахунок 

емоційної компоненти, допомагають створювати дискусії, які спрямовані 

на розв‘язання тієї чи іншої проблеми, дають можливість зрозуміти 

поведінку інших людей в процесі гри. Їх найбільш доцільно можна 

використовувати для невеликих аудиторій при засвоєнні таких тем, де 

виникає багато дискусійних питань, розв‘язання яких дає можливість 

порівнювати різні альтернативні думки. 

Включення студентів у рольові та ділові ігри, імітаційне 

моделювання педагогічних ситуацій, дають змогу шляхом активної 

взаємодії між студентами приймати рішення, засвоювати конкретні 

професійні вміння. Крім того, ділова гра сприяє створенню невимушеної, 

неформальної обстановки на заняттях, відвертих, доброзичливих і 

довірливих стосунків між студентами та викладачами [4]. 
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Активні методи навчання відрізняються за формою проведення 

занять, завданнями, які необхідно вирішувати в навчальному процесі, 

кожен з них має свої переваги. 

Однак, вони мають і спільні цілі: 

– активізувати сприйняття матеріалу в навчальному процесі; 

– відтворити реальні професійні ситуації та фрагменти майбутньої 

професійної діяльності; 

– прищепити навички творчого аналізу фактичного матеріалу; 

– виховати системне мислення, що включає комплексне розуміння 

ситуації, що склалася; 

– прищепити навички самостійного (або колективного) опрацю-

вання рішень з проблемних питань; 

– оволодіти методами моделювання ситуацій, наслідків прийняття 

рішень, здійснення дій [5]. 

Однак, використання активних методів навчання може 

здійснюватися після застосування традиційних форм навчання, проведення 

семінарських, практичних і лабораторних занять та розв'язання типових 

задач. А при виборі певних методів активного навчання необхідно 

врахувати структуру і зміст навчальної дисципліни, конкретні цілі та 

завдання навчання. 

Необхідно відмітити, що майже всі перераховані активні форми 

навчання, значно ефективніше проявляються в командній роботі. За їх 

допомогою студенти можуть більш самостійно виражати свої думки. 

Таким чином, застосування різноманітних форм активних методів 

навчання студентів є необхідною умовою для підготовки 

висококваліфікованих фахівців, а їх застосування дозволяє зробити процес 

засвоєння значної суми знань і набуття професійних навичок цікавішим і 

ефективнішим. 

 



 

239 
 

Література: 

1. Гуревич Р.С. Теорія і практика навчання в професійно-технічних 

закладах: Монографія / Р.С. Гуревич. – Вінниця: ТОВ Планер, 2009. – 410 

с. 

2. Кравченко О.В. Концепція підготовки фахівців з обліку та аудиту в 
контексті інтеграційних і глобалізаційних процесів / О.В. Кравченко // 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://da.coolreferat.com.ua/nuda/koncepciya-pidgotovki-fahivciv-z-obliku-ta-

auditu-v-konteksti/main.html. 

3. Молчанов В.М. Способи активізації пізнавальної діяльності учнів 

ПТНЗ. Навчально-методичний посібник / В.М. Молчанов – Донецьк: 

АПНУ ДІПДО ІПП, 2006. – 182 с. 

4. Пащенко М.І. Активні методи навчання у підготовці майбутніх 

учителів / М.І. Пащенко. – [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/2142/1/3.pdf. 

5. Худолій Л.М. Методика викладання фінансових дисциплін: 

[навчальний посібник] / Л.М. Худолій . – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 

77 с. 

 

 

 

УДК 378.1 

 

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МОЛОДІ НА 

ОСНОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОНЛАЙНОВИХ ПОСЛУГ ДОДАТКОВОЇ 

ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І АУДИТ» 

 

Вербицька В.І., к.е.н., доцент,  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  

 

Дослідження показують, що Харківська область має гостру потребу в 

омолодженні і підвищенні кваліфікації кадрів усіх рівнів для стабілізації і 

зростання економіки. Для вирішення проблеми часто не потрібна 

повномасштабна друга вища або середнє професійне навчання, досить 

накласти на вже наявні у молодої людини знання і компетенції додаткові, 

http://da.coolreferat.com.ua/nuda/koncepciya-pidgotovki-fahivciv-z-obliku-ta-auditu-v-konteksti/main.html
http://da.coolreferat.com.ua/nuda/koncepciya-pidgotovki-fahivciv-z-obliku-ta-auditu-v-konteksti/main.html
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затребувані на ринку праці, що може бути реалізовано наданням 

додаткових освітніх послуг. На думку експертів, освітня сфера поступово 

перестає бути тільки інструментом підготовки кадрів для різних галузей 

економіки, і стає способом формування способу життя, засобом всебічного 

розвитку особистості.  

За прогнозом компанії  Docebo [1], в 2016 році обсяг світового ринку 

онлайн-освіти перевищить 50 млрд доларів. Сьогодні обсяг ринку, за 

підрахунками аналітиків, становить понад 40 млрд доларів. Обсяг 

українського ринку онлайн-освіти складає близько 0,2 млрд. дол. При 

цьому максимальний приріст попиту в 2013 р - 31%, стався в сегменті 

короткострокового професійної освіти (курси навчання, навчальні курси, 

семінари, тренінги, майстер-класи) та інтересу до онлайн та дистанційного 

навчання - 23% (курси онлайн, онлайн навчання, онлайн освіту, 

дистанційні курси, дистанційне навчання, вебінар, відеокурс). 

Опитування студентів старших курсів ХНАДУ підтвердило 

наявність значного попиту на додаткові освітні послуги, як на окремі 

курси, так і тренінги і вебінари. Однак аналіз запитів на пошук он-

лайнових освітніх послуг з Харківської області говорить про певне 

відставання активності людей в цьому напрямку від багатьох інших 

регіонів. Результати проведеного дослідження показали, що студенти, в 

більшості своїй, слабо орієнтуються у можливостях отримання знань, не 

використовують наявні джерела. За результатами анкетування студентів 

виявлені наступні проблеми: 

- про внутрішні освітні ресурси університету студенти дізнаються, як 

правило, випадково; 

- більшість студентів вважають, що не мають доступу до 

електронних освітніх ресурсів університету; 

- отримати додаткову консультацію студенти можуть в основному в 

години роботи викладача в університеті, рідше - написавши листа на 
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зовнішню електронну пошту; 

- при підготовці до занять студенти обмежуються лекційним та 

роздатковим матеріалом, методичними вказівками досліджуваного 

предмета; 

- в рамках самоосвіти студенти, як правило, використовують 

Інтернет-ресурси, виявлені в результаті власного пошуку. 

Майже 60% опитаних студентів не бачать необхідності у вивченні 

додаткового матеріалу з досліджуваних курсів. Одночасно, особливо на 

старших курсах, коли частина студентів вже набуває той чи інший досвід 

професійної діяльності, і це насамперед стосується студентів спеціальності 

«Облік і аудит», виникає потреба в додаткових знаннях, уміннях, навичках, 

які виходять за рамки навчальних планів і робочих програм викладаємих 

дисциплін. Часто для отримання бажаної посади від студента потрібні не 

просто знання розрахункових формул або знання рахунків чи статей 

бухгалтерського балансу, а професійне володіння конкретними 

прикладними програмними системами, чого не дається в традиційних 

курсах. Для більшості сучасних професій потрібно не просто «володіння 

комп'ютером», а те, що прийнято називати «просунутий рівень», коли 

працівник в повсякденній діяльності використовує всі можливості 

інформаційних технологій.  

Звичайно, студент, при великому бажанні, може знайти вебінар, 

онлайновий тренінг, курси та спробувати вивчитись та набути навичок. 

Однак, як вже було сказано, студенти потребують «провідника» в світ 

знань, і цю роль найпростіше зіграти вже знайомим викладачам, які 

прекрасно знають рівень підготовки учнів і їх технології усвідомлення 

матеріалу, тобто можуть адаптувати матеріал з урахуванням відомих 

факторів. 

Передумовами реалізації додаткових освітніх послуг в ХНАДУ є 

наявність системи дистанційного навчання та викладачів з досвідом 
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роботи на відповідних платформах, напрацьовані викладачами семінари, 

тренінги, зацікавленість керівництва університету в розвитку системи 

додаткової освіти. 

Існуюча на даний момент в ХНАДУ система додаткової освіти 

орієнтована на підвищення кваліфікації працівників. У структурі 

університету функціонує центр підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів, проте до його завдань не входить формування і реалізація сучасних 

короткострокових тренінгів, вебінарів, майстер-класів по затребуваним 

темам та питанням. Навіть підключення студента для проходження будь-

якого додаткового курсу представляє майже нездійсненне в рамках 

існуючої організації освітнього процесу завдання. Освітньо-інформаційний 

центр ХНАДУ забезпечує інженерно-технічний супровід, монтажні, 

пусконалагоджувальні та ремонтні роботи апаратних засобів в рамках 

діяльності з інформатизації вузу, тобто є підрозділом, що забезпечує тільки 

технічну підтримку освітніх процесів. 

Таким чином, наявні можливості цілком достатні для реалізації 

додаткових освітніх послуг, які за своїм рівнем і методами надання більш 

прийнятні для студентів, ніж незліченний ринок пропозицій не цілком 

зрозумілих онлайнових послуг в інтернеті, проте механізм реалізації 

подібного проекту не цілком очевидний. Реалізація додаткових послуг 

онлайнового навчання в свою чергу позитивно вплине на впровадження 

ефективних інформаційних технологій в основний освітній процес, 

роблячи його більш привабливим для студентів. Як показує практика, їх 

використання підвищує привабливість навчального закладу для 

абітурієнтів, і, відповідно, рівень прохідного балу зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Для впровадження онлайн - навчання в основний навчальний процес 

і реалізацію додаткових освітніх послуг на базі ХНАДУ пропонується 

розробка та реалізація спеціального проекту, в рамках якого пропонується: 
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- сформувати матеріальну базу проекту надання додаткових 

онлайнових освітніх послуг з питань бухгалтерського обліку та аудиту; 

- набрати, навчити кадровий склад (команду проекту); 

- розробити портфель навчальних матеріалів у форматі онлайнового 

навчання; 

- визначити цільові групи клієнтів і сформувати «гарячу» клієнтську 

базу під частину курсів; 

- провести пілотні тренінги, семінари з оцінкою результатів; 

- розробити механізм реалізації платних онлайнових послуг на базі 

ХНАДУ. 

