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СЕКЦІЯ 1. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ І 
ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

 

УДК 378.016:004 

 
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Дерновий М.О., к.т.н., доцент 
Одеський національний політехнічний університет 

Маліков В.В., д. н. з держ. упр., професор 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Основою існування і засобом збереження державності в сучасних умовах є 

освічений національний і культурний дух українського народу, збереження і розвиток 
якого неможливий без високоорганізованої системи народної освіти взагалі і вищої 
освіти зокрема.  

В багатьох країнах свііту в учбових закладах розповсюджений так званий 
внутрішній мониторинг якості, що означає регулярне проведення анкетування серед 
учнів, студентів, а також вчителів, викладачів. Анкети мають безліч питань стосовно 
всіх аспектів життя учбового закладу: якості викладання кожної учбової дисципліни, 
підручників та інших учбових матеріалів, обєктивності оцінок, стану учбових 
пприміщень, роботи бібліотеки, майстерень, їдальні, книжкового магазину, спортивних 
споруд і т.ін. и т.п. Аналіз таких анкет дозволяє здійснювати висновки щодо діяльності 
кожного вчителя, викладача, інших робітників і всіх служб та своєчасно здійснювати 
коректувальні заходи. В нашій країні досить часто, особливо на регіональному рівні, 
використовується неапробований і нестандартизований інструментарій; діяльність 
різних організацій, що досліджують проблеми якості освіти, не координується; відсутнє 
необхідне науково-методичне забезпечення для об'єктивного і надійного збору 
інформації, спостерігається недолік кваліфікованих кадрів у цій галузі та ін.  

Незважаючи на активний розвиток стандартів і методів забезпечення якості 
освіти в національній системі освіти, наукова громадськість продовжує дискутувати 
відносно ключових моментів її реформи, з яких найважливішим для даного 
дослідження є питання про сутність продукту освіти як суспільно корисної діяльності. 
Позитивно оцінюючи результати досліджень вчених і дослідників, водночас зазначимо, 
що нині в Україні відсутня науково обгрунтована та наочно доведена система 
управління не тільки якістю освіти, а й самим процесом освіти всіх рівнів, яка була б 
об’єднана єдиними алгоритмічним і технологічним інструментарієм для забезпечення 
конкурентоздатного рівня освіти.  

В даному контексті авторм близька позиція ректорів багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вищих учбових закладів, яка полягає в тому, що кінцевий продукт вищих 
учбових закладів не може бути зведеним до категорії освітньої послуги, оскільки їм є 
якість людини як єдність якості спеціаліста та особистості; освіта як культурний і 



 10

соціально-економічний феномен не тільки є суспільним благом, а й засобом 
суспільного відтворення.  

Саме тому ринок, як економічний механізм, який має проявлені 
короткострокові, а не довгострокові характеристики, в принципі не може виступати 
основним або єдиним замовником і оцінювачем кількості та якості не тільки вищої, але 
й будь-якої освіти. Більш того, в умовах постіндустріального суспільства тільки вища 
освіта здатна виступати основним механізмом відтворення всієї системи освіти і 
опосередковано - одним з механізмів відтворення якості людського і соціального 
капіталу. Тому забезпечення вищої освіти населення України є не тільки особистою 
справою студента або питанням попиту освіти на ринку, а й справою довгострокового, 
стратегічного акценту у відтворенні якості інтелектуальних ресурсів незалежної  
держави і забезпечення її національної безпеки, незважаючи на те, що, безумовно, 
завжди є значний сектор діяльності в галузі вищої освіти, який описується категорією 
«освітні послуги».  

Очевидно, що й поняття якості освіти являє собою складну наукову категорію, 
що має одночасно культурний, соціальний, економічний і педагогічний аспекти. У 
загальному значенні якість - це істотна ознака, властивість, відрізняючі один предмет 
від іншого. У «Глосарії гарантії якості акредитаційних термінів», підготовленому 
ЮНЕСКО, відзначається, що загальним для всіх підходів в академічній якості є 
інтеграція наступних елементів:  

- гарантована реалізація мінімальних стандартів навчання;  
- здатність ставити цілі в різних контекстах і досягати їх з вхідними показниками 

і контекстними змінними;  
- здатність відповідати вимогам та очікуванням основних і неосновних 

споживачів та зацікавлених сторін;  
- прагнення до вдосконалення [1].  
В сучасних наукових роботах при визначенні якості виділяють як мінімум два 

підходи: філософський і виробничий.  
Один з найвідоміших філософських концептів означеної категорії  представлено 

в роботах відомого теоретика освітньої діяльності А.І.Субетто. На його думку, вона 
(категорія) включає в себе відповідність освіти як механізму відтворення суспільного 
інтелекту, її кадрового потенціалу вимогам пріоритетів соціально-економічного, 
екологічного розвитку країни, її науково-технічного та технологічного розвитку та 
перспективам реалізації імперативу існування українського народу в XXI в. Якість 
освіти країни, за твердженням автора, виражає відповідність вимог зростаючого 
відтворення людини в умовах випереджувального розвитку його професійних якостей 
вимогам логіки розвитку країни як унікальної, суспільної, євразійської цивілізації, її 
культури, мови, історії. При цьому воно (відтворення) повинно відповідати вимогам 
державних освітніх стандартів, іншим нормам якості освіти, а також відповідати 
вимогам всіх користувачів освіти як суспільного блага - учнів, підприємств, галузей 
економіки, суспільства і держави [1].  

Тим не менш, найбільш поширеним є виробничий підхід, основним поняттям 
якого визнається якість кінцевого продукту (результату) діяльності, за яким традиційно 
оцінюють діяльність освітніх установ контролюючі органи і самі учні. Тому, говорячи 
про якість освіти, мають на увазі якість його результатів. У зв'язку з цим фахівці 
пропонують оцінювати якість навчання особистості як співвідношення мети і 
результату навчальної та виховної діяльності педагогічного колективу. Якщо цілі 
задані операційно і прогнозовані в зоні найближчого розвитку особистості, якість 
освіти оцінюється шляхом порівняння навчальних та виховних результатів особистості 
з її максимальними можливостями. Найвищі можливі навчальні результати виникають 
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тільки в тому випадку, коли будь-які впливи педагогів починають збігатися з власними 
бажаннями людини щодо рівня та якості своєї освіти. З цього випливає, що для 
забезпечення якості результату освіти об'єкт навчальної діяльності повинен і може 
стати і його суб'єктом.  

У зв'язку з вищенаведеним має сенс розширити вимоги до якості того, що, 
власне, призводить до результату. Тоді можна говорити про наявність тріади основних 
елементів освіти як комплексного об'єкта управління в управлінні якістю. Ефективність 
управлінського впливу на нього визначається в першу чергу ефективністю впливу на 
потенціали або ресурси вузу, які визначають якість навчального процесу. До них 
відносять: якість кадрового потенціалу (професорсько-викладацький склад), науково-
дослідного і навчально-методичного потенціалів вузу. Таким чином, кожен вищій 
учбовий заклад при створенні своєї системи менеджменту якості може самостійно 
здійснювати переоцінку якості і, відповідно, декомпозицію цілей і функцій у власній 
системі управління.  

У свою чергу, якість головного процесу освіти - власне освітнього процесу - 
може бути відображена через системи оцінок, які характеризують його динамізм, 
змінність за часом. Оцінка якості освітнього процесу, на думку М.М. Поташніка, це 
лише одна із сторін його загальної, інтегральної оцінки, яка включає в себе п'ять груп 
показників, в тому числі оптимальність освітнього проекту, процесу, кінцевих і 
віддалених результатів освіти [2].  

Традиційні показники якості результатів навчального процесу в більшості 
випадків достатньо об'єктивно відбивають досягнутий рівень його розвитку, і по них 
можна судити про тенденції зміни якості освіти. По суті, за їх допомогою фіксуються 
очікувані і вимірювані конкретні досягнення учнів, виражені через індикатори 
засвоєння ними знань, умінь, навичок, набутих компетенцій, які дозволяють 
зафіксувати, що здатен здійснити учень/випускник освітнього закладу після засвоєння 
всієї або частини освітньої програми [3]. 

Автор вважає доцільним при розробці навчальних засобів особливу увагу 
приділити в першу чергу мотиваційним факторам для отримання повноцінної якісної 
освіти; мотивація до вдосконалення свого особистого освітнього рівня повинна 
пронизувати всі рівні освіти – від початкової до вищої і, нарешті, кожен 
предмет/дисципліна повинні в першу чергу мати тісний звязок з  майбутнім вибором 
професійної діяльності.   

Висновки. На закінчення слід підкреслити, що формування систем менеджменту 
(управління) якістю у вищих навчальних закладах у відповідності до  вітчизняних та 
міжнародних стандартів має відбуватися з урахуванням вищеназваних особливостей 
продукту освіти, без зайвої формалізації і спрощення. Однак специфіка застосування 
механізмів управління якістю в освітніх системах (у тому числі вищої освіти) повинна 
зводитись не тільки до особливостей продукту освітньої діяльності, а й до її організації 
в вузі і внутрішнім взаємозв'язкам національної системи освіти.  

 
Література: 

 
1. Інформаційні системи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120200.htrn – Загол. з екрану. – Мова рос. 
2. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления (В 

вопросах и ответах). /  М.М. Поташник М.М. // М.: Пед. о-во России. – 2002. – С. 63-64 
3. Глухов В.В. Качество образования (методология, оценка и воздействие): учеб. 

пособие. 2-е изд. /  В.В. Глухов // СПб.: Изд-во Политехи, ун-та. – 2011. – С. 39—46. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Криворучко О.Н., д.э.н., профессор 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный  
университет 

 
 В настоящее время в связи с глобализацией и интернационализацией 
образовательного процесса возрос интерес к оценке качества образования. При оценке 
качества образования в силу многоаспектности этого понятия и направленности 
действий субъекта оценки рассматривают внешнюю и внутреннюю оценку.  
 Внешняя  оценка  качества образования  фиксирует  результативную  сторону  
образования.  При  этом определять  качество  образования  следует  как  социальную  
категорию, описывающую условия, влияющие на результативность процесса 
образования в обществе, указывающую на его соответствие потребностям и  
ожиданиям  общества  в  развитии и  формировании гражданских  и  профессиональных  
компетенций  личности. При  этом  общество,  в  первую  очередь  в  лице  государства, 
должно иметь сформулированный заказ на специалиста, исходя не из настоящего  
состояния общества.  
 Сформулировать  социальный  заказ  к  образованию  призваны образовательные  
стандарты. Необходимо  оценить  качество  самого стандарта образования – степень 
соответствия самого стандарта уровню развития общества и перспективам его  
развития,  что  подразумевает динамичный характер  стандартов, указание на  механизм  
обновления стандартов.  Исходя из этого, современная концепция качества образования  
должна включать необходимость регулярного обновления стандартов, порядок и 
методику проведения этой модернизации. 
 Стандарты – проекция в будущее, которая должна  опираться  на среднесрочное,  
а  в  идеале  долгосрочное  проектирование  развития регионов  и  отраслей.   
 Главное  изменение  в  стандартах –  это введение компетентностного  подхода.  
Однако  не  определена терминология,  используемая  для  описания  компетенций:  в  
новых стандартах «уметь», «владеть» сменили использовавшиеся ранее «иметь 
представление», «знать». Для многих компетенций даже трудно предположить 
механизм оценки того приобретена компетенция или нет, а  так  же  механизм  оценки  
качества  приобретенной  компетенции (в какой степени умеет, владеет, понимает).   
 В  большинстве  западных  стран  основным  инструментом  контроля качества  
образования  служит  аккредитация  образовательных учреждений  и  образовательных  
программ. Аккредитация  не фиксирует  качество результатов  обучения  в  конкретном 
образовательном учреждении, не оценивает соответствие качеств выпускника 
желаемому общественному стандарту. Под аккредитацией в большинстве стран 
понимается процесс проверки качества образования внешними (по отношению к  
данному образовательному учреждению) экспертами. Эксперты  формируют  критерии  
оценки,  среди  которых обычно следующие: цели и задачи вуза, процесс  планирования 
деятельности, организации и  системы управления вузом, качественные показатели  
преподавательского состава, контингента студентов  и учебного  процесса,  библиотеки  
и  других информационных ресурсов, технической базы, финансовых  ресурсов,  
доступности информации о вузе и т.п.   
 Например, вузы США заинтересованы в аккредитации, ее наличие  служит  
показателем  качества  обучения  и  финансовой стабильности  вуза,  на  что  в  первую  
очередь  обращают  внимание абитуриенты, потенциальные работодатели выпускников 
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и спонсоры из сферы бизнеса.  Наличие у вуза аккредитации дает Министерству 
национальной безопасности США основание признавать за вузом право оформлять  
иностранным  студентам  документы, необходимые для получения визы и въезда в 
США.  Процесс  аккредитации  в США децентрализован и осуществляется частными 
неправительственными организациями,  которые  самостоятельно  разрабатывают  и  
утверждают стандарты  и  процедуры  аккредитации.  В  настоящее  время  в  США 
существуют два типа аккредитации: аккредитация учреждений высшего образования,  
проводимая  региональными  и  национальными аккредитующими  организациями 
(агентствами),  и  аккредитация образовательных  программ  вузов,  уже  имеющих  
институциональную аккредитацию, проводимая специализированными 
(профессиональными) аккредитующими структурами, оценивающими соответствие 
учебной программы требованиям профессионального сообщества и готовность  
выпускников  к практической  работе по специальности. Кроме того, аккредитация  
включает самообследование (самоанализ), оценивающее  степень  соответствия  
стандартам.  По  результатам самообследования (длительность  которого  может  быть  
от  одного  года до 18 месяцев) составляется письменный отчет. Аккредитующий орган 
принимает окончательное решение об аккредитации на основании материалов  
самообследования и отчета экспертной  комиссии. Результаты  аккредитации  подлежат  
обязательной публикации, вуз (программа) вносится в список  аккредитованных (или 
«преаккредитованных»)  вузов (программ). В течение срока  действия аккредитации  
осуществляется  мониторинг  в  целях  проверки выполнения требований стандартов 
(срок действия аккредитации может составлять  от 2  до 10  лет 
 В  Европе,  поскольку высшее  образование  было  на протяжении многих лет 
преимущественно государственным, вопрос об аккредитации  вузов  не  поднимался – 
они  признавались де-факто. Практика  аккредитации  вузов  и  образовательных  
программ  стала внедряться, прежде всего, для вновь образуемых и  негосударственных 
вузов.  Аккредитующими  структурами  в  европейских  странах  могут служить  как  
общенациональные органы (например, министерства образования), так и  
добровольные  ассоциации,  советы  ректоров  вузов, межинституциональные  сетевые  
организации, а также профессиональные  сообщества. Аккредитация может  
осуществлять  на добровольной основе (по желанию вуза), а может быть  обязательным 
условием существования вуза. В ФРГ подчеркивается, что децентрализация – 
необходимое условие развития и диверсификации  образования.  Вопросы  образования 
находятся  в  компетенции федеральных земель. В этих условиях центральной  
проблемой  являются  сопоставимость  курсов  и  выработка сопоставимых  стандартов  
качества  образовательных  программ  и институтов, а также совершенствование 
образовательных предложений.  

На  общеевропейском  уровне  ведутся  дискуссии  относительно дальнейшего  
развития  системы управления качеством высшего образования. В качестве  возможных 
моделей  видятся создание общеевропейского аккредитующего агентства, подотчетного 
государствам  и/или  Европейской  Комиссии;  наличие  национальных аккредитующих  
структур, признаваемых на общеевропейском уровне; разнообразие практики 
аккредитации с одновременным  наличием процедуры  признания на общеевропейском  
уровне; межинституциональные соглашения относительно контроля качества и  
взаимной аккредитации с процедурой регистрации на общеевропейском уровне; полная 
свобода выбора правил и процедур аккредитации в каждой стране с одновременным 
наличием единого информационного  центра (банка данных).  Таким  образом, внешняя  
оценка качества  образования со стороны заказчиков  образования (государства), 
реализуется через систему аккредитации и финансового контроля.   
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УДК 378.4 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНЗ В УКРАЇНІ 
 

Шевченко І.Ю., к.е.н., доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Вищий навчальний заклад є завершальною ланкою у здобутті особою освіти, 

отримання найвищих професійних знань і кваліфікаційних умінь. Тому в сучасних 
динамічних умовах стрімкої трансформації вищої школи отримують актуальність 
дослідження тенденцій розвитку вітчизняних ВНЗ.  За даними Державної служби 
статистики України у період зі здобуття державою незалежності та до 2014-2015 
навчального року відбулися наступні зміни у розвитку закладів вищої освіти (табл. 1). 

 
                                                     Таблиця 1- Показники розвитку ВНЗ в Україні 

Навчальний  
рік 

Кількість  
ВНЗ* 

Кількість студентів,  
тис. осіб* 

Кількість студентів 
 на 1 ВНЗ, тис. осіб** 

1990/1991 891 1638,3 1,839 
1991/1992 910 1615,4 1,775 
1992/1993 911 1574,7 1,729 
1993/1994 913 1509,9 1,654 
1994/1995 1010 1533,5 1,518 
1995/1996 1037 1540,5 1,486 
1996/1997 1064 1571,9 1,477 
1997/1998 940 1636,4 1,741 
1998/1999 951 1714,0 1,802 
1999/2000 971 1789,1 1,843 
2000/2001 979 1930,9 1,972 
2001/2002 983 2109,3 2,146 
2002/2003 997 2269,8 2,277 
2003/2004 1009 2436,7 2,415 
2004/2005 966 2575,2 2,666 
2005/2006 951 2709,1 2,849 
2006/2007 920 2786,6 3,029 
2007/2008 904 2813,8 3,113 
2008/2009 881 2763,8 3,137 
2009/2010 861 2599,4 3,019 
2010/2011 854 2491,3 2,917 
2011/2012 846 2311,6 2,732 
2012/2013 823 2170,1 2,637 
2013/2014 803 2052,7 2,556 
* сформовано автором за даними [1], ** розраховано автором. 

 
Як бачимо з даних, наведених у табл. 1, у кількісному розвитку ВНЗ в Україні 

можна виділити 3 послідовних етапи: 1) 1991-1997 рр.  період поступового зростання 
кількості ВНЗ (у середньому на 29 ВНЗ за рік); 2) 1998-2004 рр.  період поступового 
відновлення кількості ВНЗ після різкого спаду у 1998 р. (зменшення кількості ВНЗ 
склало 124 закладів за один рік); 3) 2005-2014 рр.  період поступового зменшення 
кількості ВНЗ (в середньому на 20 ВНЗ за рік). 
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Кількість студентів закладів вищої освіти мала переважну тенденцію до 
зростання в період 1991-2008 рр. Починаючи з 2009 р., кількість студентів ВНЗ (у 
абсолютному виразі та у розрахунку на 1 ВНЗ) стрімко зменшується (в середньому на 
127 тис. осіб за рік). При цьому зменшення кількості студентів закладів вищої освіти 
відбувається швидшими темпами, а ніж зменшення кількості ВНЗ, що вказує на значну 
втрату ВНЗ контингенту абітурієнтів. 

Значною мірою тенденції розвитку ВНЗ відображаються у збереженні 
контингенту студентів (табл. 2). 

 
                       Таблиця 2 -  Показники збереження контингенту студентів ВНЗ 

Рік Випущено фахівців, 
тис. осіб* 

Прийнято  
студентів, тис. осіб* 

Оновлення контингенту 
студентів, тис. осіб** 

1990 415,50 365,60 49,90 
1991 411,20 360,00 51,20 
1992 383,00 343,90 39,10 
1993 368,90 351,50 17,40 
1994 392,00 353,30 38,70 
1995 395,60 339,10 56,50 
1996 404,90 341,50 63,40 
1997 430,90 348,90 82,00 
1998 455,00 371,20 83,80 
1999 470,50 396,30 74,20 
2000 536,50 422,20 114,30 
2001 588,30 460,30 128,00 
2002 612,30 512,20 100,10 
2003 635,00 579,40 55,60 
2004 657,40 464,40 193,00 
2005 672,20 515,10 157,10 
2006 658,90 551,50 107,40 
2007 633,70 602,70 31,00 
2008 539,60 623,30 -83,70 
2009 463,90 642,10 -178,20 
2010 521,10 654,70 -133,60 
2011 419,60 626,50 -206,90 
2012 441,10 612,90 -171,80 
2013 441,90 576,30 -134,40 

* сформовано автором за даними [1], ** розраховано автором. 
 
Як бачимо, починаючи з 2008 року, спостерігається стійка негативна тенденція 

втрати ВНЗ контингенту студентів. 
Тим самим, у ході дослідження було виявлено основні тенденції розвитку ВНЗ в 

Україні. 
 

Література: 
1. Вищі навчальні заклади / Офіційний сайт Державної служби статистики 

України [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.  Заголовок 
з екрану. 
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Лысанова А.М., ст.преподаватель 
Киреева М.П., ассистент 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 
 

Процесс коммуникации при подготовке специалистов по экономике 
предприятия реализуется через проведение общеизвестных форм проведения учебного 
процесса, а именно: лекций, практических занятий, курсового и дипломного 
проектирования, научной работы студентов и выполнение ими самостоятельной работы 
и др. 

Как известно, задачей преподавателя при этом является его умение подготовить 
и привести будущих специалистов к их эффективной самореализации в бизнесе, что 
позволит в конечном итоге развить навыки самостоятельности при принятии 
эффективного решения в бизнесе в случае сложившейся проблемной ситуации. 

Коммуникационный процесс реализуется в учебных группах, которые по своей 
сути представляют собой сложные динамические социальные системы. При этом 
каждая социальная система имеет ряд характеристик: размеры группы, уровень знаний 
студентов, социально-демографические характеристики (пол, возраст, социальное 
происхождение, принадлежность к определенному этносу и т.д.). При этом учебная 
группа рассматривается как программно-целевая группа, т.е. временно 
функционирующая группа. Такая группа имеет свою особенность – ограниченный 
таймер функционирования. Цель функционирования такой группы – получение 
студентами профессиональных знаний, опыта и навыков по экономике предприятия. 

Программа, по которой функционирует эта группа – это содержание учебного 
плана-графика подготовки специалистов по экономике предприятия.  

Моделирование коммуникационного процесса при подготовке специалистов по 
экономике предприятия может происходить в трех формах: 

1. Генеративная форма – это такое состояние максимальных возможностей и 
способностей студентов. 

2. Деградивная форма – это такое состояние учебной группы, которое 
препятствует раскрытию потенциала студентов группы. 

3. Приспособленческая форма – такая ситуация в группе, когда студенты 
связаны между собой только формально. 

Каждая из возможных форм моделирования коммуникационного процесса 
рассматривает его как сложное понятие, включающее в себя определенную систему 
межличностных отношений членов группы. 

Исследования, выполненные кафедрой экономики предприятия, дают 
возможность утверждать, что при моделировании эффективного коммуникационного 
процесса при проведении занятий со студентами (особенно практических занятий и 
индивидуальных занятий), необходимо исходить из следующих факторов: 

- степени совпадения формальной и неформальной структуры академической 
группы; 

- степени сотрудничества формального лидера группы и неформального; 
- степени реализации социальной активности студентов; 
- степени совпадения поведения отдельного студента и группы в целом; 
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- степени конфликтности студентов группы; 
- степени реализации уровня духовной культуры членов академической группы; 
- степени организованности, ответственности, дисциплинированности, 

инициативности студентов группы; 
- степени совпадения ценностной ориентации студентов группы; 
- степени реализации студентами внимания, памяти, эмпатии, воли, желаний, 

стремлений и.т.д.; 
- степени компетентности студентов в сложившейся ситуации, по которой 

нужно принять эффективное хозяйственное решение. 
В этой связи роль субъекта коммуникационного процесса – преподавателя, 

заключается в том, чтобы объект коммуникационного процесса – студенты, 
эффективно реализовывали вышеуказанные факторы моделирования процесса 
коммуникации. 

Для того, чтобы предотвратить появление так называемых барьеров 
эффективного процесса коммуникаций, преподаватель должен использовать 
соответствующий стиль взаимодействия со студентами с учетом сложившейся 
реализации факторов, влияющих на моделирование коммуникационного процесса. 
Правильно выбранный стиль воздействия субъекта (преподавателя) на объект 
(студенты) позволит повысить результат их совместной деятельности. 

Одним из важнейших условий моделирования коммуникационного процесса при 
обучении студентов экономических специальностей является обеспечение 
эффективной прямой и обратной связи между субъектом и объектом коммуникации. 
Это позволит повысить информированность студентов о целях и результатах взаимной 
деятельности. Особенно это важно при проведении практических занятий, где решение 
необходимо принять на уровне микрогрупп, а затем – на уровне академической группы. 

Следует также указать на необходимость реализации субъектом коммуникации 
высокого уровня эстетических норм и правил моделирования эффективного 
коммуникационного процесса при проведении всех форм учебного и воспитательного 
процесса. Все вышесказанное способствует выработке у студентов навыков подготовки 
и принятия решений в сложных хозяйственных ситуациях, возникающих в бизнесе; 
умению студентов в будущей своей реализации в бизнесе выстроить эффективный 
деловой контакт – аттракцию. 
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УДК 378.1 
 
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР 

ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Маліков В.В., д.н. з держ. упр., професор 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
Савченко Т.В, ст. викладач 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

   В умовах розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг важливим аспектом 
оптимізації підготовки фахівців у вишах є практико-орієнтований напрям освіти, що 
забезпечується інтеграцією навчання, науково-дослідною і виробничою діяльністю. 
Важливою умовою формування професійної підготовки студентів є виробнича 
практика. У комплексі з учбовими дисциплінами практична діяльність студентів сприяє 
визначенню напрямів і перспектив професійного зростання у майбутньому, 
формуванню професії.  

Важливими складовими практики студентів є: здатність студента до змін своєї 
соціально-професійної активності; різнобічна орієнтація майбутнього спеціаліста, 
оволодіння методикою дослідницької роботи; аналіз власної діяльності, що допомагає 
практиканту усвідомити труднощі, які виникають у нього під час роботи і знайти 
шляхи їх подолання.  

Однією з головних задач практики є вивчення сучасного стану учбово-виховної 
роботи в учбовому закладі, моніторингу, як постійного спостереження за будь-яким 
процесом з метою виявлення його відповідності результату. Сучасні вчені розглядають 
моніторинг як  «систему діагностики якісних і кількісних характеристик ефективності 
функціонування і тенденцій самоосвіти, враховуючи її цілі, зміст, форми, методи, 
дидактичні і технічні засоби, умови і результати навчання, виховання і саморозвитку 
особистості і колективу» [1].  

Таким чином, моніторинг якості виробничої практики – це спостереження за її 
станом з метою оптимального вибору задач і методів навчального процесу. Технології 
моніторингу  якості проведення виробничої практики повинні включати три основних 
етапи:  

- контроль за виробничо-навчальним процесом;  
- його оцінку за різними параметрами;  
- атестацію процесу в цілому.  
Для реалізації якості проведення виробничої практики необхідні ефективні 

інструментальні засоби, що відповідають вимогам до якості вимірювання. 
Уніфікованим засобом експертизи якості може стати анкета. Анкета якості проведення 
виробничої практики повинна бути доступною, зручною у використанні, легко 
вбудовуватися в діючу систему, давати можливість всебічної діагностики діяльності 
студента.  Анкета повинна характеризуватися оптимальною кількістю пунктів, за якими 
достатньо реально оцінити якість виробничої практики. Можна використовувати 
бальну систему оцінки. Якщо кожен реалізований пункт анкети оцінюється одним 
балом, то сума балів буде відображати інтегральний рейтинг якості процесу. Матриця 
анкети може містити наступні пункти: мета практики; володіння учбовим матеріалом, 
засобами навчання; використання існуючого досвіду, різнорівневих завдань; ініціатива 
і самостійність; індивідуальні досягнення; дослідження проблемних питань. 

Таким чином, виробнича практика студентів є обов’язковою складовою 
учбового процесу, під час якої здійснюється реалізація засвоєних на лекціях і семінарах 
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засобів діяльності, навчальних технологій. Виробнича практика – це також перевірка 
правильності зробленого вибору, інтересів, цінностей.  

Ще на одну проблему звертаємо увагу у цій статті. Сьогодні достатньо складно 
студентам знайти об’єкт для проходження практики, особливо якщо мова йде про 
економічні професії.. Підприємці говорять про комерційну таємницю, про відсутність 
матеріальної зацікавленості в роботі зі студентами. Приступити до вирішення цієї 
проблеми можна через  

Вибудовування системи соціального партнерства «вуз - роботодавець - студент - 
органи виконавчої влади»  що сформує у студентської молоді знання, навички та 
вміння конкурентоспроможного спеціаліста, а також цінності, потреби і здібності 
самореалізації особистості. Реалізація даної системи буде не повною без активної 
участі підприємств та їх самостійної ролі в освітньому процесі. Було б доцільно 
розробити програми виробничої практики студентів на підприємствах, установах і 
організаціях за участю навчальних закладів, служби зайнятості та роботодавців. 
Програми мають передбачати можливості студентів у вільний від навчання час або за 
рахунок навчального процесу на добровільних засадах залучатись до практичного 
навчання за відповідним профілем підготовки, а також проведення екскурсій на 
підприємства, установи, організації, які працюють у відповідній сфері. Створення баз 
практики, коли студенти будуть реалізовувати свої знання під наглядом і контролем 
фахівців – першочергове завдання для учбових закладів. 
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У сучасних умовах тотального посилення професійного навантаження та 

розширення професійних обов’язків економіста підприємства як ніколи раніше 
актуалізується необхідність забезпечення у ВНЗ якісної практичної підготовки фахівців 
з економіки та підприємництва. 

Як показує досвід розвинених країн таких як США та країни Західної Європи, 
нині одним із найефективніших засобів практичної підготовки фахівця до здійснення 
підприємницької діяльності в майбутньому є бізнес-інкубування [1]. 

Інкубатор – це складний багатофункціональний комплекс, що забезпечує 
сприятливі умови для ефективної діяльності новоутворених малих інноваційних фірм, 
які реалізують цікаві наукові ідеї [2]. 
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Бізнес-інкубатор – це організаційна структура науково-технічної сфери, яка 
покликана забезпечити створення належних умов для ефективної діяльності малих 
інноваційних фірм, що втілюють у життя оригінальні науково-технологічні ідеї [3]. 

Існують такі типи бізнес-інкубаторів:  
 безприбуткові; 
 прибуткові; 
 філії академічних або вищих навчальних закладів [2].  
При цьому інкубатори-філії ВНЗ створюються за підтримки великих 

підприємств, комерційних банків, інвестиційних фондів, які можуть надати необхідні 
фінансові ресурси. Такі філії користуються освітніми послугами викладачів, дослідною 
та лабораторною базою ВНЗ, їх приміщеннями, бібліотекою тощо [3]. 

Бізнес-інкубатори надають послуги такого типу: 
 надають новоствореним підприємствам і фірмам юридичну адресу; 
 оформлюють необхідні для реєстрації документи; 
 виділяють приміщення і обладнання; 
 допомагають налагодити та вести бухгалтерський облік; 
 надають засоби зв'язку; 
 організують тематичні консультації; 
 допомагають у рекламній кампанії; 
 надають маркетингову підтримку; 
 допомагають у пошуку партнерів [4]. 
Основні задачі, які вирішує бізнес-інкубатор у ВНЗ: 
 надання випускникам, студентам, аспірантам та викладачам можливості 

побудови нового бізнесу; 
 забезпечення доступу до ресурсів і надання інструментарію, який необхідний 

для ведення власної справи; 
 формування соціальної мережі для підприємницької ініціативи студентів і 

співробітників ВНЗ; 
 створення механізму економічно доцільного залучення викладачів ВНЗ у 

компанії, які створені студентами; 
 формування проектно-орієнтованої і спрямованої на активну діяльність 

команди студентів [5]. 
При цьому бізнес-інкубатором виконується одразу декілька важливих функцій: 

1) інформаційна  інформаційне забезпечення підприємців на початковому етапі 
(протягом 1-2 років); 2) освітня  проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів 
відомих фахівців за напрямами діяльності малого бізнесу; 3) наукова  розробка 
концептуальних засад розвитку підприємництва у сучасних умовах [5]. 

Бізнес-інкубатори визнані одним з найбільш результативних елементів 
підтримки підприємництва в світі  це спеціалізовані інститути ринкової 
інфраструктури, створені з метою підтримки підприємництва шляхом створення 
максимально сприятливих умов для розвитку малих підприємств протягом періоду 
інкубації. Бізнес-інкубатори прискорюють розвиток малих підприємств у 7 разів, 
знижуючи кількість невдач у бізнесі до 20%, що є актуальним при реалізації 
інноваційних проектів.  

Відомо, що в перший рік перестає існувати близько 90% нових компаній. У тих 
випадках, коли компанії утворюються в бізнес-інкубаторі, тільки 20% нових фірм 
ліквідуються в перший рік [6]. За іншими даними, ефективність бізнес-інкубаторів 
характеризується наступним чином: 30% фірм-початківців (вихідців з інкубаторів) в 
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наступному році після започаткування перейшли з малого бізнесу в середній, тоді як 
серед самостійно створених фірм лише 12% затвердилися на ринку як підприємці [3]. 

В Україні перші бізнес-інкубатори з’явилися у 90-ті роки минулого століття. 
Нині функціонують близько 50 бізнес-інкубатори у Києві, Харкові, 

Дніпропетровську, Львові, Черкасах та інших містах України, проте на даний момент їх 
розвиток знаходиться на початковому рівні у порівнянні з розвитком аналогічних 
установ у Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччині, Франції та Іспанії. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства дуже гостро постає проблема 

кваліфікованих компетентних фахівців у різних галузях виробництва. 
Економічні права і свободи як умова і наслідок ринкових відносин визначають 

більш високі вимоги до якості і рівня, економічній діяльності організацій. Відповідно, 
нові вимоги ставляться до якості і рівня підготовки фахівців у сфері економіки, 
господарсько-фінансової, виробничо-господарської діяльності. Тому важливою є 
підготовка нової генерації фахівців з управління, здатних виконати складні завдання 
розвитку. 
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Спеціаліст з управління є основною інформаційною ланкою зв‘язку організації з 
оточенням, формально і неформально відповідає за результати її діяльності, тому 
особистісно-професійні вимоги до сучасного менеджера суттєво змінилися та 
розширились. Сучасна організація не може існувати без таких спеціалістів, адже саме 
вони забезпечують виконання її місії, основного призначення, визначають необхідніть і 
встановлюють взаємодію між окремими організаціями і діями всередині організації. 
Спеціаліст з управління в сучасних умовах є автономним працівником, який створює 
особливу продукцію – рішення, режим праці, що мають свої критерії ефективності, 
ціну, місце у прибутках виробництва. 