Для апробації процесу впровадження, оцінки того, чи приживеться 

такий спосіб в нашому вузі, на першому етапі можна створити онлайн - 

семінар з тематикою, цікавою для аудиторії осіб, які проходять навчання в 

нашому вузі, на певній кафедрі. У вузах нашої країни вже давно 

використовуються вид таких семінарів, але для дистанційного навчання і в 

якості основного предмета. Для залучення уваги і доказу, що такий вид 

занять має місце бути і навіть перспективний, тематикою семінару буде не 

основні предмети, що їх вивчають студенти, а тема, яка не входить в курси 

навчального плану, але в подальшому їм буде корисна. Для студентів і 

викладачів будуть проведені тренінги для навчання використання 

комп'ютера і обраної платформи. 

Проведення освітніх послуг такого формату дасть ефект синергії з 

основним освітнім процесом, збагачуючи зміст і розвиваючи технології 

дисциплін базових навчальних планів за спеціальністю «Облік і аудит». 

 

Література 

1.Docebo Reviews: Overview, Pricing and Features - Software Reviews/ 
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https://reviews.financesonline.com/p/docebo/ 
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ФОРМУВАННЯ ВИСОКОКЛАСНОГО ПРОФЕСІОНАЛА З ОБЛІКУ 

І АУДИТУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Пакуліна А.А., к.е.н., доцент, 

Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

Пакуліна Г. С., бакалавр, 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

sizapet@mail.ru 

 

Підвищення якості вищої освіти в Україні сприяє формуванню 

висококласного професіонала з обліку і аудиту після закінчення ним  

вищого навчального закладу [1, с. 5].  

Система формування висококласного професіонала з обліку і аудиту 

у ВНЗ повинна враховувати: 

– вимоги працедавців за змістом облікової та аудиторської діяльності 

в процесі розробки навчально-методичних модулів; 

– організацію практики майбутніх професіоналів з обліку і аудиту 

під керівництвом фахівців на підприємствах регіону; 

– виконання студентами ВНЗ актуальних облікових та аудиторських 

проектів. 

Система формування висококласного професіонала з обліку і аудиту 

включає наступні підсистеми (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Система формування висококласного професіонала з обліку і 

аудиту у вищому навчальному закладі 
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Цільова підсистема: формуваннѐ високого професіоналізму і особистих 

ѐкостей майбутніх професіоналів з обліку і аудиту ѐк складової і невід'юмної 

частини загальної і професійної культури особи фахівц 

Концептуальна підсистема: системний, особово-діѐльнісний і аксіологічний 

підходи. 

Операційно-технологічна підсистема 

Засоби, методи, інтерактивні і комунікативні технології 

Психологічні тренінги, професійно-ролеві ігри 

Моделяваннѐ професійної діѐльності, професійне портфоліо 

майбутніх професіоналів з обліку і аудиту 

Проектна діѐльність 

Змістовно-процесуальна підсистема 

Навчально-методичні модулі: постановка мети; формуваннѐ 

професійно-суб'юктної позиції на кожному навчальному занѐтті 

Організаціѐ виробничої практики, стажуваннѐ, система 

наставництва 

Збагаченнѐ навчального матеріалу професійно-оріюнтованим змістом і 

завданнѐми творчо-проблемного і прикладного характеру 

Діагностика результативності навчаннѐ: початкова, поточна, 

підсумкова 

Результативно-прогностична підсистема 

Діагностичний моніторинг 

Контроль 

Підсумковий моніторинг 
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– цільова – формулювання цілей і завдань, спрямованих на 

формування майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту. 

Формування висококласного професіонала з обліку і аудиту виділене нами 

як крізна мета усього процесу навчання у ВНЗ; 

– концептуальна – методологічне обґрунтування процесу 

формування майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту. 

Концептуальною основою моделі є системний, особово-діяльнісний підхід; 

– операційно-технологічна – системне використання засобів, методів, 

технології формування позиції висококласного професіонала з обліку і 

аудиту; 

– змістовно-процесуальна – науково обґрунтована розробка змісту 

навчально-методичних модулів і діагноста рівнів сформованості позиції 

майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту; 

– результативно-прогностична – аналіз результатів навчально-

виховного процесу і змін в змісті і технології професійної освіти, що 

забезпечують формування високого професіоналізму і підготовку фахівців, 

адекватних рівню сучасних вимог до фахівця з обліку і аудиту. 

Концептуальна підсистема забезпечує методологічне обґрунтування 

процесу формування професійно-суб'єктної позиції майбутнього 

професіоналу з обліку і аудиту. Концептуальною основою моделі є 

системний, особово-діяльнісний і аксіологічний підходи. 

Аксіологічний підхід припускає формування системи норм і 

цінностей професійної діяльності в процесі навчання майбутніх 

професіоналів з обліку і аудиту у ВНЗ. При такому підході професійно-

суб'єктна позиція майбутнього професіоналу з обліку і аудиту  трактується 

як система професійних цінностей особи, що розвивається. 

Структурно-функціональний підхід (як один з різновидів системного 

аналізу), полягає в спільному дослідженні будови і функціонування 

підсистем [2, с. 217]. Згідно з ідеями про діалектичне розуміння 
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взаємозв'язку функцій і структури об'єкту, будь-якій цілісній системі 

властиві специфічні функції, що обумовлені природою її підсистем, їх 

взаємозв'язками. Таким чином, до найважливіших показників будь-якої 

цілісної системи окрім структури відносяться і функції об'єкту. 

Використання структурного підходу дозволило нам визначити суть 

професійно-суб'єктної позиції майбутнього професіоналу з обліку і аудиту 

і виділити підсистеми  формування висококласного професіонала з обліку і 

аудиту у ВНЗ. Структурний підхід дозволяє розглядати професійно-

суб'єктну позицію як єдність двох компонент: субстанціональної і 

функціональної. У першому випадку йдеться про фіксацію відношення до 

набуття професійного досвіду, відношення до придбання професійних 

знань; у другому – мається на увазі процес оформлення цього досвіду на 

практиці, в реальній діяльності, як складової частини професійної 

діяльності професіоналу з обліку і аудиту. 

На основі вищесказаного були сформульовані основні підходи до 

моделювання процесу формування висококласного професіонала з обліку і 

аудиту у вищому навчальному закладі. Модель враховує процес 

становлення професійно-суб'єктної позиції студентів і репрезентацію в 

професійній діяльності їх професійно-суб'єктної позиції. Ця модель задає 

цілі, засоби і перспективи розвитку професійно-суб'єктної позиції в 

процесі навчання у ВНЗ, її прогресивної зміни. 

Цільова підсистема спрямована на обґрунтування прогнозованого 

результату – висококласного професіонала з обліку і аудиту. Вона  описує 

цілі і завдання, спрямовані на формування майбутнього висококласного 

професіонала з обліку і аудиту у ВНЗ, що  особливо виділяється нами як 

крізна мета усього процесу навчання у ВНЗ. 

Операційно-технологічна підсистема включає засоби, методи і 

технології формування майбутнього висококласного професіонала з обліку 

і аудиту у ВНЗ. 
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Змістовно-процесуальна підсистема описує процес і етапи 

формування майбутнього висококласного професіонала з обліку і аудиту і 

включає розробку змісту навчально-методичних модулів і діагностику 

рівнів професіоналізму і особистих якостей студента. 

Результативно-прогностична підсистема включає аналіз результатів 

навчально-виховного процесу і змін в змісті і технології професійної 

освіти, що забезпечують формування професіоналізму і особистих якостей 

і підготовку майбутніх фахівців, адекватних рівню вимог сучасного ринку. 

Вона враховує наступні рівні сформованості професіоналізму і особистих 

якостей майбутніх професіоналів з обліку і аудиту : допрофесійний, 

початково-професійний, професійно-репродуктивний, професійно-

результативний, професійно-творчий рівні. Допрофесійний рівень 

характеризується повною і частковою несформованістю професійно-

суб'єктної позиції особи. Початково-професійний рівень характеризується 

усвідомленим вибором професії, початковою стадією формування 

професійної Я-концепції (представлення Я в професії), і характеризується 

низьким рівнем сформованості професіоналізму і особистих якостей. 

Професійно-репродуктивний рівень характеризується виборчою 

активністю, формуванням саморегуляції, подальшим розвитком Я-

концепції  і характеризується середнім рівнем розвитку професіоналізму і 

особистих якостей студента. Професійно-результативний рівень 

характеризується розвиненою Я-концепцією, прагненням до професійного 

саморозвитку, здатністю до ціліпокладання, наявністю системи 

професійних цінностей і характеризується вище за середнім і високим 

рівнем розвитку професіоналізму і особистих якостей майбутнього 

професіоналу з обліку і аудиту. Професійно-творчий рівень 

характеризується сформованою професійною Я-Концепцією, 

можливостями творчого професійного самовираження, високим рівнем 

теоретичної і практичної підготовки до професійної діяльності, 
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професійною творчою активністю, сформованою системою професійних 

цінностей. Відповідає рівню майбутнього висококласного професіонала з 

обліку і аудиту. 

Запропонована нами система сприяє  підвищенню якості освіти і 

формуванню висококласного професіонала з обліку і аудиту у вищому 

навчальному закладі. 
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 Фінансово-економічна криза, що торкнулася нашої країни та 

продовжується внаслідок комплексу причин, загострила весь спектр 

проблем української економіки і визначила недостатній рівень 

професіоналізму та компетентності фахівців в області фінансів, зокрема 
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бухгалтерських кадрів, необхідний для успішної та ефективної діяльності в 

існуючих економічних умовах. 

Тому основна мета бізнес-освіти - відповідність якості професійної 

освіти і навчання кадрів, що беруть участь в управлінні організацій, рівню, 

необхідному для успішного ведення бізнесу і отримання прибутку, - 

набуває особливої актуальності. 

Початки  бізнес-освіти спостерігаються на рубежі XIX-XX століть у 

зв‘язку з утворенням в 1907 році Вищого комерційного училища, яке 

спеціалізувалося на підготовці кадрів для комерційних структур і 

іменується сьогодні Російською економічною академією ім. Г.В. 

Плеханова. Історія української системної бізнес-освіти починається зі 

створення в Києві міжнародного інституту менеджменту (МІМ) в 1989 

році за ініціативою видатного громадського діяча Богдана Гаврилишина 

спільно зі швейцарською школою IMD [1-2].  

Особливого значення її розвиток отримав під час радикальних 

реформ 90-х років, коли Україна, яка мала розвинену, але не відповідну 

вимогам ринкової економіки, систему підготовки управлінських кадрів, 

зіткнулася з реальною проблемою професійної освіти. Протягом останніх 

десятиліть в Україні були закладені основи бізнес-освіти, які 

представляють собою цілком самостійну підсистему в складі системи 

професійної бухгалтерської освіти країни. 

На сьогоднішній день розвиток бізнес-освіти є складовою частиною 

реформування і модернізації систем освіти для підготовки 

висококваліфікованих фахівців різного профілю, здатних конкурувати на 

ринку праці та ефективно здійснювати свою професійну діяльність на 

підприємствах народного господарства України. 

У ряді законодавчих документів і численних положень 

сформульована основна мета професійної освіти - підготовка 

кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю, фахівця, 
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конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, що 

вільно володіє професією і орієнтується в суміжних областях діяльності, 

здатного до ефективної роботи на рівні світових стандартів, готового до 

постійного професійного зростання, соціальної та професійної 

мобільності; задоволення потреб особистості в отриманні відповідної 

освіти. 

Варто відзначити, що саме держава визначає структуру системи 

освіти в цілому, принципи її функціонування та напрямки розвитку. 

Провідну роль в цьому відіграють принципи державної політики, оскільки 

саме вони регламентують діяльність освітніх установ і органів управління 

в країні. Принципи державної політики в галузі освіти нашої  країни 

відображені в Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту» [3]. 

Важливим також є те, що основоположні принципи освітнього 

середовища акцентують свою увагу на необхідності створення єдиного 

освітнього простору, який забезпечував би ефективне використання 

науково-педагогічного потенціалу, а з ним і подальших  сприятливих  умов 

для поетапного переходу до нового рівня і якості освіти на основі 

інформаційних технологій. 

Значення освіти в цілому посилюється в зв'язку з тим, що «загальним 

для всіх країн є все більш виражена роль людського фактора, в зв'язку з 

чим освіту починає розглядатися в якості національного завдання ... Освіта 

все більше розглядається як один з істотних чинників ефективного 

громадського розвитку» [3]. Відзначається, що метою освіти є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 

моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 

суспільного і громадянського вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 

освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 
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кваліфікованими фахівцями. 

В останні десятиліття зміни в характері навчання бухгалтерського 

обліку відбуваються в контексті глобальних освітніх тенденцій. Варто 

зазначити, що бухгалтерський облік посідає в системі бізнес-освіти 

особливе місце в зв'язку з тим, що успіх бізнесу багато в чому залежить від 

якості і оперативності інформаційного забезпечення управління. Стосовно 

до індустрії освіти, останнє десятиліття у всьому світі, і в тому числі і в 

Україні, відзначено зростанням використання нових інформаційних 

технологій, а інтенсивний розвиток сфери освіти на основі використання 

інформаційних і телекомунікаційних технологій стає найважливішим 

національним пріоритетом. 

Сучасна інноваційна освітня парадигма визначається сукупністю 

теоретичних положень,  методологічних основ і понять для мінливих умов 

господарювання, визначаючи підготовку бухгалтерських кадрів як 

керовану навчально-пізнавальну діяльність, що призводить до збільшення 

обсягу знань, умінь і навичок і сприяє більш повній професійній реалізації. 

Бухгалтерський облік є системою в структурі організації, 

відповідальної за підготовку, обробку, отримання і передачу даних, а 

також за надання достовірних звітних даних за результатами господарської 

діяльності організації з метою прийняття управлінських рішень. Від 

оперативності і аналітичності обліку залежать швидкість, правильність і 

вартість керуючих впливів. Отже, вирішення проблеми оптимальної 

організації системи бухгалтерського обліку та її вдосконалення має 

першорядне значення в діяльності організації. 
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В Україні здійснюється планомірний курс на удосконалення 

бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, зростає роль фахівців 

бухгалтерської служби, що викликало потребу у постійному вдосконаленні  

їхньої підготовки. 

На сучасному етапі одним з основних шляхів вирішення проблем є 

правильна організація та розробка методики викладання дисциплін із 

спеціальності «Облік і оподаткування». 

Технологія навчання являє собою системний метод до процесу 

навчання з урахуванням технічних і людських ресурсів, що буде сприяти   

оптимізації освіти.  

Розвиток національної економіки залежить від якості підготовки 

спеціалістів у вищій школі. Основне завдання університетів полягає у  

підвищенні рівня якості сучасної підготовки бакалаврів і магістрів 

відповідно  до вимог ринку та сучасних методів ведення бізнесу. 



 

254 
 

Сучасний викладач повинен знаходитися в органічному зв‘язку з 

іншими елементами педагогічної системи та вміти впроваджувати нові 

сучасні технології викладання з метою підвищення об‘єктивності та 

надійності. 

 Особливою рисою економічної освіти є: оволодіння сучасними 

методами економічної діагностики, моделювання та прогнозування 

соціально-економічних процесів. Необхідно постійно підвищувати інтерес 

студентів до навчання, забезпечити  творчий підхід до вивчення облікових 

дисциплін, проводити різноманітні круглі столи та диспути з участю 

практичних працівників облікової сфери, аудиторських фірм, фінансових 

аналітиків, виховувати у студентів бажання самостійного навчання.  

Так, кафедрою обліку і аудиту факультету управління фінансами та 

бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка у квітні 

2016 року був проведений круглий стіл  на тему  «Сучасні тенденції 

розвитку державного фінансового контролю в Україні» разом з 

керівництвом Державної фінансової інспекції у Львівській області. Під час 

засідання розглядались такі питання: 

 сучасні тенденції розвитку державного фінансового контролю в 

Україні; 

 реформування ДФІ у Державну аудиторську службу України; 

 наукова діяльність кафедри обліку і аудиту факультету управління 

фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка; 

 проблеми працевлаштування випускників кафедри обліку і аудиту 

ЛНУ; 

 тенденції співпраці ДФІ і кафедри обліку і аудиту факультету 

управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка у питаннях 

удосконалення форм і методів фінансового контролю у галузях економіки 

України. 

На основі проведеного заходу була обґрунтована необхідність 
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розробки нових форм і методів контролю у зв‘язку з потребою реальної і 

досконалої оцінки ефективності управління державними ресурсами із 

глибоким детальним аналізом вузьких місць і прорахунків та виявленням 

резервів підвищення ефективності вітчизняної економіки. 

У навчальному закладі також використовуються  наступні методи 

активізації процесу навчання: проблемні лекції,  мозкові штурми, робота в 

малих групах.  

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення 

студентів, коло питань і теми обмежується двома-трьома ключовими 

моментами, використовується досвід зарубіжних навчальних закладів.            

Мозкові штурми – метод розв‘язання невідкладних завдань, суть якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. Робота в 

малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за 

формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду соціального спілкування. 

Реформування вітчизняної освіти та науки має на меті суттєво 

підвищити якість наукових досліджень, зробити науку і освіту  

конкурентоспроможними, які забезпечують економічні потреби для 

соціально-економічного розвитку країни на інноваційній основі. Велике 

значення має надаватись роботі з обдарованою молоддю, пошуку 

талановитих науковців. 

Потрібно залучати академічні інститути до підготовки наукових 

кадрів вищої кваліфікації через створення, спільно з ВНЗ, магістерських і 

докторських програм, взаємної участі в організаційній діяльності по 

захисту дисертацій аспірантів ВНЗ і академічних інститутів.  

Необхідною є підтримка державою інноваційного підприємництва, 

формування економічних умов для широкого використання досягнень 
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науки, сприяння поширенню ключових для економіки науково-технічних 

нововведень. Співпрацю між науковими установами і суб‘єктами 

підприємництва необхідно налагоджувати шляхом виконання конкретних 

науково-дослідних робіт в інтересах бізнесу. 
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Компетентнісний підхід означає спрямованість навчально-виховного 

процесу на досягнення результатів [1]. З огляду на це, основна задача 

вищої школи щодо підготовки фахівців з обліку і аудиту полягає у 

підготовці творчих особистостей, які здатні  забезпечити формування й 

реалізацію облікової політики підприємств, необхідної для ефективного 

управління його економікою. За словами Н.В. Кічук, «для впевненого 

поступу у майбутнє українське суспільство потребує фахівців, 

підготовлених відповідно світовим освітнім вимогам, компетентних, 

амбітних, з інноваційним мисленням та сформованим прагненням 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
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реалізувати власні ідеї у суспільній життєдіяльності» [2]. 

У сфері обліку питання застосування компетентнісного підходу у 

підготовці фахівців з обліку і аудиту все більше привертають до себе увагу 

науковців. Окреслена проблема неодноразово ставала предметом 

дослідження К.В. Шиманської, А.Ф. Тупчій  та ін.. Сучасний бухгалтер 

повинен уміти: виробляти для конкретного підприємства раціональну 

систему організації обліку й звітності на основі вибору ефективної 

облікової політики з дотриманням чинного законодавства й принципів 

зміцнення економіки господарюючого суб'єкта; виконувати роботи з 

обліку наявності й руху активів, зобов'язань і капіталу господарюючого 

суб'єкта й визначенню результатів господарсько-фінансової діяльності; 

застосовувати принципи й правила аудита основних господарських 

операцій; аналітично обробляти облікову й звітну інформацію для 

прийняття господарських рішень й одержання оцінки ефективності 

функціонування об'єктів. Основа знань бухгалтера закладається під час 

вивчення ряду дисциплін, а особливо професійного спрямування. У зв‘язку 

з цим, виникає необхідність у дослідженні питань компетентнісного 

підходу при вивченні дисциплін «Фінансовий облік I» та «Фінансовий 

облік II». З позиції компетентнісного підходу, викладання дисциплін 

«Фінансовий облік I, II» бакалаврам за напрямом підготовки 6.030509 

«Облік і аудит»,  повністю визначається метою дисциплін, яка  згідно з 

Освітньо-професійною програмою полягає: «В набутті системи знань, 

практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів 

підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним 

користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо 

ефективності діяльності господарюючого суб‘єкта та формування у 

студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку власного 

капіталу, зобов‘язань, доходів, фінансових результатів діяльності 

підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним 
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користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо 