Сьогодні важливим є не тільки впровадження новітніх технологій, а й наявність 
творчого вміння розв‘язувати проблеми управління персоналом, досягнення 
порозуміння з працівниками, забезпечення високої ефективності організації праці 
підготовка висококваліфікованих менеджерів нерозривно пов‘язана і з системою 
неперервної освіти. Система неперервної освіти дає можливість на кожній ланці, а 
саме: довузівської професійно орієнтованої (спецшколи, ліцеї, коледжі), вузівської та 
після вузівської підготовки виявляти, розвивати, формувати, вдосконалювати та 
підтримувати високий рівень кваліфікації спеціаліста з управління. 

Відомо, що розвиток особистості розуміється як діалектичний процес 
індивідуального і групового формування сутності людини, її постійного саморозвитку. 
Розвиток особистості фахівця з управління може розумітися як цілісна система, як 
багатосторонній, багатофакторний, соціально детермінований та психологічно 
орієнтований багаторівневий процес, де на основі певних перманентних суперечностей 
здійснюється становлення особистості, формується її пізнавальна, моральна, творчо-
надситуативна активність. 

Становлення особистості фахівця з управління триває упродовж всього 
активного життя людини та підпорядковується закономірностям професійного 
розвитку особистості. 

Суттєво, що шлях менеджера в системі управління значною мірою визначається 
індивідуальними якостями, особливостями дитинства і юності людини, навчанням, 
досвідом трудової діяльності, темпами, змістом і результатами розвитку особистості до 
вступу на керуючу посаду. 

Існує велику кількість тренінгових форм навчання : тренінги розвитку творчих 
здібностей, творчої рольової гри, саморегуляції, розвитку емпатії через тренінги 
формування та розвитку комунікативних вмінь, тренінги самовираження, самопізнання, 
розвитку моральних якостей, сенситивності, рефлексії, професійних якостей (ділові 
ігри), інтелектуалізації емоцій, лекції та обговорення проблем та творчих робіт, 
науково-дослідна робота, участь у діяльності органів самоврядування та інших 
учнівських та студентських угрупувань. 

Необхідність у такій кількості навчально-виховних впливів зумовлювалась тим, 
що формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління мало 
спрямовуватися на розвиток цілісної особистості, у сфері якої засвоєні знання, вміння 
та навички отримують додаткові професійно-особистісні вектори своєї актуалізації та 
насичуються новими комплексними міждисциплінарними зв‘язками та паралелями, що 
виводить майбутніх спеціалістів на творчий рівень діяльності, оскільки відповідає 
принципу «талант – це синтез талантів». 

Розвиток творчих здібностей базується на творчих іграх та вправах, які мають 
певні особливості та відмінності від інших соціально-рольових ігор. Основною метою 
творчої гри, її прямим продуктом є розвиток творчого потенціалу студентів, оволодіння 
ними прийомами і стратегіями творчої діяльності, а принципове розв'язання творчої 
задачі виступає як побічний продукт; використання як матеріалу "відкритих" творчих 
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задач-ситуацій (винахідницькі задачі відносяться саме до цього виду), які передбачають 
самостійну постановку і в принципі необмежену кількість можливих задумів, які мають 
як суб'єктивну, так і об'єктивну новизну; відображення в грі ігрової, навчальної і 
професійної діяльності, перевагу елементів вірогідності; гнучка зміна ролей в процесі 
ігрового розв'язування, яка надає учням можливість засвоїти різні рефлексивні позиції 
відносно однієї й тієї ж задачі; наявність елементів емпатії в грі, виділення ролей також 
і об'єктів задачі (тобто неживих предметів); психологічно обґрунтоване керівництво 
грою спрямоване на виділення і усвідомлення вузлових моментів процесу 
розв'язування-постановку задачі, зародження задуму, його перевірку на адекватність за 
допомогою уявного експериментування, поглиблення ситуації за рахунок аналізу 
неадекватних задумів, уваги до так званої помилки, ставлення до неї як до своєрідного, 
творчого моменту, який потенційно веде до нестандартного бачення задачі. 

У процесі творчого тренінгу закріплялася впевненість студентів в собі, в своїх 
творчих можливостях і, як результат, в готовності до творчої праці, актуалізуються 
емоційно-вольові складові трудової діяльності, формуються інтелектуальні компоненти 
здібностей. Творчий тренінг, таким чином, орієнтований не безпосереднє на 
особистісне зростання, особистісну психотерапію, а опосередковується аспектом 
творчої праці, проводиться на матеріалі проблем, зовнішніх по відношенню до 
особистості, і, як правило, нових для неї. 

Надзвичайне прискорення вироблення інформації у теперішній час, швидке 
старіння знань зумовлює потребу у компетентному фахівці нового зразка, який 
вирізняється великою багатопрофільною підготовкою, творчим потенціалом, 
багатобічним розвитком всіх аспектів своєї особистості, спроможністю до постійного 
навчання протягом всього життя. Це, у свою чергу, зумовило розробку моделі 
підготовки майбутнього фахівця з управління в системі неперервної освіти. Важливими 
аспектами цієї моделі сталі безперервна освіта та розробка особистісно-центрованої 
системи багатобічного розвитку майбутнього фахівця. Кожний етап підготовки дає 
можливості набуття теоретичних знань умінь, формування навичок майбутньої 
професійної діяльності і постійного гармонійного саморозвитку особистості.  

Отже, становлення особистості майбутнього фахівця з управління триває 
упродовж всього активного життя людини та підпорядковується закономірностям 
професійного розвитку особистості. 
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На сьогоднішній день вимоги, які висуваються державою, суспільством та 
роботодавцями до підготовки сучасних фахівців з економіки і підприємництва, 
зумовлюють пошук таких технологій і методів навчання, які б відповідали світовим 
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вимогам та стандартам освіти, забезпечували б підготовку майбутніх фахівців на 
високому професійному рівні. Це передбачає впровадження демократичних засад у 
практику навчального процесу в цілому і у вищому навчальному закладі зокрема 
передбачає використання методик, які допомагають набути соціальних та 
інтелектуальних навичок. Найбільш результативними є технології, спрямовані на 
створення суб’єктно-суб’єктних відносин між викладачем і студентами, залучення їх до 
активної комунікативної взаємодії, встановлення атмосфери взаємоповаги, довіри та 
відповідальності. Технології, які надають навчальному процесу діалогічного характеру, 
відносяться до класу інтерактивних [1].  

Для удосконалення освіти у вищому навчальному закладі  потрібно 
впровадження інтерактивних методів навчання на всіх етапах  навчального процесу.  

Аналіз інтерактивних методів у наукових публікаціях, дав можливість зробити 
висновок, що частково інтерактивні методи використовувалися ще в перші десятиріччя 
минулого століття і були поширені в педагогіці та практиці української школи. Існують 
різні підходи до визначення інтерактивного навчання. Особливостями впровадження 
інтерактивних методик у вищій школі займалися Г. Бордовський, М.Кларин, 
О.Пометун О Г. П’ятакова, та ін. [2]. Відомі вітчизняні вчені В. Лозова, С. Золотухіна, 
В. Гриньова вважають диспут, дискусію, мозкову атаку, аналіз конкретних 
педагогічних ситуацій, рольові та ділові ігри,  активними методами навчання у 
педагогіці вищої школи. [3]. 

Одні вчені визначають його як діалогове навчання: «Інтерактивний» – означає 
здатність взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь 
(наприклад, з комп’ютером), або ким-небудь (людиною). Тобто інтерактивне навчання 
– це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача та 
студента. Інші схиляються до визначення інтерактивного навчання, як процесу 
активної взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне 
групове навчання в співпраці). Викладач і студент є рівноправними, рівнозначними 
суб’єктами навчання. Викладач виступає як організатор процесу навчання, 
консультант. Результатів навчання можна досягти взаємними зусиллями учасників 
процесу навчання. Студенти беруть на себе взаємну відповідальність за результати 
навчання. 

Треті вважають інтерактивне навчання особливою формою навчального 
процесу, при якій відбувається постійна активна взаємодія всіх студентів. Вона 
виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки 
на іншими, тобто формується толерантність, демократичність, критичне мислення, 
прийняття продуманих рішень. Інтерактивність розглядається як безпосередній діалог, 
яких у наші дня набуває особливого значення, пов’язаного з високим рівнем техніки. 
Інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування. Інтерактивне навчання 
зберігає кінцеву мету і основний зміст освітнього процесу, проте видозмінює форми з 
трансляційних (передавальних) на діалогові, тобто засновані на взаєморозумінні і 
взаємодії. 

Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, яке заперечує домінування як 
одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. Воно передбачає: 

- постійну, активну взаємодію, взаєморозуміння викладача і студентів – 
учасників процесу навчання; 

- вирішення загальних, але значущих для кожного учасника завдань, проблем; 
- рівноправність викладача і студентів як суб'єктів навчального процесу. 
Метою інтерактивного навчання є розвиток особистості майбутнього фахівця, 

насамперед – різноманітних форм мислення кожного студента у процесі засвоєння 
знань за визначення конкретних цілей і завдань освіти розглядається як цілісна 
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взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу, в якому вони виступають 
суб’єктами знань, спілкування та організації. При цьому взаємодія між викладачем і 
студентами має суб’єкт-суб’єктний характер. Викладач повинен надати перевагу не 
інформаційно - контролюючий  функції, а організаційно-стимулюючій, культивує 
демократичний стиль керування, підтримує ініціативу студентів та має настанову на 
співпрацю та солідарну відповідальність за її результати. 

Основним видом навчальної роботи у ВНЗ є лекція, яка створює  
фундаментальну базу знань студентів з кожної дисципліни, що передбачена 
навчальним планом. З цією метою доцільно  запровадити читання інтерактивної лекції 
замість традиційної, яка, як правило, має суто інформаційний характер і побудована 
переважно на творчій активності викладача, а не студента. Застосування інтерактивних 
технологій у ході лекційного викладу матеріалу передбачає, насамперед, перетворення 
студента з об’єкта навчаючого впливу на суб’єкт активного творчого процесу, 
забезпечення сприятливих психологічних умов для співпраці викладача та студентів, 
стимулювання пізнавальної активності на занятті та після нього.  

Ми погоджуємося, що традиційна лекція, у якій переважає репродуктивне 
сприйняття матеріалу слухачами, має такі недоліки: 

 - зазвичай вона має вигляд суто монологічного інформаційного потоку, 
розрахованого на неіснуючого "середньостатистичного" студента та байдужого через 
свою загальнодоцільність до потреб конкретного слухача; 

 - обмін інформацією має переважно односторонній характер: одна сторона 
займає рецептивну позицію, а друга – викладає проблему, не будучи певною, чи 
фіксують слухачі справжню ієрархію причинно-наслідкових зв’язків, чи вихоплюють з 
неї тільки те, що знаходиться на поверхні; 

 - зведення навчальної активності аудиторії під час такої лекції до рівня 
копіювання монологу викладача за принципом "що встиг, те записав" провокує 
сприймання теоретичних знань відірвано від їх осмислення та засвоєння; 

 - зворотній зв’язок з аудиторією здійснюється, як правило, за допомогою 
мінімально можливих засобів: візуального спостереження за діями студентів, виразом 
їх очей та облич, спорадичних зауважень тощо. [4] 

Для уникнення цих недоліків потрібно надати лекції більш діалогічний характер 
і застосувати полемічний виклад, у ході якого викладач, розкриваючи шлях пошуку 
істини, супроводжує його запитаннями. Студенти таким чином отримують досвід 
ведення полеміки. Також важливо підвищити статус студентських запитань щодо 
матеріалу лекції. Для цього:  

- періодично, а не тільки в кінці лекції, виділяти на занятті кілька хвилин для 
формулювання студентами своїх запитань;  

- позитивною реакцією переконати студентів, що їхні запитання не здаються 
викладачеві недоцільними;  

- запропонувати кожному студенту сформулювати по одному запитанню і 
довільно вибрати декілька з них, щоб запобігти упередженому ставленню аудиторії до 
тих, хто ставить запитання;  

-  заохочувати самих студентів до відповіді на запитання своїх товаришів тощо. 
Варто також практикувати такі прийоми, які допомагали б студентам вести 

запис лекції. Наприклад, важливо усно, чи записами на дошці, чи за допомогою 
технічних засобів навчання підкреслювати особливу важливість суттєвих моментів 
лекції. Наявність для відкритого доступу у бібліотеці чи кабінеті лекційного файлу, до 
якого входять структурно-смислова схема лекції, копії роздаткового матеріалу, 
діаграми, схеми, список рекомендованої літератури, питання для обговорення та 
самостійного вивчення і т.п., з одного боку, створить для студентів сприятливу 
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орієнтовну основу для осмисленого сприйняття викладу замість механічного 
конспектування, а з другого боку – дасть більше простору для самостійної роботи.  

Важливим засобом зворотного зв’язку для лектора є перегляд студентських 
конспектів після лекції. В результаті такого перегляду викладач може врахувати 
особливості аудиторії, переглянути деякі звичні для нього прийоми пояснення, ввести 
нові способи викладу й аргументації, на наступній лекції внести необхідні корективи у 
попередньо викладений матеріал тощо. 

Слід звернути увагу на те, що не кожна лекція і не з кожного предмету може 
бути побудована як інтерактивна. Це вирішує лектор з урахуванням доцільності 
використання інтерактивних методів та інноваційних технологій навчання для 
викладання конкретного курсу та теми. Тому мотивація читання інтерактивної лекції 
повинна бути досить потужною та обґрунтованою. Як будь-яка інша, інтерактивна 
лекція містить постановку навчальної мети, визначення актуальності теми, що 
вивчається, виклад навчального матеріалу за окремими питаннями, застосування 
міжпредметних зв'язків, визначення професійної спрямованості, відповіді на запитання 
студентів, підведення підсумків і т. ін. На відміну від традиційної, інтерактивна лекція 
зводить до мінімуму монолог викладача, а надає перевагу діалогу лектора і студента, 
під час якого студенти поступово набувають необхідних знань. Інтерактивна лекція має 
не суто інформаційний характер, а здебільшого проблемний і пошуковий. При цьому 
змінюється роль викладача: він не тільки викладає матеріал, Але створює систему нової 
інформації і знань студентів шляхом активізації самостійної роботи студентів. Лектор 
ставить проблему перед студентами і особисто допомагає їм самостійно працювати в 
напрямку її розв'язання, консультує в поетапному пошуку рішення. 

Донесення програмного матеріалу до студентів здійснюється шляхом 
попереднього структурування матеріалу лекції та вибору найбільш доцільних методів 
його подання. Для цього використовують відповідні технології навчання як механізм 
реалізації певних методів навчання. Інноваційні технології побудовані на новітніх 
методах та засобах навчання, прийомах формування знань і навичок. 

Інтерактивна лекція повинна бути побудована на основі комплексного 
застосування найбільш доцільних у кожному конкретному випадку інноваційних 
технологій. Серед них перевагу мають комп'ютерні технології, зокрема, гіпертекстові, 
навчальні модулі, ділові ігри, технології „кейс-стаді", тренінги, презентації. Від 
професіоналізму викладача залежить ефективність пристосування обраної технології 
або її елементів до певного етапу лекції. 

Розробка інтерактивної лекції – досить складний і суперечливий процес, під час 
якого слід продумати не тільки логіку викладення програмного матеріалу та його 
послідовність, але чітко визначити структуру лекції та відповідність методів і 
технологій навчання кожному рівню засвоєння знань студента. Враховуючи специфіку 
інтерактивної лекції, що побудована на активному самостійному здобутті знань 
студентами, необхідно застосовувати систему комплексної діагностики знань для 
визначення підсумків заняття..  

Сучасна лекція розширює рамки традиціоналізму і спонукає студентів здійснити 
перехід від прослуховування навчального матеріалу до активного його засвоєння, 
використовуючи проблемну лекцію. Проблемна лекція ставить за мету розвинути 
творчі здібності студента, спрямувати його в напрямку здобуття нових знань через 
власну ініціативу та активність у навчанні.[5] 

Прочитана проблемна лекція може бути з навчальної дисципліни та певної теми, 
яка має не суто інформаційний, а пошуковий характер. Особливістю такої лекції є те, 
що викладач визначає проблему, яка потребує дослідження та її вирішення на даній 
лекції. При цьому лектор не тільки ставить проблему, а організовує процес її 
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розв’язання, активізує студентів, залучає їх до обговорення, висловлення думок і 
прийняття рішення. Читання проблемної лекції орієнтує викладача і студентів на 
спільну роботу у тандемі лектор – слухач, унаслідок якого останні здійснюють активні 
дії щодо здобуття знань. Інакше кажучи, студенти набувають знання через дію, активне 
мислення, спільну працю над розв’язанням поставленої проблеми. Викладач, з свого 
боку, спрямовує розумову діяльність студентів у заданому напрямку. Стиль викладання 
повинен бути партнерським, який передбачає співробітництво, співтворчість, 
ґрунтується на відносинах довіри між викладачем і студентом, їх спільній діяльності, 
професійному вдосконаленні обох сторін. При цьому створюються умови для 
ініціативи та саморозвитку студентів, які не тільки відображають набуті знання, але 
перетворюють їх на знаряддя для вирішення певної ситуації. 