ефективності діяльності господарюючого суб‘єкта». Ці дисципліни 

відносяться до нормативних, циклу професійної підготовки, вивчаються в 

ХНАДУ послідовно, протягом п‘ятого та шостого семестрів. Вони 

виконують свою функцію в формування системи знань за спеціальністю і 

містять відповідні їм компоненти наукових знань про загальні об‘єкти 

вивчення, даючи суто фахові, диференційовані знання. Вивчення цих 

дисциплін передбачає отримання певної системи знань і вмінь, що 

досягається через засвоєння матеріалу шляхом поєднання теоретичної 

підготовки з практикою та самостійною роботою студента. Взагалі 

визначення дисциплін «Фінансовий облік I» та «Фінансовий облік II» на 

основі розподілу об‘єктів бухгалтерського обліку є штучним. Ці назви 

використовуються в країнах з ринковою економікою при професійній 

підготовці бухгалтерів. Однак, насьогодні,  відсутня цілісна методика 

цілеспрямованого формування готовності до професійної творчої 

діяльності майбутніх бухгалтерів. Н.Познякова визначила, що за кордоном 

підхід до вивчення цих дисциплін покладено зовсім інший [3]. Засвоєння 

Фінансового обліку I передбачено програмою підготовки І-го рівня 

сертифікованого бухгалтера-практика (САР - Certified Accounting 

Practitione). На цьому етапі бухгалтер-практик повинен «вміти вести 

бухгалтерський облік на підприємстві та складати всі основні звіти, 

включаючи податкові декларації». Вивчення Фінансового обліку ІІ 

передбачено на наступному рівні – рівні підготовки сертифікованого 

міжнародного професійного бухгалтера: СІРА (Certified International 

Professional Accountant), який «здатний застосовувати професійне судження 

в питаннях фінансового управління та брати участь в прийнятті 

управлінських рішень». [4]. Ознайомившись з дослідженням Стиренко 

Л.М. та Шиманської К.В., які окреслили напрями формування компетенції 

фахівця з обліку і аудиту в процесі вивчення дисципліни «Облік в 
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бюджетних установах»[5], ми  прийшли до висновку, що компетенції 

фахівця з обліку і аудиту в процесі вивчення дисциплін «Фінансовий 

облік» аналогічні.  (табл.1) 

 

Таблиця 1 - Формування компетенції фахівця з обліку і аудиту в 

процесі вивчення дисциплін «Фінансовий облік I, II» 

Джерела загальноосвітньої 

компетенції 

Напрями формування компетенції фахівця з обліку 

і аудиту в процесі вивчення дисциплін 

Когнітивність Переробка та використання зовнішньої інформації 

(наукових та практичних публікацій) при 

викладанні дисципліни, яка   що формує у студента 

необхідність проблемного мислення при вирішенні 

завдань практичного характеру.  
Регулятивність Вивчення, порівняння та узагальнення вимог 

системи нормативно-правових документів з обліку 

на підприємствах, що сприяє розвитку у студента 

вміння інтерпретувати норми законодавства в 

контексті можливості їх застосування в конкретних 

практичних ситуаціях 
Комунікативність Підготовка реферативних доповідей за 

проблемними питаннями тематики, що вивчається, 

що дозволяє студенту у логічній формі тезисно 

донести до колег найважливіші положення щодо 

організації та методики бухгалтерського обліку на 

підприємствах  
Індивідуальність Створення для студентів в межах інформаційного 

пакету дисципліни фонду завдань для самостійної 

роботи з заохочувальним оцінюванням її 

результатів, що дозволяє сформувати у студента 

бажання працювати над завданнями підвищеної 

складності та поглиблювати свої теоретичні знання 
Рефлексивність Виконання студентами тематичних папок, які 

містять наскрізне завдання з документування та 

облікового відображення основних господарських 

процесів підприємств та формування результатів 

такої діяльності та відповідної інформації у 

звітності підприємства, що дозволяє студенту в 

комплексі застосувати отримані при вивченні 

дисципліни знання, визначити проблемні моменти 

у засвоєнні ними матеріалу 

 

З позицій компетентнісного підходу безпосереднім результатом 

навчальної діяльності з фінансового обліку всі вище наведені компетенції, 
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які значно посилять ефективність навчання.  
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Абрамова О.С., к.е.н., доцент 

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи», olga_abramova@ukr.net 

 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови (за 

редакцією В. Бусел) компетенція – це добра обізнаність з чим-небудь або 

коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи [1, c. 560]. 

Сучасний професійний ринок праці встановлює ще більші вимоги до 
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молодих спеціалістів, що стосуються не тільки їх теоретичних знань та 

практичних навичок за обраною професією, але й до їх компетенцій. Тому 

сучасна професійна підготовка фахівців з обліку та оподаткування повинна 

не тільки забезпечити засвоєння низки професійних знань та вмінь, а також 

сприяти розвитку особистості, максимально ефективно використовувати 

можливості сучасних технологій навчання та орієнтуватися на всебічне 

виховання досвідченої, гармонійно розвиненої молодої людини, що здатна 

до постійного оновлення наукових знань та практичних навичок, 

професійної мобільності, соціальної адаптації, подальшого розвитку та 

самовдосконалення у глобальному мінливому середовищі. 

У процесі реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні 

вже відбулися значні позитивні зрушення в бібліотечно-інформаційному 

забезпеченні педагогічної освіти і науки, зокрема, створено веб-портали та 

сайти у провідних бібліотеках, формується повноцінний галузевий 

інформаційний ресурс, електронні каталоги, повнотекстові бази, 

електронні бібліотеки [2]. Інформаційні джерела будь-якого спрямування 

стають все ближчими та вільно доступними для студентів, формуючи 

широкий інформаційний простір та надаючи можливість знайомитися із 

останніми новітніми розробками та теоріями у всьому світі.  

У теперішній час на викладачах українських вищів лежить 

підвищена відповідальність, адже вони самі мають надавати приклад та 

постійно вдосконалювати власні компетенції, зокрема щодо підготовки та 

викладання професійно-спрямованих курсів іноземною мовою як для 

українських, так і для іноземних студентів на високому рівні. 

Разом із цим діяльність викладачів повинна бути спрямована на 

постійну активізацію самостійної та пізнавальної діяльності студентів. 

Окрім виконання індивідуальних завдань, науково-дослідницької 

діяльності та участі у наукових конференціях та семінарах випускаючих 

кафедр, студенти мають постійно працювати із тематичними 
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інформаційним джерелами впродовж семестру, готуючись до практичних 

та семінарських занять згідно до робочого плану курсу та вдосконалювати 

свої аналітичні здібності. Завдяки своєчасно та вірно сформульованим 

завданням викладача студенти мають в режимі он-лайн відстежувати зміни 

у законодавчій та нормативній базі, спостерігати за напрямками реформ у 

суспільстві, аналізувати нові тенденції в Україні та світі, опановувати 

існуючі нові методи та можливі засоби комплексного вирішення 

теоретичних та практичних проблем. Таким чином студент має змогу 

підвищити рівень професійних компетенцій, отримувати та поєднувати 

знання із різних галузей, навчитися формувати та викладати висновки у 

логічній послідовності та систематизувати знання щодо курсу, що 

вивчається, разом із необхідністю накопичувати дослідницьку інформацію 

відповідно до обраної теми майбутньої дипломної роботи. 

Запровадження у навчальному процесі постійного діалогу 

викладача зі студентами з приводу актуальних питань світової економіки, а 

зокрема обліку та оподаткування, дозволить студентам стати 

конкурентоспроможними спеціалістами як на національному, так і на 

міжнародному ринку праці. Спрямування індивідуального аналітичного 

мислення має стати запорукою підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців високого рівня, розкриття творчого та системного мислення 

сучасної людини у складних умовах невизначеності та швидких змін 

міжнародного середовища. 
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СУЧАСНИХ УМОВАХ  НАВЧАННЯ 

 

В.М. Бровко,к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

В.А. Лукин, к.е.н., доцент 

Харківський інститут Банківської справи 

 

В сучасних умовах глобалізації ринків праці і капіталу, товарів і 

послуг,  для досягнення високої конкурентоспроможності економіки більш 

актуальним стає завдання забезпечення міжнародних стандартів вищої 

освіти. Відбувається зміна моделі вищої професійної освіти, яка відповідає 

новим вимогам ринку. Зміна власності, залучення іноземного капіталу, 

формування нових ринкових структур, вимагають необхідність нового 

підходу до бухгалтерського обліку, фахівці якого повинні досліджувати 

процес діяльності і давати необхідну інформацію для прийняття рішень. 

Тому вища бухгалтерська освіта потребує постійного вдосконалення. 

Впровадження двохступеневої  підготовки фахівців з обліку та 

аудиту на рівні бакалавра і магістра має свої недоліки і переваги. 

Перевагою є те, що бакалаври можуть працювати після отримання 

диплому бакалавра, або ж навчатися в іншому вузі, отримувати іншу 

спеціальність, або продовжувати навчання в даному вузі, отримуючи 

спеціальність магістра. Бакалаври отримують навики і уміння працювати, 

виконувати прості елементарні, професійні завдання, а магістри - 

компетенцію, тобто розуміння своєї роботи, забезпечення процесів у 

певній сфері професійної діяльності, тобто магістр отримує досвід 

виконувати дослідницьку роботу, вміння обґрунтовувати результати 

досліджень, бути творчою людиною, аргументовано відстоювати свою 
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точку зору.  

При підготовці фахівців з обліку і аудиту важливим є навчити 

студентів самостійно мислити, робити певні висновки, проводячи 

дослідження, постійно підвищувати свою компетентність, професійність, 

розвивати свої здібності, самостійно добувати знання, творчо їх 

переробляти. 

Підвищення якості освіти пов‘язане із забезпеченням 

працевлаштування фахівців з вищою освітою, які повинні володіти 

необхідним обсягом знань, мати здібності до самоосвіти та 

самовдосконалення,а  також зі стратегією застосування міжнародних 

стандартів, що забезпечує актуальність якісної підготовки фахівців із 

обліку та аудиту. 

Аналіз останніх досліджень: Проблемі підготовки фахівців з обліку 

та аудиту в сучасних умовах присвячені наукові роботи провідних вчених: 

Редько О.Ю., Петрик О., Чумакової І., Чумаченко І., М.А. Мельник, 

М.Ю.Манухіна, В.В. Яценко та інших, що свідчить про її актуальність.  

Мета статті: Поглиблення вивчення проблем стосовно підготовки 

фахівців з обліку і аудиту в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу: З переходом нинішньої освіти на 

стандарти Болонської системи визначились нові принципи організації 

навчального процесу, нові технології отримання знань, прозорість 

навчального процесу тощо. В зв‘язку з цим переходом посилюються 

вимоги до науково – дослідницької частини навчального процесу. 

Формування та розвиток у сучасних студентів навичок науково- 

дослідницької діяльності при підготовці фахівців з обліку та аудиту 

являється важливою складовою навчального процесу. Це передбачено 

міжнародними стандартом освіти «Постійний професійний розвиток», 

який визначає «Професійний бухгалтер має постійний обов‘язок 

підтримувати рівень професійних знань та вмінь, який відповідає умові,що 
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клієнт або працедавець отримає вигоду від компетентних професійних 

послуг, які базуються на останніх розробках цієї сфери діяльності, 

законодавці та методиці». 

Науково - дослідна частина навчального процесу полягає в тому, що 

студенти повинні розуміти особливості розкриття облікової інформації у 

фінансовій звітності підприємств, отримувати навики податкового, 

управлінського, фінансового обліку, розуміти законодавчо – нормативну 

базу бухгалтерського обліку і аудиту, сприянню постійного підтримання 

професійного рівня фахівців, уміння підготовки доповідей та конференцій 

з питань бухгалтерського обліку.  

Усі професійні бухгалтери мають обов‘язок розвивати та 

підтримувати свою професійну компетентність у сфері своєї діяльності та 

професійних обов‘язків. Цей обов‘язок стосується всіх професійних 

бухгалтерів незалежно від того, діють вони в традиційній бухгалтерській 

сфері чи інших сферах. 

На ряду з цим необхідно постійне удосконалення інших складових 

навчального процесу, це перш за все зарахування навчальних планів, 

методик викладання дисциплін, враховуючи досвід викладачів та 

соціально – культурні і виховні аспекти навчального процесу. Необхідно 

знайомити майбутніх фахівців з етикою професійної діяльності 

бухгалтерів і аудиторів, фінансових менеджерів, фінансових політиків, 

консультантів і директорів для підвищення професіоналізму. 

Професіоналізм бухгалтерів – це перш за все висока якість його 

діяльності як професіонала у сфері бухгалтерського обліку визнана 

клієнтами, роботодавцями та іншими зацікавленими особами. 

Стандартизація бухгалтерської освіти являється актуальною при підготовці 

фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту. Вона передбачає узгодження 

принципів складання типових навчальних планів підготовки фахівців з 

бухгалтерського обліку та аудиту, а також певних методик і організації 
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проведення навчання студентів. 

Процес стандартизації бухгалтерської освіти проходить шлях 

починаючи з реалізації на практиці нової концепції національної системи 

бухгалтерського обліку відповідно з Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», прийняття 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджений Кабінетом 

Міністрів України, а також застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

Забезпечення високого рівня ефективності процесу стандартизації 

бухгалтерської освіти здійснюється завдяки зв‘язку з стандартами ООН, 

уточнюються перелік дисциплін, що включаються в навчальні плани 

підготовки бакалаврів та магістрів.  

Впровадження в навчальний процес лабораторних практикумів, 

наскрізних задач з фінансового, управлінського та податкового обліку, 

відповідно Міжнародних стандартів освіти. В програму підготовки 

магістрів з обліку і аудиту розробляються нові програми, враховуючи 

отримання навичок сучасної науково – дослідницької та науково – 

педагогічної діяльності. Для удосконалення науково – дослідницької 

діяльності студентів необхідно враховувати між дисциплінарні зв‘язки, а 

також взаємозв‘язки між дисциплінами інших навчальних блоків. 

Скорочення аудиторного навантаження позбавляє студентів 

можливості оволодіння матеріалом, з метою розширення можливостей для 

всебічного розвитку здібностей творчого мислення,оскількице можливо 

тільки при дискусійній лекції, яка активізує інтелектуальну та емоційну 

діяльність студента, можливість формувати власний погляд, розвивати 

професійні навички, творчий пошук. Тобто тільки викладач спрямовує 

студентів на ефективне освоєння інформації, застосовуючи інноваційні 

технології, виконуючи виховну ,управлінську функції, розвивати здібності 

студентів. 
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Важливим являється також впровадження в навчальний процес 

комп‘ютерних технологій, враховуючи правильно організований процес 

визначення рівня придбання студентом знань, умінь і навиків. Для цього 

необхідно розробляти комплекти тестів, обробляти їх спеціальною 

програмою, що дасть можливість формувати між студентом та викладачем 

прозорих взаємин. 

Висновки: Важливою складовою частиною навчального процесу 

студентів по підготовці фахівців з обліку та аудиту є їх науково – дослідна 

діяльність, яка включає специфічні методики та організацію формування у 

студентів навичок науково – дослідної роботи для підвищення їх 

професіоналізму.  

Впровадження стандартизації бухгалтерського обліку в навчальний 

процес, підвищення вимог до практичного досвіду, необхідність 

забезпечення постійного професійного розвитку та компетенції. 

Науково – дослідна складова впливає на весь процес підготовки 

фахівців з обліку і аудиту, сприяє підвищенню його якості і ефективності; 

бухгалтерська професія передбачає постійне наукове дослідження. 

Впровадження їх результатів у свою професійну діяльність. 

В сучасних умовах діяльності підприємств зростає кількість 

міжнародних операцій, тому і в освіті повинна бути міжнародна 

конкуренція в підготовці фахівців з обліку і аудиту, що дасть можливість 

покращенню працевлаштування випускників вузів. 
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Відомі західні дослідники освітніх систем зазначають: «Вища освіта 

потребує глибокої, радикальної і термінової трансформації. Більше всього 

варто побоюватись того, що внаслідок самозаспокоєності, обережності або 

невпевненості зміни будуть відбуватися занадто повільно та обмежаться 

локальними нововведеннями. Моделі вищої освіти, які отримали широке 

розповсюдження у другій половині XX ст., більше не працюють» [2]. В 

умовах сучасної економіки, що потребує ринкового мислення, 

надзвичайно важливою стає економічна освіта молоді. Основною метою 

економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, а 

її результатом – економічно обгрунтовану практичну діяльність. В умовах 

створення та функціонування ефективного ринкового простору в країні, 

методика викладання економічних дисциплін набуває неабиякого 

значення. Дійсно, в практиці викладання економіки (крім кадрових та 

фінансових проблем) найважливішим є не тільки розкрити зміст 

економічних категорій та концепцій, але знайти ефективні форми знань, 
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домогтись їх засвоєння на рівні мислення та поведінки людини. А це вже 

сфера методичних проблем навчання [1]. 

Професійна підготовка фахівців економічних спеціальностей і 

зокрема економіки і підприємництва ставить одним із головних завдань 

формування цілісної наукової картини світу в галузі економіки. У 

дослідженнях останніх років велика увага приділяється змісту економічних 

дисциплін, розробці освітніх програм для вітчизняних та іноземних 

студентів економічних спеціальностей. І це вимагає розробки у ВНЗ 

України сучасних технологій навчання студентів економічних 

спеціальностей, а особливо іноземних студентів, однак такі методики 

викладання ще не стали предметом глибоких наукових досліджень в 

Україні на сьогоднішній день. Ця проблема є особливо актуальною за 

умови входження України як у світовий економічний, так і у світовий 

освітній простір. 

Міжнародні дослідження якості вищої освіти засвідчують, що 

показники якості економічної вищої освіти України є доволі 

неоднорідними. Необхідність підвищення рівня економічної освіти в 

Україні потребує розробки стратегії і тактики викладання економічних 

дисциплін на засадах національної концепції економічної освіти та 

стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року [3,4]. Остання 

в свою чергу передбачає інтеграцію у світовий освітній і науковий простір 

через збільшення частки міжнародних здобувачів вищої освіти, зокрема з 

країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та 

Європейського Союзу (ЄС) [4]. Так, Україна посідає, за даними Євростату 

та Держстату України за 2012 рік 30-е місце за часткою іноземних 

студентів у загальній чисельності студентів українських закладів вищої 

освіти. Серед іноземних студентів в Україні переважають вихідці з 

колишніх радянських республік: Туркменістану, Азербайджану, а також 

вихідці з Китаю, Індії, Нігерії, Іраку. Водночас кількість українських 
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студентів, які навчаються лише у європейських країнах, протягом останніх 

п‘яти років збільшилась на третину. У свою чергу соціологічні 

дослідження (Фонд «Демократичні ініціативи»), проведені в Україні, 

вказують на невисоку оцінку якості вищої освіти, слабкий зв‘язок вищої 

освіти з ринком праці. Половина опитаних вважають, що вища освіта 

потребує реформування [4]. 

Отже, іноземні студенти українських ВНЗ складають особливий 

контингент, так як навчання цих студентів здійснюється на іноземній для 

них мові. Отже, це стає об‘єктивною перешкодою, що створює труднощі в 

оволодінні ними фундаментальними економічними дисциплінами. Пошук 

раціональних методик навчання іноземних фахівців економічним наукам 

ми вважаємо важливим і необхідним предметом нашого дослідження. 

Ефективність формування в іноземних фахівців теоретичних та 

практичних знань з різних економічних дисциплін буде зростати, коли 

процес безпосереднього навчання буде здійснюватися з урахуванням 

наступних умов: 

- визначення рівня володіння українською мовою іноземними 

студентами; 

- визначення спеціальності; 

- визначення майбутньої професійної діяльності іноземних 

студентів. 

Для досягнення найкращих результатів потрібно: по-перше, 

виокремити іноземних студентів економічного факультету у окрему групу 

для проведення як лекційних, так і семінарських занять; по-друге, 

розробити методичні вказівки та посібники для вивчення ними 

економічних дисциплін, які викладаються на факультеті; по-третє, 

розробити спеціальну методику навчання з урахуванням переробки 

лекційного матеріалу та лабораторних робіт; по-четверте, перевірити на 

практичному досвіді викладання ефективність розробленої системи. 
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Широке застосування уніфікованих методів, перехід на виключно 

письмовий контроль за оволодінням студентами предметів вивчення та 

широке впровадження дистанційної форми навчання формально знижує 

роль викладача у процесі навчання. Між тим рівень підготовки й 

ефективність навчання знаходяться у прямій залежності від взаємодії 

ланки «викладач – студент» [1, c.11]. Тому саме для студентів-іноземців 

важливий індивідуальний підхід та ефективна взаємодія з викладачами 

кафедри у формі консультацій та перевірки самостійної роботи студентів.  

Особливості методики викладання економічних дисциплін щодо 

підготовки іноземних фахівців, зокрема з економіки і підприємництва 

повинні включати такі нововведення:  

- використання в навчанні іноземних студентів нові освітні 

технології (мультимедійні презентації; індивідуальний роздатковий 

матеріал для наочного сприйняття лекційного матеріалу; роздатковий 

матеріал лекційних занять, що містить ключові поняття та найважливіші 

тезиси тем, що викладаються; роздруковані лабораторні роботи з 

поетапним поясненням до їх виконання); 

- запровадження викладачами кафедри індивідуального підходу 

до навчання кожного іноземного студента; 

- забезпечення студентів-іноземців спеціальними посібниками, 

за допомогою яких вони швидше та легше опанують у повному обсязі 

економічною науковою термінологією. 