Отже, особливостями інтерактивної лекції є активізація мислення і поведінки 
студентів, яка має довготривалий характер протягом всього лекційного часу; 
самостійність навчання та прийняття рішень студентами; постійна взаємодія викладача 
і студентів. До переваг інтерактивної лекції можна віднести можливість опрацювання 
великого масиву інформації, налагодження оперативного зворотного зв'язку зі 
студентами, інтенсифікації педагогічної праці, мобілізація мислення, знань та умінь 
студента, реалізація інтерактивних методів навчання, досягнення високих результатів 
навчальної діяльності. 

В цілому можна сказати, що впровадження інтерактивних методів навчання в 
навчальний процес ВНЗ сприятимуть реалізації завдань сучасної освіти та входження в 
єдиний європейський освітянський простір. 
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 Модернізація системи вищої освіти в Україні здійснюється за допомогою 
вдосконалення організації навчального процесу з метою підвищення якості освіти. 
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Якість освіти на рівні вищого навчального закладу формується під впливом багатьох 
чинників: якості державних освітніх стандартів, змісту освітніх програм, рівня 
підготовки абітурієнтів кваліфікації науково-педагогічних кадрів, рівня і якості 
матеріально-технічної бази навчального закладу, впровадження в навчальний процес 
наукових досягнень, креативного характеру стратегії розвитку навчального закладу 
тощо. 

За цих умов особливого значення набуває організація та методика оцінка рівня 
якості навчання. Вимірювання навчальних досягнень студентів є формою зворотного 
зв’язку, джерелом інформації для викладача про хід оволодіння студентами навчальним 
матеріалом, про повноту та міцність його засвоєння. Об’єктивна оцінка допомагає і 
студентам критично оцінити свої досягнення а помилки, правильно організувати свою 
подальшу роботу, забезпечити її системність і регулярність, застосовувати здобуті 
теоретичні знання у практичній діяльності. Мотиваційна значущість об’єктивного 
оцінювання знань робить її важливою складовою контрольно-аналітичної діяльності 
науково-педагогічних працівників. Разом з тим, сучасні дослідження з цього напрямку 
вказують на суперечності, пов’язані з необхідністю об’єктивного оцінювання 
результатів навчальної діяльності студентів та суб’єктивним використанням методик і 
технологій оцінювання. [1] 

Формування сучасного економіста передбачає творче оволодіння кожним 
студентом фундаментальної економічної теорії. У формуванні сучасного ринкового 
світогляду важлива роль належить суспільним наукам. 

Практика останніх років (виключно письмовий контроль, модульні роботи, 
орієнтація на Болонський процес, скорочення часу на соціально-гуманітарні 
дисципліни, деформація їх програм, тестування та ін..) показала, що технократизм та 
породжений ним прагматизм знизив рівень підготовки сучасних спеціалістів [2]. 

Загальна проблема гуманітаризації освіти в повній мірі стосується і економічної 
освіти, підготовки фахівців економічного спрямування. Ця підготовка має бути 
спрямована на знайомство майбутніх фахівців з економічними проблемами сучасного 
суспільства, навчання умінню аналізувати ці проблеми, розвивати здатність до активної 
участі у теоретичному відпрацюванні та практичному здійсненні економічної політики. 
Виконати цю задачу можливо тільки при комплексному підході до організації 
економічної освіти в цілому. До особистісної компетенції треба віднести позитивну 
динаміку освоєння дисциплін студентами, а саме: підвищення інтересу до дисципліни 
впродовж її освоєння; посилення професійної спрямованості отриманих знань, 
активізація аудиторної та самостійної роботи, прагнення до участі в творчих конкурсах, 
проблемних лабораторіях тощо. Процесуально-операційна компетентність передбачає 
знання методів моделювання, проектування та аналізу отриманої інформації; вміння 
проводити бібліографічну роботу і класифікацію джерел; навички якісно оформляти 
навчальну документацію (індивідуальні, курсові та дипломні роботи) [3]. 

Стурбованість викликає і нездатність більшості студентів до логічної побудови, 
класифікації та систематизації отриманих знань. Тому вважаємо за доцільне ввести 
курс логіки починаючи з адаптаційного періоду у ВНЗ. Особливо це важливо для 
студентів економічних спеціальностей, для яких вміння формалізації знань має 
принциповий характер; орієнтує студентів на таке навчання, яке б дозволило їм 
сформувати фундаментальні основи системно структурованих знань за певним фахом і 
набути здатності самостійного пошуку новітніх актуальних знань, максимально 
адаптованих до вимог професійної діяльності. 

Практичний досвід впровадження рейтингової системи оцінки навчальних 
досягнень студентів свідчить про різні підходи до цієї справи. Правильний підбір 
критеріїв та системи показників для об’єктивного оцінювання навчальних досягнень 
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студентів і порівняння здобутих результатів – конче необхідне, але не виключає 
суб’єктивізм педагога [4]. 

Отже, оцінювання результатів навчальних досягнень студентів має бути 
систематичним і максимально об’єктивним. Але для цього необхідно підвищити 
комунікативну культуру відношень суб’єктів навчального процесу, а саме: розробка 
критеріїв оцінювання повинна враховувати педагогічні, добре перевірені технології; 
студенти повинні не тільки вмотивовано прагнути високих балів за знання, але і бути 
спроможними до самооцінки згідно чітко встановлених критеріїв щодо окремих 
дисциплін. 
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Навчально-пізнавальна діяльність – це процес взаємодії людини з навколишнім 

середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла 
внаслідок появи потреби вчитися [1, с. 35]. Саме викладач має постійно відтворювати 
умови, при яких виникає потреба у навчанні. 

Мотиваційна сфера більш динамічна, ніж пізнавальна та інтелектуальна, що має 
позитивні і негативні сторони. Якщо нею не управляти, то може відбутися регрес 
мотивації, зниження її рівня і втрачена дієвість особистості. У студентському віці 
формування мотивації повинно стати предметом цілеспрямованої систематичної 
роботи [2, с. 21].  

Навчально-пізнавальна діяльність студентів завжди є полі-мотивованою, тобто в 
структурі їх навчальних мотивів поєднуються зовнішні, внутрішні та особистісні 
мотиви.  

До зовнішніх мотивів відносять прагнення отримати певний розвиток в 
навчанні, набуття нових знань, навичок і умінь, взаємодія з товаришами. Хоча також 
можуть мати місце й нейтральні, а іноді й негативні зовнішні мотиви. Наприклад, 
навчання як вимушена поведінка, навчання як намагання бути лідером або отримати 
престиж, прагнення бути в центрі уваги, бажання отримати тільки заохочення [3]. 



 30

Внутрішні мотиви навчально-пізнавальної діяльності можна класифікувати за 
двома групами: 

1) пізнавальні мотиви, чи мотиви, які закладені в самій навчально-
пізнавальній діяльності, ґрунтуються на інтересі студентів до змісту матеріалу, що 
вивчається, і майбутньої професійної діяльності й самого процесу пізнавальних дій, які 
сприяють їх самоутвердженню у соціальному середовищі; 

2) мотиви досягнення, в основі яких, лежить прагнення до успіху і 
уникнення невдач. Це можуть бути: широкі соціальні мотиви (мотиви обов’язку перед 
батьками, друзями тощо); мотиви самовизначення (розуміння ролі професійних знань, 
навичок і умінь для майбутньої професійної діяльності та досягнення успіхів у ній 
тощо); мотиви вдосконалення; корисливі мотиви (намагання отримати заохочення, 
високі оцінки, прагнення бути найкращим серед товаришів); негативні мотиви 
(намагання уникнути неприємних відносин з педагогами, товаришами (мотивація 
уникнення неприємностей)) [4]. 

До числа особистісних мотивів належать інтереси, потреби, установки, ідеали, 
стереотипи, які обумовлюють прагнення самовдосконалення, самоствердження і 
самореалізації у навчальній та інших видах діяльності 

Під час занять у студентів має виникати потреба у самовдосконаленні, 
самореалізації та самовираженні. Значну роль у формуванні цієї потреби відіграє 
співробітництво, довірчі відносини, прояви поваги між викладачем та студентами, а 
також між самими студентами. 

Черняк Н. О [5] визначає наступні умови, що впливають на формування 
позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів: 

 професіоналізм викладача (бажання та вміння навчити); 
 ставлення до студента як до компетентної особистості; 
 сприяння самовизначенню студента, розвиток позитивних емоцій студента; 
 організація навчання як процесу пізнання; 
 використання методів, що стимулюють навчально-пізнавальну діяльність; 
 усвідомлення найближчих та кінцевих цілей навчання; 
 професійна спрямованість навчальної діяльності; 
 доступність змісту навчального матеріалу, що пропонується викладачем на 

занятті; 
 постійне створення та «підкріплення» ситуації успіху для невпевнених у своїх 

силах студентів. 
Позитивні емоції породжують почуття вдачі, радість, інтелектуальний підйом у 

процесі розв’язання навчальних завдань, приносять задоволення. У студентів виникає 
бажання (мотив) виконувати більш складні завдання, і одночасно приходить 
усвідомлення недостатнього рівня своїх знань та умінь – результатом цих психічних 
процесів стає формування стійкої потреби у навчанні. 

З метою досягнення позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів рекомендуємо застосовувати методи активного навчання, а саме: робота над 
проектами, презентації, командна робота, завдання типу ділових та рольових ігор, 
розв’язання ситуаційних завдань (кейсів) тощо.   
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 Знання, інформація, навички та досвід у сфері консалтингу є необхідними його 
складовими. Його методика важка для системного сприйняття, осмислення і 
структуризації і для відбору конкретних засобів і прийомів застосування. Останнє для 
консалтингу досить суттєво, оскільки конкретні завдання, з якими стикається 
професіонал у своїй сфері діяльності, унікальні в силу природних причин. Як вид 
діяльності, консалтинг ґрунтується на спеціальних знаннях (на наукових методах 
системного аналізу, моделювання, оптимізації та прийняття рішень, теорії управління 
та ін.). Однак, значною мірою вони не регламентовані, не носять характер нормативної 
чи правової бази, стандартів або інструкцій.   
 Для конкретних спеціалістів, що займаються консалтингом, гостро стоїть 
проблема виявлення необхідних і достатніх нормативних знань, формування 
практичних знань у сфері своєї діяльності. Розробки, представлені в засобах 
інформатизації, носять загальноосвітній, навчальний або науковий характер, і їх 
практичне використання в конкретних ситуаціях стикається з великими труднощами. 

Консалтинг — це управлінське консультування з широкого кола питань у сфері 
фінансової, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності, що надається 
зовнішніми консультантами, для рішень тієї чи іншої проблеми. Істотний внесок у 
розвиток ринку консалтингових послуг внесла аудиторська діяльність. З початку 60-х 
років (цей час прийнято називати "золотим століттям" консалтингу) найбільші 
аудиторські компанії поступово розширили список своїх послуг. Нарівні з 
аудиторськими послугами вони стали пропонувати своїм клієнтам і послуги в сфері 
управлінського консалтингу 1. 

В економічній сфері: управлінське консультування; консультування з кадрових 
питань, з проблем матеріально-технічного забезпечення; технологічне консультування; 
консультування з ресурсів (паливних, сировини); консультування зі структурно-
функціональних проблем організації; консультування з суспільних, 
політичниих,соціально-психологічних питань; психоаналітичний консалтинг. 
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У соціальній сфері: консультування з проблем громадських організацій у системі 
освіти, культури, охорони здоров′я, фізичної культури і спорту; консультування щодо 
місця організації в системі суспільних відносин.  

У політичній сфері: з проблем функціонування політичних організацій, 
консультування всіх типів організацій з політичних проблем. 

У сфері правових відносин: щодо формування правових основ діяльності 
організації, правове консультування з питань функціонування організації. 

В культурній сфері: з загальних питань функціонування соціокультурної сфери, 
з проблем діяльності культурної установи. 

В екологічній сфері: екологія природи, соціальна екологія, екологія людини. 
 В даний час при отриманні знань простежуються наступні тенденції. З одного 
боку, це розвиток спеціальних інформаційних, комп'ютерних та комунікаційних 
технологій, як інструментарію, з іншого боку, відокремлення, концентрація і 
класифікація знань про ці галузі, ідентифікація і типізація об'єктів, ситуацій і процесів 
управління. 
 З урахуванням обох тенденцій однією з найбільш перспективних визнається 
ідеологія систем підтримки надання кваліфікованих послуг. Специфічним видом 
забезпечення таких систем є економіко-математичне забезпечення. Воно може 
включати композиції різнорідних методів і моделей, і призначається для постановки і 
вирішення управлінських завдань різного ступеня структурованості та рівня 
формалізації. При цьому активну роль відіграють суб'єкти - особи, які надають 
консалтингові послуги. 
 Потреба в розвитку центрів знань зумовлена об'єктивними причинами. Одна з 
головних - необхідність створення ефективних систем управління підприємством. 
Особливої гостроти ця проблема має для підприємств зі складними в структурному і 
динамічному відносинах процесами організаційного управління. Наприклад, це досить 
характерно для великих фірм з масштабною сферою діяльності (корпорацій, фінансово-
промислових груп та ін.). 

З іншого боку, для подібних фірм це і найбільш актуально, оскільки саме вони 
розташовують багатоваріантними можливостями вибору джерел формування, способів 
концентрації, а також напрямів використання ресурсів (фінансових, матеріальних, 
інтелектуальних). Все сказане особливо виразно виявляється в діяльності фірм і осіб, 
які займаються менеджмент – консалтингом.  

Економіка і сучасні технології розвиваються такими темпами, що отримані у 
вузі знання застарівають через 3-5 років і перестають повною мірою відповідати 
пропонованим вимогам і можуть навіть стримувати просування. Тому дієвим видом 
безперервного підвищення кваліфікації є корпоративне навчання. Але, як відзначають 
М.І.Магура, М.Б. Курбатова, система навчання та підвищення кваліфікації працівників 
підприємства буде ефективною тільки в тому випадку, якщо вона тісно пов'язана з 
найважливішим напрямком роботи з управління персоналом: 

- система стимулювання праці (оплата праці, премії, пільги, моральні стимули); 
- робота з резервом на керівні посади; 
- програми розвитку персоналу 2. 

 Організація ефективного навчання являє собою ланцюжок взаємопов'язаних дій, 
що передбачають: 

1. Постановку цілей навчання. 
2. Визначення потреб у навчанні. 
3. Визначення змісту, форм і методів навчання та необхідних ресурсів. 
4. Вибір та підготовку викладачів, інструкторів, тренерів, наставників, методистів. 
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5. Проведення комплексу попередніх заходів, у тому числі підготовку положень та 
інструкцій, що регламентують процес навчання або підвищення кваліфікації 
різних категорій персоналу, та призначення відповідальних, формування 
навчальних груп. 

6. Проведення навчання. Поточний контроль за відвідуваністю, забезпечення 
безперебійної реалізації навчальної програми та забезпечення учнів усім 
необхідним. 

7. Оцінку ефективності навчання 3. 
          Консалтинг, спрямований на забезпечення формування, функціонування, 
розвитку та взаємодії спеціалізованих локальних центрів, в яких концентруються 
знання, навички та досвід, здійснює обґрунтування і прийняття раціональних рішень. 
При цьому прийняття рішень розуміється в широкому сенсі і пов'язане з реалізацією 
самих різних функцій організаційного управління. 
 Напрямок з вдосконалення консалтингової діяльності підприємства - це 
управління знаннями. При цьому знання розглядаються як нематеріальні (невидимі, 
невловимі) активи підприємства або фірми, що забезпечують для неї стійкі конкурентні 
переваги. Найбільш явно це проявляється для фірм, що займаються проектуванням, 
аналізом і аудитом. Для промислових, торгових, будівельних та інших фірм це не менш 
актуально, хоча і не проявляється настільки явно. 
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Голос у житті кожної людини має важливе значення, виконуючи комунікативну 
та інформативну функції, але для представників голосомовних професій голос є 
головним інструментом професійної діяльності, від стану та працездатності якого 
залежить якість виконання професійних обов’язків та професійне «довголіття». Проте, 
що представники голосомовних професій не вміють належним чином володіти своїм 
голосомовним апаратом свідчить високий рівень порушень голосу. Останнім часом 
спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості порушень голосу серед 
представників голосомовних професій з 30 – 40% (у 30 – 60-і рр. XX ст.) до 55 – 60 % 
випадків – в останнє десятиліття (Ж.Бомі, Н.Гудерман, Т. Лебедєв, О. Орлова, 
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В. Панкова, Р. Саталов та інші вчені) [3].  Порушення голосу  в залежності від 
вираженості можуть проявлятися в різному ступені: 

1. Розлади без видимих змін в гортані, які проявляються лише суб’єктивними 
відчуттями, що об’єднані під назвою «фонастенія». 

2. Порушення при яких до відчуттів додається слабо виражена недостатність 
смикателів голосової щілини. До цієї групи відносять «катар втоми» - стійке 
почервоніння країв голосових складок, розширення кровоносних судин на їх поверхні.  

3. Захворювання, при яких виявляються значні зміни голосових складок: 
крововиливи, відшарування слизової оболонки по краях голосових складок, «вузлики 
співаків», фіброми голосових складок [4]. 