Отже, тільки високопрофесійний підхід до організації навчального процесу 

іноземним фахівцям та застосування спеціальної методики викладання 

може вирішити проблему недостатньої підготовку до виходу на рикну 

праці іноземних фахівців, підвищення оцінки якості вищої економічної 

освіти та ефективне сприйняття економічних дисциплін студентами-

іноземцями, які вже навчаються. 
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Организация учебных дисциплин по подготовке выпускников вузов 

в современных условиях напрямую зависит от понимания роли, места и 

связи высшего образования с теорией и практикой менеджмента и 

предпринимательства. Важнейшими результатами новейших 

исследований,  проведенных в ХНАДУ в 2013-16 годах, явились новые 

парадигмы  менеджмента, предпринимательства и высшего образования, а 

также новая трактовка предпринимательства как части, функции, уровня 

менеджмента. В них показано, что уже начавшаяся смена парадигм связана 

с зарождением новой – постиндустриальной эпохи, как следствия 
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необратимой тенденции истощения природных ресурсов планеты [1], [2], 

[3]. Это будет  инновационно-инвестиционная, предпринимательская 

эпоха. Однако это выдвинуло и новую  проблему. Суть еѐ в следующем. 

Исследования показали, что любая парадигма является элементом 

содержания соответствующей науки,  завершающим еѐ формирование. 

Логично утверждение, что парадигма менеджмента является элементом 

содержания науки менеджмента. Но возникает вопрос: если 

предпринимательство является частью менеджмента, то наука 

менеджмента уже охватывает и знания о предпринимательстве. То есть, не 

должно быть науки предпринимательства, а значит и парадигм 

предпринимательства.  

Однако из всего контекста связей менеджмента и 

предпринимательства следует противоположный вывод: отдельная наука 

предпринимательства и соответствующая ей парадигма 

предпринимательства должны быть. Но как совместить указанное 

противоречие и, казалось бы, несовместимые вещи.  Целью данного 

доклада и является обоснование науки предпринимательства как раздела 

науки менеджмента. Автору новых парадигм  менеджмента и 

предпринимательства представляется такие два аргумента в пользу 

высказанной гипотезы. Первый: менеджмент охватывает исключительно 

широкую область знаний и деятельности, включая экономику, инженерию, 

социологию, психологию администрирование и другие, в том числе и 

предпринимательство. И при этом наука менеджмент существует и не 

отменяет, в частности,  экономическую науку. Поэтому имеет право быть и 

наука предпринимательства.  

Разработка парадигм также показала, что любая наука имеет такие 

элементы содержания: объект – основную теорию; предмет (проблемную 

часть объекта) – основной закон; методику решения проблемы; парадигму. 

Основная теория есть результат взаимоапробации, обобщения частных 
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теорий. Основной закон – результат взаимоапробации частных законов. 

Методикой решения проблемы, или апробации основного закона является 

Время (для гуманитарных наук) или Пространство (для инженерных наук).  

Парадигма – это важнейший и завершающий формирование науки элемент 

еѐ содержания. Это стратегия глобального порядка. 

В ХНАДУ впервые в мире сформулированы три парадигмы 

(прошлая, настоящая и будущая) соответственно менеджмента, экономики 

и предпринимательства. 

Парадигмы менеджмента: стратегия совмещѐнного с производством 

менеджмента; стратегия отделенного от производства менеджмента; 

стратегия предпринимательского (инновационно-инвестиционного) 

менеджмента.  

Парадигмы экономики: стратегия организации ручного труда; 

стратегия организации механизированного (индустриального) труда; 

стратегия организации исследовательского труда. 

Парадигмы предпринимательства: стратегия организации 

продуктовых инноваций; стратегия организации технологических 

инноваций; стратегия организации управленческих инноваций. 

Опыт разработки указанных парадигм показал, что неудачи в 

формулировке парадигм разными авторами являются следствием 

недостаточной методологической компетентности, методологической 

культуры. Успех же в разработке парадигм обусловлен использованием  

методики 2С70 и универсальной модели разработки парадигм.  
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Постановка проблеми. Реформування системи вищої освіти в 

Україні продовжується. Воно направлено на створення умов для 

підготовки висококваліфікованих кадрів, які повинні  забезпечувати 

розвиток різноманітних галузей економіки. Оскільки у 2016 і наступних 

роках економіка буде як і раніше потребувати спеціалістів економічних 

напрямків, критерії рівня їх підготовки  набувають все більш актуального 

характеру. 

Виклад основного матеріалу. До числа професійних і соціально 

визначних вимог до таких специалистів входять: прагнення до постійного 

удосконалення, творчий підхід до рішення професійних задач, усвідомлена 

особиста відповідальність за підсумки своєї праці, комунікаційна  

готовність до роботи за професією, у тому числі в іномовному середовищі, 

висока етична позиція та ін. Виконання цих вимог безпосереднім чином 

пов‘язано із забезпеченням у вищому навчальному закладі належної якості 

навчального процесу. 



 

276 
 

На сучасному етапі склалась суперечлива і складна ситуація в 

побудові учбового процесу як механізму підготовки кваліфікованих кадрів 

у зв‘язку з приєднанням України до Болонського процесу. Отримання 

знань як таких не є запорукою успешної професійної діяльності молодого 

спеціаліста. Виходом з цієї ситуації може стати запровадження  

компетентностного підходу. Компетентностний підхід передбачає  

включення особи, що навчається до різноманітних видів діяльності  

(творчу, продуктивну), а особливо - установку на творчий саморозвиток і  

самореалізацію. У цьому зв‘язку актуальною є задача індивідуалізації 

учбового процесу, де враховується ступінь підготовленості, інтереси і 

здібності студентів. 

Реалізація принципу індивідуалізації є одним з найбільш складних 

аспектів учбового процесу. В той же час вона представляє можливість 

якнайповніше враховувати індивідуальні особливості, цілі, мотивацію 

студентів, вміст учбового матеріалу, методики проведення, способи дій, 

засоби навчання, активізує учбову діяльність кожного студента і дозволяє 

працювати в посильному темпі. Індивідуалізація сприяє підвищенню 

якості професійної підготовки, формується індивідуальний стиль освітньої 

діяльності, який позитивно впливає на психологічні механізми засвоєння 

учбового матеріалу і формування професійних компетенцій. 

Індивідуалізація навчання фахівців економічної спрямованості може 

здійснюватися:  

- за змістом, коли студент має можливість коректування 

спрямованості освіти, що здобувається. Цю можливість можна отримати,  

застосовуючи програми навчання за індивідуальними планами, а також 

розвиваючи діяльність наукових кружків і товариств; 

- за обсягом учбового матеріалу, що дозволяє найбільш здатним 

студентам більш глибоко вивчати предмет в пізнавальних, наукових або 

прикладних цілях. Для цього також можуть використовуватися 
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індивідуальні плани роботи, договори про цільову підготовку, робота в 

наукових гуртках і товариствах. 

Здатним студентам надається можливість більш глибоко вивчити 

предмет, поки менш здатні або повільніші вивчають обов'язковий предмет.  

Для реалізації професійної спрямованості самостійної роботи студентів 

необхідне створення студентами конкретного продукту: курсових робіт, 

науково-дослідних робіт, випускних кваліфікаційних робіт. Активізація 

учбово-пізнавальної діяльності досягається також за рахунок підвищення 

рівня учбової мотивації, розуміння індивідуальних прагнень студентів. 

Необхідна вимога в процесі навчання - враховувати індивідуальні 

особливості студентів. Це очевидно, оскільки студенти за різними 

показниками значною мірою відрізняються один від одного.  При 

індивідуалізації учбової роботи слід враховувати наступні особливості: 

здатність до самостійного навчання, тобто загальні розумові здібності (у 

тому числі і креативність), а також спеціальні здібності. Сюди відносяться 

здатність запам'ятовувати матеріал, здатність проведення логічних 

операцій, а також здатність творчого мислення. Це - учбові уміння. 

Найнаочніше вони виявляються в самостійній роботі студентів з учбовим 

матеріалом. Індивідуальний підхід як принцип здійснюється в тій чи іншій 

мірі в усіх існуючих технологіях, тому індивідуалізацію навчання можна 

також вважати «проникаючою технологією».  За теорією розвитку 

навчання може бути таким, що розвиває, тільки якщо представлені 

студентові завдання враховують вже досягнутий ним рівень. Одночасно 

саме такі завдання можуть його активізувати. 

Мотивацією до індивідуалізації навчання може бути і особливий 

контроль з боку навчального закладу до студентів. У цьому зв‘язку 

університети та інші навчальні заклади України мають взяти до відома 

досвід зарубіжних країн. Викладачі повинні достатньо принципово 

підходити до іспитів, вимагаючи від студентів добрих знань. Саме в цьому 
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повинна бути зацікавленість - у якості знань, а не тільки в тому, щоб 

здійснити стовідсотковий випуск студентів. А тому необхідно запровадити 

правило: якщо знань не достатньо і іспит  з будь якої дисципліни не 

прийнято, то студент йде на повторний курс. Але не за всіма навчальними 

дисциплінами, які викладались, а тільки за проблемними. При цьому 

студент повинен мати право вибору, де саме проходити повторний курс. І 

це не обов‘язково учбовий заклад, де студент навчався спочатку, а будь-

який аналогічного ступеня. Звичайно, додаткове навчання буде платним. 

Але у студента з‘являються додаткові стимули до належного навчання і, як 

наслідок, індивідуальний підхід до вивчення будь-якої дисципліни.  

Таким чином, індивідуалізація освітнього процесу у вищій школі 

повинна розглядатися як безпосереднє проектування студентами власної 

освітньої діяльності, планування ними конкретних дій з опанування наук, а 

також прийняття ними відповідальності за власну освіту, усвідомлення 

його мети і на цій основі розуміння ними особливостей свого професійного 

вибору. 
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підприємництва в умовах Євроінтеграції: Всеукраїнська науково-

методична Інтернет-конференція, 06 листопада 2015 р.: збірник матеріалів. 

- Харків, 2015. – С. 53-57. 
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НОВАЯ ТРАКТОВКА НАУКИ 

В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ ПАРАДИГМ 

                                                  

 Бабайлов В. К., к.э.н., доцент  

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет       

email: babaylv@yandex.ua 

 

Любая учебная дисциплина опирается на знания науки. Важность 

понимания студентами науки как важнейшей категории не вызывает 

сомнения. Однако еѐ трактовка не только не была однозначной на 

протяжении всей истории развития человеческих знаний, но и до сих пор 

далека от истины. Целью данного доклада является новая трактовка науки 

в связи с установлением в современных исследованиях тесной причинно-

следственной связи наук и парадигм. 