Спостереження показують, що більшість представників голосомовних помилково не 
звертаються за допомогою до фахівців, пояснюючи це: «проблема з голосом і сама 
пройде, без лікування», «не має часу звертати на це увагу», «боюсь додаткових 
матеріальних витрат», «боюся, що це змінить ставлення до мене на роботі» тощо. За 
допомогою до лікарів звертаються близько 15% людей [2]. Результати дослідження 
дозволили виявити [3], що люди часто сприймають свій голос як даність, що втратити 
неможливо. І в цьому полягає оманливість, оскільки голос надзвичайно крихкий 
інструмент, який дуже легко пошкодити та важко відновити.  

Спостереження доводять, що під час профоглядів фіксується в 3,5 разів більша 
захворюваність голосомовного апарату, ніж реєструється за листками 
непрацездатності. Цей факт приводить до висновку, що більша частина представників 
голосомовних професій не звертається взагалі за медичною допомогою, часто 
працюють хворі і не приділяють належну увагу стану свого голосомовного апарату і 
якщо і згадують про свій голос, то лише тоді, коли втрачають його.  

Необхідно зазначити, що між голосом і психікою людини існує тісний 
взаємозв’язок, що підтверджують дані фоніатрів, констатуючи велику кількість 
порушень голосу серед тих представників голосомовних професій, професійна 
діяльність яких пов’язана з високим психоемоційним навантаженням.  Психічні 
фактори можуть викликати найрізноманітніші порушення голосу, наприклад, 
охриплість, різкість, придих, гіперназальність, зміну гучності, афонію. 

На думку В. Ємельянова, серед основних причин зростання кількості порушень 
голосу серед представників голосомовних професій є: 

 прогресуюче погіршення екологічної ситуації.  Гортань людини все більшою 
мірою виконує функцію фільтру-відстійника, на якому осідають шкідливі компоненти 
вдихуваного повітря. Для компенсації небезпечних дій необхідна активізація обмінних 
процесів, посилення мікроциркуляції в м'язах і слизовій оболонці гортані. Простіше за 
все досягти цього спеціальним навантаженням на голосовий апарат; 

 збільшення кількості професій, де голос і мовлення використовуються як 
знаряддя праці, причому в несприятливій акустичній, психологічній і екологічній 
обстановці. Все сказане актуалізує необхідність формування голосової культури у всіх 
представників голосомовних професій.  

Голосова культура є новим поняття, яке тільки входить до активного 
використання в широких наукових колах, а тому потребує детального пояснення. 
Голосова культура є одним із компонентів педагогічної культури педагога та 
розглядається як складне, динамічне особистісне квадроутворення, що має як 
горизонтальну, так і вертикальну будову [3]. Горизонтальна структура складається з 
чотирьох взаємопов’язаних блоків: гігієнічного, що забезпечує підтримання голосового 
апарату в здоровому та працездатному стані; технічного, що забезпечує підготовку 
голосомовного апарату студентів до підвищених голосових навантажень шляхом 
вдосконалення їх голосомовних якостей); психологічного, що забезпечує досягнення 
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взаєморозуміння з оточуючими шляхом урахування особливостей звучання голосу; 
професійного, що забезпечує доречне використання голосомовних можливостей 
залежно від завдань та умов праці з мінімальними наслідками для стану свого 
голосового апарату. Усі згадані блоки забезпечують правильне та ефективне 
використання голосомовного апарату в професійній діяльності. 

Вертикальна структура голосової культури складається з чотирьох 
взаємопов’язаних компонентів: мотиваційно-ціннісного, що передбачає ціннісне 
ставлення до голосу як основного інструменту професійної діяльності, але дуже 
крихкого, який легко пошкодити та важко відновити; когнітивного, що включає 
необхідні для педагога інтеграційні знання  про голос, що є здобутками різних наук про 
голос; діяльнісно-практичного, що передбачає вміння правильно та ефективно 
використовувати голосові якості залежно від обставин та умов професійної діяльності 
та рефлексивного – вміння оцінювати та вдосконалювати роботу голосомовного 
апарату [3]. Названі компоненти забезпечують роботу блоків у повному обсязі.  

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх учителів до професійної 
діяльності в Харківському національному педагогічному університеті було введено 
спецкурс «Формування голосової культури майбутніх учителів», що має на меті не 
тільки підготовку студентів до майбутніх голосових навантажень, а й спрямований на 
оволодіння прийомами правильного та ефективного використання голосових якостей в 
різних педагогічних ситуаціях. Рекомендуємо введення спецкурсу «Формування 
голосової культури» і в інші навчальні заклади в яких готують представників 
голосомовних професій. А викладачі мають змогу розширити свої знання та вміння 
стосовно голосу через серію спеціально розроблених семінарів та майстер-класів з 
голосової культури.  
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У сучасних умовах найважливішим питанням стає підготовка кадрів, що 
володіють творчим потенціалом, які вміють працювати і думати в новому світі. 
Спеціаліст, що не володіє практичними навичками роботи в соціальних мережах, з 
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електронними джерелами, який не вміє складати особисті бази знань, буде 
неефективний, а, отже, не затребуваний [3]. Застосування елементів інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі прямо пов'язане з 
підвищенням професійної компетентності майбутнього фахівця. Однак на сучасному 
етапі освітні установи не готові забезпечити дану компетенцію випускникам. Проблема 
полягає в недостатній професійній компетенції викладачів, а часом і в її відсутності у 
сфері ІКТ. Тому все більшого значення набуває проблема професійного розвитку 
сучасного викладача і його ІКТ-компетентності. 

На сьогодні у будь-якого викладача є в розпорядженні ціла купа можливостей 
для застосування в процесі навчання різноманітних засобів ІКТ. Це банки даних, 
інформація з Інтернету, численні електронні навчальні посібники, словники і 
довідники, дидактичний матеріал, презентації, програми, що автоматизують контроль 
знань (тести, заліки, опитувальники, підготовлені за допомогою мов програмування, 
MS Excel, MS PowerPoint ін.), форуми для спілкування і багато іншого [2]. Завдяки 
цьому актуалізується зміст навчання, можливий інтенсивний обмін інформацією з 
партнерами ззовні. При цьому викладач не тільки навчає, виховує і розвиває студента, 
але з впровадженням нових ІКТ він отримує потужний стимул для самоосвіти, 
професійного зростання та творчого розвитку.  

ІКТ-компетентність викладача являє собою комплексне поняття, яке в 
теоретичному аспекті розглядається як певний спосіб життєдіяльності, а в 
методологічному - включає в себе цілеспрямоване ефективне застосування технічних 
знань і умінь в реальній діяльності. ІКТ-компетентність викладача відповідає 
загальному поняттю компетентності, володіючи при цьому специфічними 
характеристиками: по-перше, наявністю достатнього рівня функціональної грамотності 
у сфері ІКТ; по-друге, ефективному обґрунтованому застосуванню ІКТ в діяльності для 
вирішення професійних, соціальних та особистісних завдань; по-третє, використанням 
ІКТ в якості інструменту для розвитку студентів як суб'єктів інформаційного 
суспільства, здатних до створення знань, які вміють оперувати масивами інформації 
для отримання нового відповідного результату. 

Аналіз різних точок зору з цього питання дозволив виділити наступні складові 
ІКТ-компетентності викладача: мотиваційно-цільову, когнітивну, операційно-
діяльністну і емоційно-вольову. 

Мотиваційно-цільова складова визначає мотиви, мету, потреби в професійному 
навчанні, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки актуалізації 
в професійній діяльності, стимулює творчий прояв особи в професійній діяльності. 
Вона припускає наявність інтересу до професійної діяльності, яка характеризує потребу 
людини в знаннях, в оволодінні ефективними способами організації професійної 
діяльності. Також ціннісно-мотиваційна складова включає мотиви здійснення 
педагогічної діяльності, спрямованість на передачу суми знань і розвиток особистості 
студентів. 

Когнітивна складова – визначає ступінь володіння ІКТ. На сучасному етапі 
розвитку системи освіти цей рівень є базовим при формуванні та подальшій оцінці ІКТ-
компетентності викладачів. Він характеризується наявністю у них знань, умінь і 
навичок, достатніх для користування устаткуванням, програмним забезпеченням і 
ресурсами у сфері ІКТ. При цьому слід розрізняти підрівень комп'ютерної грамотності, 
неспецифічний для працівників освіти, який визначається сучасним станом ІКТ та 
загальним рівнем інформатизації суспільства, і професійно-орієнтовані підрівні 
(знання, уміння і навички у сфері застосування ІКТ в освітній діяльності та специфічні 
для економічної області). 
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Операційно-діяльністна складова демонструє ефективність і продуктивність 
діяльності, застосування на практиці набутих знань та вмінь. На цьому рівні 
грамотність у сфері ІКТ ефективно і систематично застосовується викладачем для 
вирішення освітніх завдань. Слід виділити два підрівні цієї складової ІКТ-
компетентності викладача: організаційних та змістовних інновацій.  

Підрівень організаційних інновацій проявляється в ефективній реалізації 
викладачем нового організаційно-технологічного функціоналу, зокрема: організації та 
супроводу мережевих форм здійснення освітнього процесу; реалізації дистанційного, 
очно-заочного навчання і т. д.; організації та супроводі навчання на основі 
індивідуальних навчальних планів студентів; спільної організації різних форм освітньої 
діяльності - аудиторної, поза аудиторної, самостійної, виховної та інших - в єдиний 
освітній процес; застосуванні сучасних технологій моніторингу навчання та інш. 

Підрівень змістовних інновацій характеризується систематичним, 
цілеспрямованим і ефективним використанням ІКТ-ресурсів та електронних освітніх 
ресурсів (ЕОР) в досягненні нової якості освіти. Він спрямований на модернізацію 
освітнього процесу відповідно до концепції «створення знань» і проявляється в 
оновленні змісту освіти, методів викладання, систем оцінки якості. Змістовні інновації 
включають в себе комплекс елементів: розробку і реалізацію навчальних курсів на 
основі ЕОР (елективних курсів, навчальних практик, курсів професійної та профільної 
орієнтації та ін.); реалізацію нових видів освітньої діяльності, до яких відносяться 
(проблемний і проектний підходи в навчанні; організація навчального процесу на 
основі самостійної індивідуальної та групової діяльності студентів з реалізації своїх 
особистісних, освітніх, соціальних та інших потреб та інтересів); організацію взаємодії 
студентів при вирішенні проблем і завдань на основі ІКТ; застосування нових 
діагностичних засобів оцінки якості освіти (включаючи інтегральний і по предметний 
моніторинг якості освіти, рейтингову систему оцінювання, динамічну систему 
оцінювання досягнень студентів та ін.). 

Емоційно-вольова складова ІКТ-компетентності викладача забезпечує 
готовність до пошуку вирішення виникаючих проблем, до їх творчого перетворення на 
основі аналізу своєї діяльності, у зв'язку з тим, що об'єм знань та уміння не 
забезпечують необхідний розвиток потенціалу особи. Вона включає самосвідомість, 
самоконтроль, самооцінку, розуміння власної значущості в колективі і розуміння 
результатів своєї діяльності, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання 
себе і самореалізації в професійній діяльності через засоби ІКТ. 

Описані складові ІКТ-компетентності відповідають етапам професійного 
вдосконалення сучасного викладача в сфері ІКТ. 

Слід зазначити, що високі потреби викладацького складу до освоєння нових 
інформаційних технологій і готовність їх використання в освітньому процесі при поки 
що недостатній відповідній кваліфікації ставить перед методичними службами 
університету завдання розробки форм і методів ефективного підвищення професійно-
педагогічної кваліфікації викладачів в галузі ІКТ, тобто, формуванню їхньої 
професійної ІКТ-компетентності [4]. Для цього пропонується систематично розробляти 
і реалізовувати програму формування та розвитку ІКТ - компетентності, що включає: 
вихідну оцінку рівня інформатизації університету в цілому та окремих учасників 
навчального процесу (викладачі, інші працівники, технологічна база, сервіси); графік 
формування локальної нормативної бази і введення в дію інформаційного освітнього 
середовища; графік формування ІКТ-компетентності працівників університету та їх 
атестації на ІКТ-компетентність; графік реалізації курсів з ІКТ - підтримкою; графік 
розвитку ІКТ - інфраструктури університету (забезпечення своєчасного швидкісного 
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доступу до Інтернету, організація локальної мережі, обладнання приміщень, оснащення 
устаткуванням ІКТ, цифрові освітні ресурси, т’юторський супровід) і т.д.  

Таким чином, активне впровадження ІКТ в освітній процес дозволяє забезпечити 
перехід до якісно нового рівня діяльності викладачів, значно збільшуючи її можливості, 
що в цілому сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців, яким належить 
реалізуватися в новому, інформаційному суспільстві, і підвищення професійної 
майстерності самих викладачів. 
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 Однією з обставин, які характеризують глобалізаційні процеси,  які  
забезпечують уміння здобувати знання, уміння працювати та уміння жити - є 
зближення характеру суспільних відносин в різних країнах. Входження України в 
світовий освітянський простір та орієнтація на ринок праці вимагають певних змін в 
організації підготовки спеціалістів у вищих закладах освіти. Сучасний стан розвитку 
освіти в нашій країні потребує постійного підвищення ролі викладача. Саме діяльність 
викладача направлена на інтелектуальний розвиток нації та формування професійної 
компетентності фахівця. Закон України «Про вищу освіту» визначає необхідність 
розвитку освіти, а саме запровадження інноваційних технологій підготовки 
педагогічних працівників та підвищення ефективності. Актуальною тенденцією 
сучасної вищої освіти є гуманізація професійної підготовки майбутніх фахівців, яка 
забезпечує всебічний розвиток особистості, індивідуальний підхід до суб’єктів 
навчальної діяльності. Турбота про освіту на державному рівні, створення необхідних 
умов навчання, професійна підготовка фахівців – запорука формування 
інтелектуального потенціалу народу. Отже, проблема у загальному вигляді полягає у 
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формуванні такої навчальної діяльності у Вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ), яка 
би забезпечила дотримання міжнародних стандартів вищої освіти в Україні. 
 У дослідженнях останніх років висвітлюються певні аспекти організації та 
методики викладання економічних дисциплін.  На сам перед  це забезпечення якісного 
викладання облікових дисциплін у ВНЗ економічного спрямування все ще потребують 
додаткових досліджень. Вирішення даної проблеми передбачає використання сучасних 
педагогічних технологій, активних форм і методів навчання, які сприяють підвищенню 
ефективності підготовки майбутніх фахівців з обліку та аудиту. Сьогодні підготовка 
фахівців з обліку та аудиту, окрім економічних ВНЗ, здійснюється також 
непрофільними закладами освіти, які не мають можливості якісно проводити навчання 
згідно загальнодержавних та міжнародних стандартів якості освіти в сфері обліку та 
аудиту. У таких ВНЗ один викладач викладає по 5-6 дисциплін різних напрямків (облік, 
аудит, статистика, економіка підприємства та інші економічні дисципліни), викладачі 
не мають наукових ступенів – все це не може забезпечити якісний рівень підготовки 
студентів, магістрантів. Тому, на нашу думку, основна проблема полягає у вирішенні 
на державному рівні питання щодо підготовки фахівців з обліку та аудиту виключно 
вищими навчальними закладами економічного спрямування. 
 З аналізу науково-методичної літератури ми робимо висновок, що якість освіти 
визначається ступенем досягнення поставленої мети, тобто вона пов'язана з діями і 
результатами, при цьому еталоном якості є дотримання вимог державних стандартів. 
Проведення внутрішніх діагностичних вимірювань результатів ефективності навчання 
за будь-який період, визначення факторів, які впливають на нього, дає інформацію для 
оцінки та наступного коригування змісту й методики організації навчального процесу і 
є вагомим інструментом активізації процесу досягнення мети. 
 Діагностичні матеріали контролю й аналізу відіграють роль як внутрішнього, так 
і зовнішнього мотиватора дій, тому має бути науковообгрунтована методика 
діагностичних вимірювань та оцінювання результатів діяльності студентів і викладачів. 
Отже, педагогічна діагностика передбачає вивчення і пошуки оптимальних шляхів 
підвищення продуктивної діяльності двох сторін процесу навчання: учіння і 
викладання - від початку педагогічного процесу до його завершення, від заданої мети 
до її досягнення. 
Існуючі сучасні методики діагностичних вимірювань в основному зорієнтовані на 
проведення різних видів контролю успішності студентів, що забезпечує отримання 
зворотної інформації та констатацію досягнутого рівня навченості, але не дає 
глибокого обґрунтування стану та шляхів досягнення бажаного результату. 
Недостатньо досліджена і методика діагностики якості викладання та ефективності 
навчального процесу. Як показала практика, безліч факторів, які впливають на кінцевий 
продукт, потребують постійного спостереження, аналізу, вимірювання, вивчення 
динаміки та відповідної корекції навчального процесу. 
 На наш погляд доцільним є запровадження такої системи освіти, яка б 
забезпечувала безперервне підвищення кваліфікації бухгалтера, формування його 
інформаційної культури, розвиток критичного мислення. Отже, можна зробити такі 
загальні висновки: - одним із головних завдань ВНЗ економічного спрямування є 
підготовка кваліфікованих спеціалістів, що володітимуть високим рівнем фахових 
знань, вмінь, навичок, для цього необхідно викликати у студента інтерес до 
професійно-практичних дисциплін; - на лекції маємо можливість врахування специфіки 
аудиторії, емоційний вплив на слухача, врахування найновітніших наукових досягнень, 
безпосередній контакт з аудиторією, можливість критично оцінювати процес засвоєння 
матеріалу, можливість раціонально використовувати час тощо; - правильно 
організовані практичні заняття з облікових дисциплін є важливою формою навчального 
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заняття студентів, оскільки дозволяють сформувати в них професійні навички, 
закріпити отримані на лекції теоретичні знання та пов’язати їх з практичною 
діяльністю в сфері обліку, контролю, аудиту, аналізу тощо; - необхідно вирішити на 
державному рівні питання підготовки фахівців з обліку та аудиту виключно вищими 
навчальними закладами економічного спрямування.  
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У сучасному світовому соціально-економічному просторі ефективність 

керівництва будь-якої організації та її конкурентоспроможність визначаються 
професійною компетенцією менеджерів. Під професійною компетенцією ми розуміємо 
сукупну характеристику і комплексну оцінку відповідності працівника займаній посаді 
в організації, його здатності виконувати ту чи іншу конкретну роботу. Що стосується 
сучасного менеджера, то сферою його професійної діяльності є соціально-економічна 
поведінка людини, тому здатність менеджера виконувати свої посадові обов’язки 
полягає в його спроможності оперативно і вміло керувати організацією, управляти 
поведінкою людей і налагоджувати зв’язок між організацією і громадськістю. Все це 
неможливо, якщо менеджер не має певного рівня сформованості комунікативних умінь 
особистості, не володіє PR-компетенцією.  
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У сучасному світі паблік рілейшенз (PR) є важливим елементом діяльності будь-
якої організації і сприяє рішенню широкого кола питань, насамперед встановленню і 
підтримці спілкування, взаєморозуміння і співробітництва між організацією і широкою 
громадськістю. Включення цього аспекту до освітнього процесу впливатиме на якість 
підготовки майбутнього керівного складу та результативність управління в усіх 
галузях. Саме цьому володіння PR-компетенцією є сьогодні необхідною вимогою для 
менеджера будь-якої організації. 