Новое в трактовке науки, предлагаемое автором доклада, явилось 

следствием разработки новых парадигм экономики, менеджмента, 

предпринимательства, высшего образования в 2013-16 годах в ХНАДУ [1], 

[2], [3], [4]. Прежде всего, необходимо отметить такой факт – до сих пор 

трактовка науки вообще никак не связывалась с парадигмами.  

Впервые связь науки и парадигмы была обнаружена именно при 

анализе дефиниции парадигмы и, особенно, при разработке конкретных 

парадигм. В таблице 1 представлена модель разработки парадигм 

менеджмента. В новейших исследованиях по разработке парадигм было  

показано, что она является универсальной, то есть пригодной для 

разработки любых парадигм. 
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Таблица 1 – Модель разработки парадигм менеджмента   

Фундамен 

тальные 

методики 

Три результата применения трѐх содержательных методик (МОО, МОП, МРП): 

определения объекта; предмета (проблемы); решения проблемы  

Объект Предмет-проблема (неизвестная 

фундаментальная, главная связь 

объекта)  

Результат решения проблемы  

Идея Менеджме

нт (М)   
Неизвестная связь менеджмента с 

производством (П) или другой 

деятельностью (Д) 

Качественная зависимость 

менеджмента и производства: 

«Производство зависит от 

менеджмента»  

Гипотеза   Идея Качественная зависимость как 

неизвестная количественная связь 

М и П 

 Дискретная количественная 

зависимость М и П 

(закономерность, тенденция, 

принцип): «Менеджмент равен 

организации производства» в 

отдельных случаях 

Концепция  Гипотеза Закономерность как отсутствие 

закона 
Закон как доказанная, рассчитанная 

сплошная количественная 

зависимость М и П: «Менеджмент 

есть организация 

производственной деятельности» 

во всех случаях 

Теория  Концепция Закон, неапробированный другими 
частными законами и 

невнедрѐнный в прикладные 

методики  экспериментально  

Закон апробированный и 

внедренный 
 

Основная 

Теория  
Теории 
частные 

Необобщенные частные законы Основной закон «Менеджмент есть 

организация любой деятельности»  

Наука Основная 

Теория  
Основной закон, 

неапробированный Временем на 

ведущую деятельность 

Парадигмы – глобальные 

(всемирные и длительные) 

стратегии         организации  

ведущей деятельности  

  

Именно анализ всех этапов разработки парадигм и их связей 

позволяет наиболее глубоко понять важнейшие аспекты науки, еѐ: 

сущность, содержание, роль и место.   

Выводы, следующие из анализа модели разработки парадигм:  

 наука является конечным результатом фундаментального исследования; 

 наука – это фундаментальная методика высшего уровня истинности 

знания;  

 наука является результатом разработки парадигм;  

 наука содержит четыре элемента содержания (основную теорию; основной 
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закон; время как глобальную методику апробации; парадигму). 
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Дєгтяр О.А.,д. наук з держуправління 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова  

 

Процес прийняття управлінського рішення посідає одне з важливих 

місць в діяльності кожного управлінця та державного службовця. Можна 

стверджувати, що прийняття управлінських рішень та їх реалізація є 

головним  змістом будь-якого управлінського руху.  

Несвоєчасні та невдалі управлінські рішення можуть стати джерелом 

опору позитивним змінам. Тому управління має постійно адаптуватися до 

вимог суспільства. Маємо кілька основних завдань, пов‘язаних з 

прийняттям управлінських рішень, зокрема: виділення функції прийняття 
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управлінських рішень; координація співпраці в процесі прийняття рішень; 

створення умов для ефективної праці керівників.  

Рішення, що виробляються  в системі державного управління,  мають 

різноманітний характер та  багаторівневість, а крім того, характеризуються 

диференційною владною силою.  Деякі  сформовані на рівні вищих та 

центральних органів державної влади, що спрямовані на вирішення 

найвагоміших проблем країни, інші є допоміжними чи проміжними, що  

приймаються на рівні або в межах відповідного апарату.  

Сучасною наукою управління прийняття рішень розглядається в 

якості однієї з основних управлінських функцій, і вона має характер 

зв‘язуючої стосовно інших основних управлінських функцій, таких як 

мотивація, планування, організація та контроль.  

Прийняття рішень у державному управлінні - це результат діяльності 

його суб‘єктів, спрямованої на вирішення певних проблем державного 

рівня, які, в свою чергу, асоціюються з відповідними управлінськими 

ситуаціями. На ситуаційний характер рішень вказує і усталене їх 

визначення як вибору однієї з альтернатив. Саме виявлення таких 

ситуацій, їх аналіз (діагностування), формування обмежень та критеріїв 

для оцінки рішень, формування (виявлення) і оцінка альтернативних 

варіантів рішень, а також вибір одного з них і складають класичний процес 

прийняття рішень.  

Місце і роль функції прийняття управлінських рішень у системі 

державного управління дозволяє доступно зрозуміти спрощена ланцюгова 

модель соціального механізму формування та реалізації державного 

управління, яка має вигляд  

"потреби - інтереси - цілі - рішення - впливи - дії - результати".  

Керівник (так звана "особа, що приймає рішення") приймає 

відповідне рішення , що відповідає його рівню компетенції. Вказаному 

процесу передує робота по підготовці цього рішення, яка може мати 
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досить розширений  обсяг або бути складною, вимагати для її виконання 

різної кількості та кваліфікації фахівців-управлінців, а також відповідних 

витрат часу.  

Найбільш поширена технологія прийняття рішень спирається на 

модель раціонального прийняття рішень. Остання на сьогодні є класичною 

типовою моделлю, що повністю відповідає сучасному уявленню про 

прийняття рішень як частини процесу управління з усіма його основними 

етапами та технологічними операціями.  

Технологія прийняття рішень за цією моделлю складається з таких 

етапів:  

- вияв та діагностування проблеми;  

- визначення критеріїв  та  обмежень щодо прийняття рішень;  

- розробка (формування) альтернативних  рішень;  

- оцінка кожного  альтернативного варіанту  рішення;  

- кінцевий вибір альтернативи (вибір найкращої альтернативи 

рішення за обраними критеріями).  

На першому етапі «Виявлення та діагностування проблеми» 

проводяться:  

- моніторинг ситуації та виявлення проблем;  

- визначення їх пріоритетності;  

- опис проблемної ситуації;  

- формулювання та структурування виявлених проблем.  

Моніторинг політичної, економічної, соціальної, гуманітарної, 

державотворчої ситуації в країні здійснюється, як правило, безперервно з 

метою виділення основних проблем, що суттєво впливають на досягнення 

бажаного стану держави, галузі, регіону, певної сфери суспільного життя, 

діяльності органу влади, установи, організації в межах їх компетенції [1,2].  

В свою чергу, вияв проблем державного управління проводиться з 

урахуванням чинників їх виникнення, зокрема:  
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- територіального чинника, пов‘язаного з раціональним розподілом 

державної влади та державного управління по території держави;  

- соціального чинника, що передбачає орієнтацію державного 

управління на інтереси національних і конфесійних структур суспільства,  

інтереси всіх класів, соціальних прошарків, професійних груп,;  

- технологічного чинника, що криється у використанні нових 

технологій управління, формуванні єдиної інформаційної системи 

державного управління з новим рівнем послуг;  

- правового чинника, що дозволяє упорядковувати за допомогою 

правового регулювання та виконання відповідних норм поведінку та 

діяльність учасників управлінських процесів, а також системну взаємодію 

управлінських елементів;  

- організаційного чинника, викликаного високою динамікою 

організаційних відносин і необхідністю постійної зміни організаційних 

структур під впливом економічних, соціальних і духовних інновацій та 

зміни цілей державного управління;  

- кадрового чинника, зумовленого актуальністю залучення до 

державного апарату висококваліфікованих фахівців та розвитку їх навичок 

при здійсненні управлінської діяльності, зокрема, роботи в команді; 

 - чинника зміцнення взаємозв‘язків з суспільством і подолання 

відчуження державного апарату від громадян [3,4]. 
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У гонитві за ефективністю деякі викладачі вважають використання 

Інтернету кращим засобом забезпечувати усі матеріали для дистанційної 

освіти. Багато з них також вважають, що їх пакет даних курсів можуть 

бути зроблені «більш дешевими» або «більш доступними» для студентів, 

якщо дані забезпечуються не друком, а через Інтернет. Але це не завжди 

так, бо багато видавців відмовляються давати дозвіл на розміщення 

захищених авторським правом матеріалів в електронне оточуюче 

середовище, навіть якщо це безпечно, коли вхід у мережу захищене 

протоколами та паролями. 

Саме тут виникають практичні проблеми. По-перше, проблема 

доступу. Багато студентів все ще не мають доступу до Інтернету, а тим із 

них, хто стверджує, що мають такий доступ, вказувалося, що на робочому 

місці він обмежений, як і можливості друку. Чи ефективно просити 

студентів роздруковувати паперові документи (усі ми знаємо, що ніхто не 
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читає тексти «на екрані»; студенти завжди натискують кнопку «друк»)? 

По-друге. Неможна допускати, щоб допуск резидентних студентів був 

обмежений до ресурсів комп‘ютера та принтера. Можливо, включення 

захищених авторським правом статей на сайт Інтернету – не самий 

ефективний спосіб поставляти такі матеріали. Розміщення їх в Інтернеті – 

тягар виробника, який, кінець-кінцем, може чи не може забезпечити 

студентів найбільш ефективним пакетом курсів.  

Чи включати в освітні сайти Інтернету фільми, кліпи, 

мультиплікацію? Правила захисту авторського права можуть бути різними 

для різних видів ЗМІ. Наприклад, по відношенню до музикальних творів, 

то з‘ясувалося, що, навіть якщо робота давня і тому належить суспільству, 

ї виконання індивідуальною групою захищено авторським правом. 

З‘ясування подібних обставин можуть загальмувати процеси проектування 

та розвитку. Розміщення таких матеріалів на сайтах Інтернету здатне 

підняти технологічний бар‘єр для студентів. Замість використання тільки 

регулярного браузера студент повинний тепер установлювати більш важкі 

додатки та мати plug-ins. Хто забезпечить технічну підтримку та 

керівництво студенту, котрий незнайомий із цими процесами? І, на кінець, 

яку користь принесе студенту надто витратна технологія? 

І нарешті, наскільки етично використовувати студентські роботи і 

участь студентів у наукових дослідженнях? Щоб використати приклади 

«хороших» студентських проектів у поточному або наступному виданні 

курсу, на це повинно бути одержано дозвіл студентів. Якщо студенти 

вимагаються для проведення дослідницьких проектів, котрі 

використовують людину, або якщо експерти, що є авторами або 

викладачами курсів, планують використати здібності студентів, то ці 

проекти повинні бути надані адміністрації університету, яка несе етико-

правову відповідальність за використання людських ресурсів. Студенти, 

що втягнені у такі проекти, повинні дати розписку, як, природно, і будь-які 
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інші учасники дослідження.  