Вітчизняні довідникові джерела визначають паблік рілейшенз як «некомерційні 
відношення з громадськістю, створення сприятливої думки про виробника товарів чи 
послуг не тільки серед потенційних клієнтів, але й у пресі, різноманітних суспільних 
організаціях, закладах, що забезпечуються шляхом формування сприятливого образу 
фірми – іміджу. В їх основі лежить прагнення довести до широких верств 
громадськості ідею про те, що основним завданням роботи фірми є намір діяти в 
інтересах споживачів і суспільства у цілому» [1, с.21].  

Частіш за все дослідники розуміють PR як практичну чи професійну діяльність 
(С. Блэк, Э. Бернэйз, Р. Харлоу, Д. Доти, Н. Григор’єва, І. Артемнікова, Г. Почепцов 
та ін.). З точки зору цього підходу PR часто розуміється як «специфічна професійна 
діяльність, спрямована на встановлення взаєморозуміння і доброзичливого відношення 
між громадськими суб'єктами, у якості яких виступають окремі особистості, групи 
людей, суспільство у цілому, а також різноманітні організації і виробничі структури» 
[3, с.45].  

У низці досліджень (Ф. Хеслоу, Т. Хант, Дж. Грюниг, А. Зверинцев, В.Замятіна 
та ін.) паблік рілейшенз розуміють безпосередньо як комунікацію між організацією та її 
суспільним оточенням чи як форму організації комунікації і пов’язують із 
забезпеченням розуміння крізь знання. Тобто комунікація між організацією і 
громадськістю будується з метою забезпечення розуміння діяльності організації. 
Представниками цього підходу суть поняття паблік рілейшенз визначається як «аналіз, 
побудова і управління комунікативними потоками будь-якої структури (у тому числі і 
організації), а також вирішення задач комунікативної організації суспільства у цілому» 
[2, с. 4]. Виходячи з цього підходу можна стверджувати, що зв’язки з громадськістю 
властиві усім організаціям, їх неможливо уникнути.  

Проведений американським фондом Foundation for Public Relations Research and 
Education аналіз дефініцій феномену PR дозволив науковцям отримати синтезоване 
визначення, яке охоплює концептуальні й операціональні аспекти зв’язків з 
громадськістю: «Паблік рілейшнз – це особлива функція управління, що покликана 
встановлювати і підтримувати взаємозв'язки, взаєморозуміння, взаємовизнання, і 
співпрацю між організацією і її публікою; здійснювати управління процесом вирішення 
проблем або дискусійних питань; допомагати керівництву у вивченні суспільної думки 
і реагуванні на неї; визначати і підкреслювати відповідальність керівництва в питаннях 
служіння суспільним інтересам; допомагати керівництву ефективно змінюватися у 
відповідності до вимог часу; виступати системою завчасного попередження, 
допомагаючи передбачати тенденції розвитку; в якості своїх основних засобів 
використовувати наукові методи, що ґрунтуються на етичних нормах спілкування» [4, 
с.36].  

Таким чином, PR також можна розглядати як певний комплекс дій, 
різноманітних заходів, спрямованих на створення бажаної громадської думки, іміджу 
відносно конкретної організації, сфери діяльності, особистості тощо.  

PR-діяльність здійснюється сьогодні у всіх сферах суспільного життя. Основною 
метою PR-діяльності будь-якої організації є створення зовнішнього і внутрішнього 
соціально-політико-психологічного середовища, що сприяє успіху організації, 
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забезпечує необхідну поведінку цього середовища відносно до організації. Таким 
чином, PR-діяльність організації може відбуватись за декількома напрямками, 
орієнтованими на різні суспільні групи (громадськість) або на досягнення конкретної 
мети (формування іміджу організації, подолання кризи, збільшення товарообігу).  

Виходячи з тлумачення понять «PR» («зв’язки з громадськістю»), «професійна 
компетенція», а також враховуючи вимоги до професійної кваліфікації сучасного 
фахівця, можна стверджувати, що PR-компетенція – це інтегральна характеристика 
особистісних, професійних і поведінкових якостей особистості, показник знання 
основних психологічних і PR-концепцій, показник вміння ефективно використовувати 
сучасні психологічні та PR-технології, що дозволяють фахівцю максимально 
реалізуватися у професії.  

Особливо значущою наявність PR–компетенції є для майбутніх менеджерів, 
оскільки у коло професійних завдань сучасного фахівця цього напрямку входить 
управління репутацією організації, просування її продукту на ринку, здійснення 
зв’язків зі споживачами та ЗМІ, формування позитивного іміджу організації та її 
внутрішнього корпоративного середовища. 

Найважливішим аспектом менеджменту на сьогоднішній день є людський 
фактор.  Переживши революційні технічні зміни, люди усвідомили важливість 
спілкування, налагодження контакту всередині комунікаційного середовища. У 
сучасній теорії управління найбільша увага приділяється управлінню персоналом. 
Формування загальної ідеології організації, настрій працівників на прогресивний її 
розвиток - все це є складовими успішної діяльності компанії, її існування у 
зовнішньому конкурентному середовищі. А націленість на успіх і створення умов для 
успішної діяльності входить в функції public relations. Основними функціями 
менеджменту є планування (головна мета планування в кадрових питаннях - 
забезпечити організацію необхідною кількістю професійно підготовленого персоналу 
відповідно до положень стратегічного плану), організація (упорядкована діяльність 
керівників і виконавців), лідерство (вплив менеджера на виконавців з метою 
спонукання їх до високої трудової активності) і контроль. Ці функції охоплюють 
процес впливу на обидві підсистеми управління - матеріально-технічну та кадрову. 
Саме тому людський фактор вчені вважають головним предметом діяльності сучасного 
менеджменту [2;3]. 

Життєдіяльність кожної фірми є двосторонним процесом. Діяльність фірми, з 
одного боку, - це орієнтація на зовнішнє середовище ринку. З іншого боку - це 
орієнтація на внутрішнє середовище фірми, що функціонує в умовах ринку, 
забезпечення роботи з кадрами, що в єдності характеризує максимальну ефективність 
фірми, виживаність соціально-економічну, соціально-психологічну. Основне завдання 
внутрішнього PR - створення сприятливих і довірчих відносин керівництва компанії з 
персоналом на всіх рівнях управління. У внутрішньому PR велике значення має 
корпоративна культура. 

Сучасна професійна освіта органічно включає відповідну гуманітарну 
підготовку майбутнього фахівця, що визначає його особистісні якості, формує загальну 
культуру, орієнтовану на загальнолюдські цінності. Безумовно, що з усього спектру 
дисциплін, які входять до професійної підготовки майбутнього менеджера, провідна 
роль у формуванні PR-компетенції належить блоку гуманітарних дисциплін, які 
суттєво впливають на формування ціннісних орієнтацій студентів, їх професійних й 
особистісних якостей, визначаються величезним потенціалом у формуванні мотивації 
майбутніх фахівців, розвитку їхньої пізнавальної діяльності, є основою для формування 
ключових компетенцій.  
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PR-компетентність повинна стати невід’ємною частиною підготовки 
майбутнього менеджера і є комплексом особистісних і професійних ресурсів, що 
забезпечують у майбутньому можливість ефективного вирішення ним професійних 
завдань. Сучасний професіонал повинен бачити свою професію у всій сукупності її 
широких соціальних зв'язків, знати вимоги, що пред'являються до неї, розуміти зміст і 
специфіку своєї професійної діяльності, орієнтуватися у колі професійних задач і бути 
готовим вирішувати їх у нових соціальних умовах.  
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Становлення України як повноцінного члена світового співтовариства 

неможливе без кардинальних змін державної економічної політики, яка б використала 
найпрогресивніші розробки та історичні надбання сучасної економічної науки. 
Сьогодення ставить перед викладачами завдання підготовки молоді до життя в умовах 
ринкових відносин, що не можливо без належної економічної підготовки. 

Саме тому, викладачі повинні мати певні економічні уявлення, незалежно від 
своєї фахової дисципліни, яку вони викладають. Доцільність підготовки економічного 
характеру у викладачів бачив та обґрунтував видатний український педагог 
А.С.Макаренко.  

Його погляди на мету й основні завдання виховання співзвучні з вимогами 
сучасного Закону України «Про освіту» [1], Державної національної програми 
«Освіта», Концепції національного виховання, в яких наголошується, що метою 
виховання в сучасній українській школі є всебічний розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів і фізичних здібностей, виховання 
високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору. 

Назва, яку використовує Антон Семенович «господарське виховання» по 
відношенню до характеристики економічного виховання, абсолютно вірною, оскільки, 
економіка є сферою господарської діяльності людей і, навіть, сам термін «економіка» 
являє собою поєднання двох части: «ойкос» - дім, господарство та «номос» - закон 
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(закони господарювання). А.Макаренко передбачав комплексне вирішення проблеми 
економічного виховання молоді, тому в йог педагогічній спадщині можна виокремити 
систему економічної (господарської) підготовки молодого покоління, що передбачає 
тісний взаємозв’язок таких напрямів, а саме: економічне виховання в сім`ї, економічне 
виховання в процесі навчальної та поза навчальної роботи та економічне виховання у 
трудовій діяльності колективу. 

Для розкриття сутності такої підготовки розглядаються наступні питання: 
- роль та завдання економічної підготовки викладачів у сучасній педагогічній 

освіті; 
- характеристика вимог А.С.Макаренка до економічної підготовки викладачів та 

його аргументація цієї діяльності; 
- визначено основні принципові положення, які необхідно врахувати у 

викладацькій роботі; 
- встановлено деякі важливі положення щодо економічної підготовки 

викладачів, зокрема, вважається за необхідне ознайомлення кожного з економічним 
станом ВНЗу. 

Таким чином, узагальнюючи погляди А.С.Макаренка на навчання й виховання 
педагогів, а також погляди сучасних вчених, які досліджують означену проблему [2-4],  
можна запропонувати такі шляхи економічної підготовки викладачів, а саме: 

1. Здійснення зв’язку з профілем вузу і факультету а процесі викладання 
економічної теорії і спецкурсів економічного характеру; 

2. Узагальнення передового педагогічного досвіду, накопиченого у вузах і 
профтехучилищах в галузі економічного виховання студентів; 

3. Вивчення цього досвіду в період педагогічної практики; 
4. Впровадження у викладання деяких дисциплін елементів економічного 

виховання в єдності з вивченням змісту даного навчального предмета; 
5. Навчання майбутніх викладачів основним формам роботи зі студентами з 

економічного виховання, зокрема проведення бесід, диспутів, конференцій, вечорів 
питань та відповідей тощо; 

6. Відкриття наукових центрів з різних питань економічної діяльності, учасники 
яких могли б давати консультації всім студентам із мікро та макро показників 
економіки, в залежності від їхніх інтересів. 

 
Література: 

 
1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII./ [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
2. Кремень В.Г. Образование и наука в Украине - инновационные аспекты. 

Стратегия. Реализация. Результаты. - К.: Грамота, 2005. - 448 с. 
3. Бондаренко О.О. Контроль навчального процесу як складова якості фахівців. 

Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі; Тези доп. наук.-практ. 
конф., м.Одеса, 19-21.04.2007 р. – О.: Наука і техніка, 2007. – С.223-225 

4. Рябов Л.П. Инновационные процессы в системах высшего образования.// 
Образовательная політика. – 2006. - №7. – С.41-47. 

 
 
 
 
 

 



 45

УДК 37.06 
 

СУЧАСНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА ДО ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Догадайло Я.В., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
svetlic1@yandex.ru 

 
Зміни, що відбуваються у новому тисячоріччі в багатьох галузях діяльності 

людини призводять до необхідності здійснення змін в галузі вищої освіти, які 
забезпечать відповідність новим вимогам до організації та якості освіти.  

Міжнародний досвід свідчить про потребу формувати нові засади 
функціонування вищої школи, спрямовані на якісний рівень підготовки спеціалістів, 
оскільки нині за кількістю населення з вищою освітою Україна посідає восьме місце з 
142 країн світу, а за якістю вищої освіти знаходиться на 83 місці [1]. Таким чином, 
перед Україною постає проблема підвищення рівня освіти менеджерів, з метою 
забезпечення  відповідності потребам сучасного суспільства. 

За міжнародними прогнозами соціологів, основними базовими навичками 
людини 2025 року, які необхідно розвивати вже сьогодні, мають стати: 

1) вміння працювати з великими обсягами інформації: навичка формування 
запиту пошуковим системам, навичка побудови «ментальних карт; 

2) комунікативні навички (95% роботи будуть пов'язані з комунікацією з іншими 
людьми, навички використання невербальної комунікації (70-80% інформації в 
повсякденному спілкуванні); 

3) креативність - керована індивідуальна креативність, методи творчих груп: 
«фабрики думки», «реактори знання»; 

4) здатність до перенавчання: розвиток здібностей «вчитися вчитися» - 
передумова безперервного навчання протягом життя в логіці освітнього процесу [2]. 

Окрім того встановлено, що у сучасному суспільстві процвітає не той, хто 
більше знає та не той, хто краще організований, а той, хто більш всього стійкий до змін 
та несподіванок, здатний активно діяти в умовах невизначеності та тривожності [3].  

Опитування видатних менеджерів США, Європи, Японії показали, що 
найважливішими чинниками успіху в діяльності менеджера є: 1) бажання й інтерес 
людини займатися діяльністю менеджера; 2) вміння працювати з людьми, вміння 
спілкуватися, взаємодіяти, переконувати, впливати на людей (комунікативні якості); 3) 
гнучкість, нестандартність, оригінальність мислення, здатність знаходити нетривіальні 
рішення; 4) оптимальне поєднання ризикованості та відповідальності в характері; 5) 
здатність передбачати майбутнє розвиток подій, передбачити наслідки рішень, інтуїція; 
6) висока професійна компетентність і спеціальна управлінська підготовка [4]. 

Аналіз результатів моніторингу розвитку професійно важливих якостей і 
компетенцій у студентів економічних спеціальностей показав, що професійну 
готовність студентів формують наступні професійно важливі якості та компетенції: 
відповідальність, орієнтація на результат, орієнтація на якість, сумлінність, старанність, 
толерантність, володіння інформаційними технологіями, саморозвиток, постійне 
навчання та інші. Виявлено недоліки у розвитку вищим навчальним закладом деяких 
якостей: вміння працювати з людьми, особиста ініціатива, якість праці, системний 
підхід до вирішення завдань [4]. 

Спеціаліст, що виходить зі стіни вищого навчального закладу, має бути добре 
підготовлений до виробничої, організаційно-управлінської або науково-дослідній роботі 
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на підприємстві. Він повинен бути досить компетентним, знати свою справу, вміти 
застосовувати на практиці отримані знання, володіти передовими методами управління 
трудовим колективом, а також знати економічні проблеми країни і успішно вирішувати 
завдання, пов'язані з проблемами управління. До всього іншого, цій людині необхідно 
бути готовим до постійного підвищення своїх знань, до можливої перекваліфікації, 
необхідно відчувати потребу в безперервній освіті [5]. 

Результати дослідження соціологів, що відображають взаємні претензії 
випускників вузів і їхніх роботодавців показали, що молоді фахівці ніколи не зуміють 
зробити кар'єру, якщо не володіють трьома найважливішими навичками: робота в 
команді, комунікаційні навички (тобто спілкуватися і отримувати інформацію) та 
самостійність [4]. 

Таким чином, в сучасних умовах суспільства до випускників вітчизняних вищих 
навчальних закладів висуваються нові 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 великими обсягами інформації;  
- самостійно здобувати та застосовувати знання на практиці для вирішення проблем;  
- гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях; 
- спілкуватися, взаємодіяти, переконувати, впливати на людей; 
- саморозвитку, безперервного навчання та інших, що визначені наведеними 

результатами соціологічних досліджень.  
Сучасна організація освітнього процесу в вищих не дозволяє випускати фахівців 

з вищенаведеними вміннями. Для забезпечення необхідного рівня потрібно активно 
впроваджувати в навчальний процес відповідні технології активного навчання, а також 
докорінно підвищувати кваліфікацію викладачів за менеджменту. 
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Сучасний етап суспільного розвитку характеризується інноваційними 
процесами. Відповідно змінюється погляд на місце і роль людини в суспільстві. Одним 
із важливих факторів соціального прогресу стає готовність суспільної та індивідуальної 
свідомості до змін, до участі в них і сприйманню нового як цінності. У такому 
суспільстві великого значення набуває процес професійної освіти, що формує 
сучасного фахівця. 

Професійна діяльність сучасного фахівця характеризується необхідністю участі 
в інноваційних процесах, в нових соціокультурних вимірах. У зв'язку з цим змінюється 
роль системи професійної освіти в підготовці спеціаліста. Значення набуває не тільки 
освоєння сучасних професійних компетенцій, а й створення й освоєння нових 
соціокультурних цінностей. У цьому значну роль відіграє система виховання в 
сучасному ВНЗ. Освітня установа виконує значущу функцію виховання. 
У зв'язку з цим дослідження організації соціально-педагогічної діяльності ВНЗ набуває 
особливої актуальності. В якості практичного аспекту педагогічної науки виступає 
соціально-педагогічна діяльність. 

Дослідженням теорії діяльності займалися філософи (М.С. Каган, А.В. Маргуліс 
та ін.), соціологи (І.С. Кон, Н.Ф. Наумова та ін.), психологи (Л.І. Божович, Л. С. 
Виготський, О.М. Леонтьєв, А.В. Петровський та ін.). Питаннями визначення змісту, 
методики і технології виховної діяльності присвятили свої роботи М.А. Галагузова, 
В.Є. Гмурман, Ю.В. Василькова, І.Д. Звєрева, А.Й. Капська, Л.Г. Коваль, А.С. 
Макаренко, А.О. Малько, Л.І. Міщик, С.Г. Хлебік та інші науковці. Незважаючи на 
достатньо ґрунтовну розробку проблематики соціально-педагогічної діяльності, 
потребують уточнення та подальшого розвитку питання інтегрованих підходів до 
організації цього процесу.  

Соціально-педагогічна діяльність по своїй суті дуже близька до педагогічної 
діяльності, з якої вона виділилася, однак має власну специфіку. Педагогічна 
діяльність – це різновид професійної діяльності, спрямований на передачу 
соціокультурного досвіду за допомогою навчання й виховання, на створення умов для 
особистісного розвитку. Вона здійснюється педагогами в освітніх установах різних 
типів і видів. Ця діяльності має безперервний планомірний характер, спрямована на 
всіх учасників процесу. Ця діяльність завжди є адресною, спрямованою на конкретну 
людину і розв’язання її  індивідуальних проблем, що виникають в процесі соціалізації, 
інтеграції в суспільство, за допомогою вивчення особистості дитини та навколишнього 
середовища, складання індивідуальної програми допомоги дитині, тому вона локальна, 
обмежена тим часовим проміжком, протягом якого вирішується проблема [1, с. 19]. 

Ключовим у визначенні соціально-педагогічної діяльності є поняття адаптації. У 
сучасних умовах людині протягом життя неодноразово доводиться стикатися зі 
змінами соціального середовища. Вона може опинитися в ситуації, яка вимагає змінити 
себе, або середовище, або те й інше разом. Основна особливість соціально-педагогічної 
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діяльності полягає в тому, що потреба в ній виникає у випадку, якщо у людини (групи 
людей) складається проблемна ситуація у взаєминах із середовищем. 

Історичний аналіз ідеї соціально-педагогічної діяльності доводить, що витоки 
цієї проблематики беруть початок ще з часів античності, оскільки виховання 
гармонійної особистості, здатної повноцінно служити своєму суспільству 
обговорювалося  Сократом, Платоном, Арістотелем. Широкого обговорення ідея 
реалізації особистості набула в роботах провідних світових педагогів Я. Коменського, 
А. Дестервега, Я. Корчака. З погляду І. Песталоцці, П. Наторпа об'єктом соціальної 
педагогіки виступає соціальне виховання підростаючого покоління. Завдання 
педагога – інтеграція виховних сил суспільства з метою підвищення культурного рівня 
народу, створення соціально-педагогічного та соціально-психологічного «поля» для 
повноцінного становлення кожної людини упродовж її життєвого шляху. 

Для розуміння сутності та особливостей будь-якого виду діяльності необхідно 
виявити її концептуальні та процесуальні складники, насамперед, об'єкт і суб'єкт. До 
об'єктів прийнято відносити ті елементи дійсності, на які спрямована дія. Призначення 
соціально-педагогічної діяльності – надання компетентної соціально-педагогічної 
допомоги населенню, підвищення ефективності процесу соціалізації, виховання та 
розвитку дітей, підлітків [4, с. 5]. 

Можливі й інші тлумачення. У широкому сенсі до об'єкта соціально-
педагогічної діяльності відносять зв'язки, взаємодії, способи і засоби регуляції процесів 
соціалізації, соціального виховання, поведінки соціальних груп і особистостей в 
суспільстві. У вузькому сенсі – ситуації ризику, проблеми порушення соціалізації тих, 
хто потребує допомоги. В основі цих підходів до визначення сутності об'єкта 
соціально-педагогічної діяльності покладено дискусію, витоки якої криються в 
педагогічній традиції кінця  XIX – початку ХХ ст. 

Різні періоди роботи українських ВНЗ позначені провідними напрямами та 
формами соціально-педагогічної діяльності: інтернаціональне виховання, формування 
ідеологічної бази, розвиток громадянських ініціатив тощо. На сучасному етапі 
становлення незалежної України виникла ціла низка нових, невідомих раніше проблем, 
які потребують нагального розвитку й на рівні навчально-виховного закладу, і на рівні 
суспільства в цілому. Соціально-педагогічна діяльність сьогодні пов’язана з 
проблемами вирішення потенційних і готових спалахнути конфліктів, тому така робота 
має: сприяти усуненню і подоланню специфічних труднощів у процесі соціалізації 
школярів з різних прошарків суспільства; розвивати процес випереджальної 
соціалізації, тобто знайомити всіх учнів, незалежно від їх походження, з їх рольовими 
перспективами і шансами в суспільстві, з громадськими запитами, готувати їх до 
критичного сприйняття цих перспектив; сприяти розвитку особистості та її орієнтації в 
соціальних процесах на стадії навчання, формувати лідерські якості, толерантність, 
стійку громадянську позицію, впроваджувати гуманістичні ідеї.  
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            Постановка проблемы. В наследство от Советского Союза Украине досталась 
достаточно серьёзная научная база, которая развивается и в сегодняшний день. Это 
поддерживает интерес к Украине как  к государству, способному выполнять заказ по 
подготовке высококвалифицированных кадров. Кроме этого общественно-
политические особенности Украины сформировали в мировом общественном сознании 
образ нестандартной страны, что также поддерживает интерес к Украине. Нельзя не 
отметить и тот факт, что обучение в нашей стране значительно дешевле, чем в 
европейских государствах, и это является немало важным фактором для небогатых 
жителей отдельных государств. Получать образование сегодня в Украину приезжают из 
стран Азии, Африки, Латинской Америки, из стран близлежащего зарубежья. В центре 
внимания, прежде всего высшие учебные заведения, находящиеся в столице и крупных 
городах – Харькове, Львове, Одессе и др. Эти города  имеют давние образовательные и 
культурно-исторические традиции. Особенно активно процесс прибытия студентов-
иностранцев наблюдается примерно с 2008 года. И всё-таки система 
межгосударственных образовательных связей является развивающейся. Поэтому 
важным является обобщения накопленного опыта по обучению иностранных 
студентов, их адаптации и формулирования некоторых выводов на его основе. 

Изложение основного материала. Несмотря на уже имеющийся социальный 
опыт, полученный в родной стране, условия жизни и обучения в Украине можно 
считать для студента-иностранца непривычными. Разница между организацией 
общественной жизни и условиями обучения в родной стране и в Украине порождает 
проблемы, связанные с адаптацией студента к условиям жизни и обучения. 

В современных украинских социальных условиях студенты зарубежных стран 
обнаруживают зачастую слабую способность адаптироваться к условиям обучения в 
вузах Украины. А. И. Сурыгин характеризует эти адаптационные процессы как 
«острые» и «сложные» [1. С. 30]. Более того, автор отмечает, что обучение 
иностранных студентов должно учитывать «формирование системы целей в области 
адаптации и разработку инструментов диагностики уровня адаптированности 
иностранных студенто» [1. С. 34]. Слабая способность к адаптации проявляется в том, 
что, испытав «культурный шок», студент, как правило, обнаруживает малую 
личностную активность. Она сопровождается слабо выраженной личностной 
самореализацией, отсутствием способности адекватно оценивать вид избранной 
деятельности, возникновением коммуникативных проблем, неадекватностью оценки 
чужого для них менталитета. Иностранные студенты, приезжающие в Украину, 
конечно, имеют теоретические сведения, касающиеся общественно-политической 
ситуации в Украине, бытовых условий, особенностей структуры высшего образования. 
Однако, соединить теорию с практикой, возникающей перед ним в чужой стране - 
трудно. Как правило, легче всего адаптироваться удается тем студентам, чьи родители 
являются выходцами из России или стран бывшего СССР. Наблюдения показали, что 
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специфичными субъективными факторами, влияющими на процесс социальной 
адаптации иностранных студентов – являются: 

–  высокий уровень коммуникативных умений (имеется в виду высокий уровень 
владения русским языком и его стилями); 

– наличие интереса к истории и культуре Украины; 
– наличие интереса к системе высшего образования в Украине и, в частности, к 

структуре высшего образования на экономических факультетах; 
– количественный и качественный состав студенческой группы на факультете. 
Объективными факторами являются: 
– наличие постоянной «чуждой» языковой среды; 
– непонятная иностранцам организация учебной деятельности на факультетах; 
– проживание в бытовых условиях (в семьях или студенческом общежитии), 

отличающихся от привычных.  
Установление комплекса субъективных и объективных факторов, влияющих на 

процесс социальной адаптации иностранных студентов к обучению на экономических  
факультетах вузов, позволяет разработать критерии их подготовленности к социальной 
адаптации. Предлагаемая классификация является традиционной и основана на анализе 
педагогического опыта и теоретических изысканий в этой области. Мы предполагаем 
наличие следующих критериев подготовленности указанной категории студентов к 
социальной адаптации: когнитивный, эмоционально-волевой, действенно-
практический. 

Когнитивный критерий предполагает осознание студентами цели своего 
обучения на экономическом факультете вуза, а также овладение системой знаний о 
том, каким образом эта цель может быть достигнута. Иностранные студенты четко 
формулируют цель своего пребывания на факультете: 1) улучшить знание русского 
языка; 2) увидеть иной ракурс изучения дисциплин по избранному направлению 
обучения. В отличие от иностранных,  украинские студенты-первокурсники не всегда 
могут четко сформулировать цель своего обучения на экономическом факультете, так 
как после поступления в вуз студенты зачастую сталкиваются с расхождением между 
их представлениями и целями и конечным результатом их деятельности в вузе, 
реальными условиями обучения. Данная трудность имеет место в том случае, если речь 
идет о студентах, пришедших на экономический  факультет после окончания обычной 
общеобразовательной школы. Однако подобных проблем с осознанием цели своего 
пребывания в вузе практически не возникает у студентов, окончивших ранее 
специализированные учебные заведения (лицеи, техникумы). Данная категория 
студентов сближается с иностранными стажерами в плане четкости осознания цели 
обучения. 

Эмоционально-волевой критерий предполагает наличие у студентов 
личностного отношения к характеру и результату обучения, умения строить 
межличностные отношения; выработанности определенных коммуникативных 
навыков; умения выявлять и преодолевать трудности; наличия положительных 
ценностных ориентаций и нравственных качеств. С помощью данного критерия 
выявляется состояние студента, попавшего из одной социальной среды в другую. 
Успешность обучения зависит от его взаимоотношений с однокурсниками, особенно 
внутри студенческой группы, с одной стороны, и от его отношения к учебному 
процессу в целом, с другой. 

Опрос иностранных студентов показывает, что трудности при общении в 
аудитории возникают у них прежде всего при отсутствии доброжелательного 
отношения со стороны преподавателя и членов студенческой группы. Студенты 
Харьковского автомобильно-дорожного университета (экономического факультета) 
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отмечают  доброжелательность наших преподавателей, их стремление помочь в 
трудных ситуациях, не считаясь со временем. Студентам в принципе не нравится 
большая степень академичности и формализованности в отношениях между студентом 
и преподавателем. Что касается количественного и качественного состава студенческой 
группы, то студенты считают, что количественный состав (25-30 человек), ее 
сплоченность (по причине отсутствия широкого свободного выбора учебных 
дисциплин) способствуют быстрому возникновению товарищеских взаимоотношений, 
а следовательно, облегчают адаптацию иностранца. Следует отметить важное явление, 
существующее в украинской  студенческой среде и негативно влияющее на процесс 
адаптации иностранных студентов. Оно относится к нравственно-этической сфере и 
включает в себя систему таких действий украинских студентов, как использование 
шпаргалок, списывание, организация «круговой поруки» в случае неготовности к 
занятию, демонстрация неуважения к преподавателю. В том, что подобное поведение 
украинских студентов затрудняет процесс адаптации, подтверждают все иностранные 
студенты. Важным является и тот факт, что, несмотря на самостоятельность участия 
студента в деятельности по социальной адаптации, очень велика роль куратора, 
регулирующего интенсивность процесса адаптации иностранного студента.  

Конечно, иностранные студенты должны развивать  
самостоятельность мышления, использовать индивидуальные возможности и 
способности. Задача иностранца-студента – завершить учёбу с хорошим учебным и 
личностным результатом.  

Одним из условий, обеспечивающих развитие личности студента и его адаптации 
на первом году обучения, является уровень общеобразовательной подготовки. 
Оценивая свой уровень успеваемости, полученный на родине и отвечая на вопрос 
«какие средние оценки вашей успеваемости в школе, лицее по общеобразовательным 
предметам (математика, физика, химия, биология)?», сами студенты рассказывают, что 
получали в основном «четверки» и «пятерки». Однако практика показывает, что оценка 
знаний у значительного числа студентов завышена. Анализ результатов первой 
экзаменационной сессии показывает, что качество знаний составляет примерно 50%, а 
процент пропуска занятий без уважительных причин более чем у трети студентов – 
40%. У наиболее слабых студентов истощение компенсаторных механизмов наступает 
к концу первого семестра. Это выражается в заболеваниях, частых пропусках занятий 
без уважительных причин, пассивном поведении на занятиях. Следует подчеркнуть, 
что сроки адаптации неодинаковы во времени, что связано с поздним приездом 
студентов к началу занятий. Возникает необходимость проводить интенсивный курс 
обучения, сокращать темы и количество заданий внутри тем, ограничивать научный 
стиль речи. В результате языковая база таких студентов значительно слабее. Некоторые 
студенты признаются, что приехали в нашу страну, чтобы получить любой диплом о 
высшем образовании. Проживание в Украине освобождает их также от контроля со 
стороны родителей. Подобная установка приводит к такой проблеме, как нежелание 
учиться. 

Один из способов стимулировать образовательный процесс для иностранных 
студентов – материальный. Например, в Харьковском национальном автомобильно-
дорожном университете установлен следующий порядок ликвидации академической 
задолженности иностранными студентами. Приём зачётов и экзаменов у иностранных 
студентов, пропустивших без уважительных причин более 30% занятий, 
осуществляется только после оплаты дополнительных образовательных услуг. 
Процедура ликвидации академических задолженностей осуществляется при 
непосредственном и активном участии кураторов иностранных студентов, их 
инициативе и контроле результатов. Для ликвидации академических задолженностей 
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по конкретной дисциплине иностранный студент лично (строго!) на основании 
национального паспорта, оформляет соответствующий договор с университетом об 
оказании образовательных услуг. Со своим экземпляром договора иностранный 
студент обращается к заместителю декана своего факультета, который вписывает в 
договор название дисциплины, фамилию ведущего преподавателя и количество часов 
дополнительных занятий, согласованное ранее студентом и преподавателем; 
направляет студента на соответствующую кафедру, где он получает адаптированный 
теоретический материал по тематике дополнительных занятий. Обязательно 
устанавливается контакт с преподавателем, назначается время и место проведения 
занятий. 

Иностранному студенту на основании общего объёма дополнительных услуг (в 
часах) выписывается квитанция на их оплату. Студент в банке оплачивает по 
квитанции указанную в ней сумму. На оригинале квитанции указывается фамилия 
преподавателя, название дисциплины и объём часов, проводимых им дополнительных 
занятий. С оригиналом квитанции иностранный студент возвращается в деканат своего 
факультета, где ему выдают хвостовку, указывают время и аудиторию, в которой1 с 
ним будут проводиться дополнительные занятия. В назначенное время и аудиторию 
студент приходит к преподавателю, который проводит дополнительные занятия в 
объёме часов, указанных в договоре. Контроль за ходом проведения занятий 
возлагается на декана факультета. Настоящий порядок реализуется только при наличии 
объективной и точной информации о посещаемости иностранных студентов и 
адаптированных методических материалов по всей дисциплине специальности.  