Одно з найбільш важливих кроків у процесі узгодження авторського 

права – освіта усіх зацікавлених сторін: проектувальники курсів, 

художники-графіки, програмісти, адміністрація факультету, редактори та 

інші повинні розбиратися в ідеологічних, юридичних, етичних, практичних 

проблемах. Пов‘язаних з законом про авторське право. Одним із кращих 

засобів досягти це – проводити панельні дискусії, у ході яких їх учасники 

досягають більш ясного розуміння обговорюваних проблем. 
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Усвоение дисциплин, связанных с предпринимательством, во многом 

зависит от состояния еѐ науки. Необходимо констатировать, что наука 

предпринимательства до последнего времени находилась ещѐ в стадии 

начала своего становления. И главным еѐ недостатком являлось отсутствие 

такого важного еѐ элемента содержания, каковым, несомненно, является еѐ 

основной закон. Необходимо отметить, что это касается и экономической 

науки. Данный пробел обнаружился и при разработке новой парадигмы 

предпринимательства, связанной с необходимостью смены настоящих 

парадигм всех сфер деятельности из-за глобальной проблемы 

неотвратимого истощения важнейших природных ресурсов планеты. 

Целью данного доклада является формулировка основного закона 

mailto:zajada@gmail.com
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предпринимательства.  

Впервые необходимость введения основного закона была осознана 

при разработке новой парадигмы экономики [1]. Каковы же основные 

аспекты основного закона. Это, прежде всего, его место. Основной закон 

является следствием прогресса уровня знания в элементах, результатах 

уровней фундаментального исследования. Для такого прогресса 

необходима апробация знаний, полученных на предыдущем его уровне. 

Дело в том, что в принципе, еще ранее до разработки парадигм 

существовали необходимые методики апробации. Так при возрастании 

уровня знания при переходе от идеи к гипотезе уже была разработана 

методика апробации – логика отдельных фактов практики. При переходе 

уровня знания от гипотезы к концепции применялась методика логика 

доказательства. При переходе от концепции к теории применялась 

методика апробации – всеобъемлющая практика. Дальше считалось, что 

должен происходить переход от частных теорий к науке путѐм 

взаимоапробации и обобщения теорий.  

В действительности оказалось, что взаимоапробация и обобщение 

частных теорий приводит не к науке, а к ещѐ одному уровню знания. 

Науку нельзя считалась конечным пунктом, высшим уровнем развития 

знания после частных теорий. Наука в таком понимании не является 

знанием высшего уровня истины, так как она не апробировалась ещѐ одной 

методикой – временем. Уровень знания между частными теориями и 

наукой был впервые назван основной теорией. К настоящему моменту уже 

сформулированы основные теории трѐх важнейших областей 

деятельности: менеджмента, экономики, предпринимательства [2]. 

Основной закон предпринимательства: «Предпринимательство – это 

организация любых инноваций». Для сравнения основной закон 

менеджмента: «Менеджмент – это организация любой деятельности»; 

основной закон экономики: «Экономика – это организация любой 
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стоимости». Результатом апробации Временем основного закона 

предпринимательства приводит к формулировке соответствующих трѐх 

парадигм предпринимательства: стратегии организации продуктовых 

инноваций; стратегии организации технологических инноваций; стратегии 

организации управленческих инноваций. Основной закон и парадигма – 

важнейшие элементы содержания любой сферы деятельности. 

Весь контекст рассуждений приводит к ещѐ одному важному 

выводу: по своему смыслу основной закон любой сферы деятельности 

выражает еѐ сущность. Так сущность предпринимательства – это 

организация инноваций. Для сравнения сущностью менеджмента является 

организация деятельности; сущностью экономики – организация 

стоимости. 
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Система вищої освіти в нашій державі повністю повинна піддатись 

реформації. Сучасні технології не стоять на місці, у кожного студента є 
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планшети, телефони, портативні комп‘ютери тощо, які дозволяють 

покращити та пришвидшити доступ до великого обсягу інформації. 

Враховуючи це можна почати впроваджувати дистанційне навчання, яке 

вже давно стоїть в системі освіти. 

 Ну і справді: є студенти які по певним життєвим причинам не 

можуть відвідувати пари, але можуть готувати певні доповіді, курсові та 

інше самостійно, вони повинні мати змогу напряму спілкуватись з 

викладачем дисципліни. Зробивши таку реформу, можна економити масу 

часу і фінансів. 

Якщо проаналізувати освітні реформи Міністерства освіти та науки 

України, то можна зрозуміти, що за декілька років реформується лише 

назва міністерства і ніяких конкретних змін студенти не бачать. Все стає 

тільки гірше. Маючи безліч прекрасних проектів, які можливо втілити в 

життя, ми не маємо основного - фінансування. Державний бюджет України 

на 2016 рік на фінансування науки у поточному році передбачено видатки 

обсягом          2 млрд. 54,2 млн. грн., що на 284,8 млн. грн., або на 12,2%, 

менше від обсягів фінансування 2015 року і на 19,5% менше за 

аналогічний показник 2014 р. [1]. Тому на розвитку в нашої країни це не 

відображається, хоча в нас досить багато розумних науковців, які не бачать 

перспектив розвитку, тому втілюють свої ідеї за достойну зарплатню за 

кордоном.  

Було запропоновано декілька ідей для реформації в освіті. Вони 

полягають у виборі  пріоритетних дисциплін, які б студент хотів вивчати. 

Цей вибір давно практикується у відомих університетах, таких як 

Оксфорд, Гарвард, Кембридж. Такий вид реформування дозволить 

скоротити безліч непотрібних дисциплін, які ніякого відношення до 

вибраної спеціальності не мають. Це дозволить в повному обсязі 

поглинутись в вивчення того, що більше знадобиться.  

В даний час в навчальних планах спеціалістів частина дисциплін за 
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вибором студента. Але реально опитів студентів з даної теми не 

проводиться 

Наступну ідею для реорганізації навчання у співпраці з 

роботодавцями або на їхнє прохання. В університетах пропонується 

збільшення практичних навичок у вибраній сфері. Якщо задуматись, то й 

справді чому роботодавець повинен підбирати з недостатньо 

кваліфікованих студентів, які не мають належного досвіду. Було би 

доречніше абітурієнту при поступленні заключити тристоронній договір, в 

якому ВНЗ навчає теоретичного матеріалу, а підприємство навчає 

практичних навичок для подальшого працевлаштування. В цьому випадку 

зникає проблема стажування та безробіття після закінчення вишу. 

Сьогодні навчання за кордоном приваблює багатьох абітурієнтів, 

тому що якісна освіта може забезпечити легке працевлаштування, також 

приємним бонусом є підвищення рівня володіння іноземною мовою та 

знайомство з іншою країною. 

Неприємним моментом є те, що вартість навчання в розвинених 

країнах дуже висока. У таких випадках допоможуть декілька освітніх 

програм, таких як: Erasmus Mundus, Fulbright FLEX, UGRAD, Muskie, з 

якими студент має змогу навчатися закордоном абсолютно безкоштовно, 

[2].  

Програма Erasmus Mundus– це міжнародна програма співпраці в 

сфері вищої освіти , ініційована та фінансується Європейською Комісією . 

Головною метою цієї програми є підвищення якості освіти і сприяння 

міжкультурному розумінню в любій європейській країні. Основними 

перевагами після закінчення є можливість працевлаштування у 

престижних закладах з досить високими заробітними платнями. 

Наприклад, програми Muskie, FLEX та UGRAD - це програми Бюро у 

справах освіти та культури Державного департаменту США і 

підтримуються Американськими Радами з міжнародної освіти (American 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCpvmK9uXMAhWiAJoKHW3TBYoQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub892949&usg=AFQjCNHgSE6no-JOJe-lfk7fP99ggZDIZw&bvm=bv.122129774,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjxnoi49-XMAhUKiiwKHTB0CYEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fulbright.org.ua%2F&usg=AFQjCNH8qNZc9xcR2E0eQvImRDGbobX8wg&bvm=bv.122448493,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCpvmK9uXMAhWiAJoKHW3TBYoQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub892949&usg=AFQjCNHgSE6no-JOJe-lfk7fP99ggZDIZw&bvm=bv.122129774,d.bGs
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Councils in Kyiv, Ukraine), а також Радою міжнародних наукових 

досліджень та обмінів (IREX). Представлені програми дають змогу 

школярам та студентам навчатися на протязі одного академічного року в 

школах, університетах, або коледжах США. Умови програм передбачають, 

що всі учасники обміну проживатимуть на вибір чи в американській 

родині, чи у студентському гуртожитку. Учасники програми мають змогу 

відвідувати академічні заняття на протязі одного року, за бажанням брати 

участь у роботі волонтера та обрати стажування протягом другого 

семестру навчального року. 

Відома програма академічних обмінів імені  Fulbright є найстарiшою 

програмою наукових обмінів у світі. Вона бере початок з 1946 року, на 

сьогодні ця програма вже діє у 175 країнах світу. Результатом спільних 

зусилль наукових спільнот США та інших країн є програма, за якою 

науковцi, студенти та громадськi дiячi можуть по обміну побувати в 

Америцi, а американцi - в iнших країнах свiту. Є дані, що вже 700 

українських стипендіатів провели один рiк наукової працi в США та більш 

ніж 400 американцiв займалися дослiдницькою та викладацькою 

дiяльнiстю в Українi. [3]. 

В рамках цих програм передбачене, наприклад,  фінансування 

наступних позицій: 

- візова підтримка іноземних студентів;  

- обмежене медичне страхування на випадок хвороби або нещасного 

випадку; 

- плата за навчання та обов'язкові студентські внески; 

- проживання та харчування; 

- щомісячна стипендія; 

- кошти на придбання підручників.  

Ці програми мають потужні конкурентні переваги і розраховані 

вони, насамперед, на студентів, які хочуть та можуть навчатися. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjxnoi49-XMAhUKiiwKHTB0CYEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fulbright.org.ua%2F&usg=AFQjCNH8qNZc9xcR2E0eQvImRDGbobX8wg&bvm=bv.122448493,d.bGg
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Безперечно, рівень володіння іноземною мовою має бути високим.  

Навчання за даними програмами обміну студентів дає змогу набути 

професійні знання і навички роботи з сучасним обладнанням, які зроблять 

вас бажаним співробітником в любих українських компаніях. 
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