Определяя проблемы обучения иностранных студентов и наиболее очевидные 
подходы к их решению, необходимо остановиться и на самом процессе обучения. 
Фундаментом, от прочности которого зависит успешность получения иностранными 
студентами полноценного образования, конечно, является уровень владения русским 
языком. Фундамент закладывается на подготовительном отделении. Экономические 
науки  имеют свою специфическую терминологию, овладеть которой не сложно, если 
найти правильные, методически выверенные подходы. И здесь важен тандем в 
обучении: преподаватель русского языка - преподаватель-предметник. Необходим 
отбор наиболее значимых слов, словосочетаний, выражений, возможно, используемых 
сразу в нескольких дисциплинах. Преподавателям как внутри одной дисциплины, так и 
разных дисциплин, например «организации бухгалтерского учёта» и «право», 
необходимо время от времени контактировать друг с другом и согласовывать 
программы, определения понятий. 

Одним из основных элементов обучения являются лекции.  Естественно, на этом 
виде занятий легче всего получать знания, так как именно на практике решаются 
задачи, объясняются трудные моменты теоретического материала и вся работа ведется 
под руководством преподавателя. На лекции студент тоже должен работать, а не 
пассивно конспектировать речь педагога или переписывать текст со слайдов при 
чтении лекции в режиме презентации. Иностранным студентам, особенно 
первокурсникам, воспринимать лекции «в чистом виде», как это преподносится в 
высших учебных заведениях, очень трудно. Можно пойти более легким путем и 
совмещать чтение лекций с практическим занятием, в итоге занятие превращается в 
некое симбиозное создание, своего рода упрощенная лекция или усложненное 
практическое занятие.  

Практические занятия имеют не меньшую обучающую функцию, чем лекции. 
Естественно, на этом виде занятий легче всего получать знания, так как именно на 
практике решаются задачи, объясняются трудные моменты теоретического материала и 
вся работа ведется под руководством преподавателя. Форма проведения практических 
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занятий может быть различна, но, как показывает опыт, обязательно на практике нужно 
устно общаться со студентами.  

Выводы. Таким образом, наблюдения над процессом обучения иностранных 
студентов показали, что наряду с общими для любой социальной группы проблемами 
адаптации существуют специфические особенности процесса социальной адаптации 
для иностранных студентов. Сегодня можно констатировать, что подготовка 
иностранных специалистов в Украине носит массовый характер и имеет тенденцию к 
дальнейшему развитию. Анализ процесса адаптации иностранных студентов к новой 
социальной среде и выявление механизмов управления этим процессом позволит 
выработать практические рекомендации по оптимизации их обучения. И только 
высокопрофессиональное осуществление учебного процесса может решить проблему 
привлечения иностранных студентов к обучению в Украине. 
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Одной из главных целей образования является обеспечение становления 

профессионала, создание среды для максимальной реализации профессионально-
психологического потенциала, определяющего мобильность и конкурентоспособность 
специалиста на рынке труда. 

Постановка проблемы. Реформирование системы высшего образования 
направлено на создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров, 
которым предстоит в посткризисный период обеспечивать развитие различных 
отраслей экономики. Поскольку в 2015-2016 гг. экономикой по-прежнему будут 
востребованы специалисты экономических специальностей, критерии уровня их 
подготовки приобретают всё более актуальный характер. 

В число профессионально и социально значимых требований к такого рода 
специалистам входят: стремление к постоянному совершенствованию, творческий 
подход к решению поставленных профессиональных задач, осознанная личная 
ответственность за результаты своего труда, коммуникационная готовность к работе по 
профессии, в том числе в иноязычной среде, высокая нравственная позиция и др. 
Выполнение этих требований непосредственным образом связано с обеспечением в 
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вузе надлежащего качества образовательного процесса, в т.ч. индивидуализация 
процесса образования.  

Изложение основного материала. На современном этапе сложилась 
противоречивая и сложная ситуация в области построения учебного процесса как 
механизма подготовки квалифицированных кадров в связи с присоединением Украины 
к Болонскому процессу. Получение знаний как таковых более не является залогом 
успешной профессиональной деятельности молодого специалиста. Выходом из этой 
ситуации может послужить внедрение компетентностного подхода. Компетентностный 
подход предполагает целостное включение обучающегося в различные виды 
деятельности (творческую, продуктивную), а в особенности - установку на творческое 
саморазвитие и самореализацию. В этой связи актуальной является задача 
индивидуализации учебного процесса, где учитывается степень подготовленности, 
интересы и способности обучаемых. 

Реализация принципа индивидуализации является одним из наиболее сложных 
аспектов учебного процесса. В то же время она представляет возможность наиболее 
полно учитывать индивидуальные особенности, цели, мотивацию обучаемых, 
содержание учебного материала, методики проведения, способы действий, средства 
обучения, активизирует учебную деятельность каждого студента и позволяет работать в 
посильном темпе. Индивидуализация способствует повышению качества 
профессиональной подготовки, формируется индивидуальный стиль образовательной 
деятельности, который положительно влияет на психологические механизмы усвоения 
учебного материала и формирование профессиональных компетенций. 

Индивидуализация обучения специалистов экономической направленности 
может осуществляться: 

- по содержанию, когда студент имеет возможность корректировки 
направленности получаемого образования. Эту возможность можно получить,  
применяя программы обучени, по индивидуальным планам, а также развивая 
деятельность научных кружков и обществ; 

- по объёму учебного материала, что позволяет наиболее способным студентам 
более глубоко изучать предмет в познавательных, научных или прикладных целях. Для 
этого также могут использоваться индивидуальные планы работы, договора о целевой 
подготовке, работа в научных кружках и обществах. Способным студентам 
предоставляется возможность более глубоко изучить предмет, пока менее способные 
или более медлительные изучают обязательный предмет.  

Для реализации профессиональной направленности самостоятельной работы 
студентов необходимо создание студентами конкретного продукта: курсовых работ, 
научно-исследовательских работ, выпускных квалификационных работ. Активизация 
учебно-познавательной деятельности достигается также за счёт повышения уровня 
учебной мотивации, понимания индивидуальных стремлений студентов.  

Учитывать индивидуальные особенности студентов в процессе обучения – 
необходимое требование. Это очевидно, так как студенты по разным показателям в 
значительной мере отличаются друг от друга. Индивидуализация обучения – это 
организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа 
обучения обуславливается индивидуальными особенностями учащихся; различные 
учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-управленческие 
мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. Индивидуализация 
представляет собой учет индивидуальных особенностей студентов в учебной работе. 
Таковыми могут быть различные физические и психические свойства и состояния 
личности: особенности всех познавательных процессов и памяти, свойства нервной 
системы, черты характера и воли, мотивация, способности, одаренность и т.д. При 
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индивидуализации учебной работы следует учитывать следующие особенности: 
обучаемость, т.е. общие умственные способности (в том числе и креативность), а также 
специальные способности. Сюда относятся способность запоминать материал, 
способность проведения логических операций, а также способность творческого 
мышления. Это - учебные умения. Нагляднее всего они проявляются в самостоятельной 
работе студентов с учебным материалом: при восприятии и обработке нового 
материала, при выделении из него существенного, его структурировании и связывании 
нового материала, повторении и его применении. Таким образом, они связаны со всей 
учебно-познавательной деятельностью студентов в процессе обучения. Это – 
познавательные интересы (на фоне общей учебной мотивации). Познавательный 
интерес может быть средством обучения, выступать в качестве мотива, на более 
высоком уровне становится свойством личности. Учет интересов студентов нужен и с 
другой точки зрения: интересы – это такие качества личности, при которых 
формирование индивидуальных различий является специальной воспитательной 
задачей. 

Современные учёные определяют следующие технологии индивидуализации: 
– Учет факторов, которые обуславливают неуспеваемость студентов (пробелы в 

знания, дефекты в мышлении, в навыках учебной работы, пониженная 
работоспособность и др.). 

– Способы преодоления индивидуальных недостатков в знаниях, умениях и 
навыках, в процессе мышления. 

– Учет и преодоление недостатков семейного воспитания, а также неразвитости 
мотивации, слабости воли. 

–  Оптимизация учебного процесса применительно к способным и одаренным 
учащимся. 

–  Предоставление свободы выбора ряда элементов процесса обучения. 
–  Формирование учебных навыков и умений. 
–  Формирование адекватной оценки студентов. 
– Использование технических средств обучения (информационно-компьютерные 

технологии). 
Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной мере во 

всех существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также 
считать «проникающей технологией». Настоятельная необходимость 
индивидуализации обучения обусловлена большими индивидуальными различиями тех 
качеств студентов, от которых зависит результат учения. Сюда относится уровень 
знаний, умений и навыков, учебные умения и способности. По теории развития 
обучение может быть лишь тогда развивающим, если представленные студенту задания 
учитывают уже достигнутый им уровень. Одновременно именно такие задания могут 
его активизировать. 

Поскольку индивидуализация обучения студентов требует учета названных 
особенностей, то ее специфическими целями являются: 

– сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности студента, его 
потенциальных возможностей; 

–  содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ 
каждым студентом, предупреждение неуспеваемости студентов; 
            –  улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 
            – формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, 
творчества. 

Вывод. Таким образом, индивидуализация образовательного процесса в высшей 
школе должна рассматриваться как непосредственное проектирование студентами 
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собственной образовательной деятельности, планирование ими конкретных действий 
по овладению науками, а также принятие ими ответственности за собственное 
образование, осознание его цели и на этой основе понимание ими особенностей своего 
профессионального выбора. А также важно понимать, что индивидуализация лишь 
тогда выполняет свою подлинную цель, когда студент выступает уже не как объект, а 
как субъект обучения, т.е. исходя из своей индивидуальности, находит в содержании и 
процессе обучения соответствующие его интересам и способностям цели и 
возможности их самостоятельной реализации в собственной учебной деятельности. 
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Одним з провідних завдань вищої освіти є підготувка кваліфікованого фахівця, 

готового до виконання тієї або іншої роботи в рамках своїх повноважень [1]. 
Повсякденна практика вищої школи показує, що все частіше на середніх і 

старших курсах вузів ефективність реалізації студентами навчально-професійної 
діяльності є низькою, хоча їх інтелектуальні можливості, запас знань і сформовані 
вміння потенційно дозволяють впоратися з пропонованими навчальними і 
професіональними завданнями. Дана обставина, в свою чергу, унеможливлює 
досягнення мети, поставленої державою перед вищими навчальними закладами - 
підготовку кваліфікованого фахівця для тієї чи іншої сфери виробництва. Однією з 
причин, внаслідок якої учні не реалізують наявний потенціал, є  структура їх 
особистості, що проявляється в психологічній неготовності учнів до виконання 
навчально-професійної діяльності та прийняття відповідних цій позиції здібностей.  

Аналіз зарубіжних та вітчизняних освітніх систем свідчить, що існує 
особистісне утворення, що виступає фактором оцінки успішності суб'єкта освіти. 
Вченими, що досліджують означену проблему, навіть розроблено модель учня вищого 
навчального закладу за аналогією з моделлю внутрішньої позиції школяра, що 
розроблена Л.І. Божович [2].  

Внутрішня позиція студента - це динамічне утворення, що має свою 
закономірність розвитку: сформувавшись з внутрішньої позиції школяра до початку 
навчання у вузі, воно досягає зрілості в середній ланці, а до моменту закінчення 
навчання трансформується у внутрішню позицію професіонала. 

Вивченню та дослідженню внутрішньої позиції особистості присвячені роботи 
таких вчених, як Мясищева В.І., Анан’єва Б.Г, Бедарханова В.П., Годника С.М. та 
інших. Тому, як бачимо, ідея суб’єктивності позиції студента не є новою, але, на погляд 
автора, потребує подальшого розвитку сама модель його поведінки та взаємозв’язків її 
складових. 

Вивчення основних тез провідних  вчених дозволяє фіксувати й аналізувати 
суб'єктну позицію студента з урахуванням наступних критеріїв:  

- свідомий вибір професії,  
- прагнення до особистісної та професійної самореалізації,  
- стійкий інтерес до всіх досліджуваних дисциплін,  
- ставлення до себе як до суб'єкта власної життєдіяльності,  
- наявність суб'єктних зв'язків між студентами і викладачами, між студентом і 

навчальної групою,  
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- вміння самостійно ставити цілі, планування та прогнозування життєдіяльності,  
- вміння раціонально організувати власну життєдіяльність,  
- вміння контролювати, аналізувати та оцінювати себе, свою діяльність та 

поведінку,  
- вміння здійснювати корекцію своєї життєдіяльності в інтересах прагнення до 

самоосвіти і самовихованню [3]. 
Внутрішня позиція студента складається з трьох компонентів: мотиваційного, 

афективного і когнітивного.  
В мотиваційний компонент входять пізнавальні, соціальні та професійні мотиви.  
Афективний компонент - це сукупність установок суб'єкта на компетентність і 

професійний ріст, прагматична і ідеалістична установки.  Що стосується змісту 
когнітивного компонента, то з усього різноманіття знань і уявлень індивіда вплив на 
ефективність навчально-професійної діяльності більшою мірою надає професійне 
ідеальне Я.  

Навчально-професійна діяльність також має свою динаміку розвитку і змінює 
характер протягом терміну навчання. Мета, на досягнення якої спрямована навчально-
професійна діяльність - фахівець, готовий (в тому числі психологічно) до виконання 
професійної діяльності в рамках отриманої спеціальності і бажаючий здійснювати цю 
діяльність. Мотиви є рушійними силами, що спрямовують означену діяльність до 
досягнення поставленої мети. Для навчально-професійної діяльності характерні, 
насамперед, пізнавальні, соціальні та професійні мотиви. Домінування тієї чи іншої 
групи мотивів на різних етапах навчання визначає спрямованість діяльності щодо її 
загальної мети.  

Зазначені групи мотивів також входять до складу структури внутрішньої позиції 
студента. Якщо особисті мотиви учня співпадають із запропонованими мотивами для 
навчально-професійної діяльності, а зовнішні (декларовані системою вищої освіти) цілі 
і особисті цілі суб'єкта збігаються, в такому разі він успішно здійснює цю діяльність. 
Початковим механізмом руху суб'єкта в бік досягнення мети під впливом мотивів 
виступає так звана фіксована установка (під установкою розуміється суб'єктивний або 
розумовий стан готовності до дії). Оптимальною для становлення та здійснення 
ефективної учбово-професійної діяльності у ВНЗ на сьогоднішній день вважається  
установка на компетентність і професійний ріст: вона припускає готовність до дій, з 
яких суб'єкт нарощує власну компетентність у предметній області і намагається 
отримати максимум знань, умінь і навичок при освоєнні професії.  

В запропонованій моделі внутрішньої позиції студента на початковому етапі 
навчання домінуючими є мотиви пізнання. Протягом подальшого  навчання на перше 
місце виходять мотиви професійні. Пізнавальним і професійним мотивам відповідає 
установка на компетентність і професіональне зростання. Дане поєднання установки і 
мотивів приведуть суб'єкта до досягнення мети - його становленню як професіонала в 
предметній області, що співпадає з метою, декларованою більш поглибленим 
навчанням. Досягнення цієї мети при мінімальних затратах з боку студента виступає 
показником ефективності діяльності. Відомо, що установка опосередковується 
мотивами діяльності, і тому організація і дотримання умов, за яких у студентів 
формується і зберігається стійка установка на компетентність і професійний ріст, є 
настільки важливими аспектами при організації навчального процесу у  вищому 
навчальному закладі. Разом з цим трансформація діяльності з навчальної в професійно-
навчальну відбувається під впливом ряду умов і факторів. Під їх впливом також 
зазнають змін установки і мотиви діяльності. В якості зовнішніх умов виступають 
навчальні стандарти та навчальні плани спеціальностей - нормативні документи, що 
фіксують змістовний мінімум і необхідні компетенції, які повинні бути сформовані у 
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студентів до моменту закінчення навчання. Перебуваючи всередині начального 
процесу, суб'єкти не мають можливості впливати на ці умови і приймають їх як даність. 
Сам зміст стандартів та навчальних планів диктує необхідність трансформації 
діяльності з навчальної спочатку в навчально-професійну, а потім - в професійно-
навчальну і виступає фактором цієї трансформації. Так, згідно з навчальними планами, 
спочатку вивчаються загальні фундаментальні дисципліни, що покликані формувати в 
учнів базові знання та вміння. Поступово до них додаються прикладні дисципліни і 
дисципліни професійного блоку. З II - III курсів планами передбачено проходження 
практик. По мірі переходу на старші курси частка прикладних дисциплін зростає, 
терміни практик подовжуються. На старших курсах значний час аудиторного 
навантаження відведено на вивчення дисциплін спеціалізації. В наявності залежності 
характеру діяльності від вимог зовнішнього середовища змінюються параметри 
середовища - трансформується діяльність.  

Найважливішим із внутрішніх умов є, на погляд автора, успішне вирішення 
молодими людьми завдання професійного самовизначення, результатом якого виступає 
сформований образ професіонала, причому в ідеальному варіанті - це образ фахівця в 
конкретній професії. Якщо в учня сформовано ідеальний еталонний образ професіонала 
як носія необхідної в даній професійній області компетенції, то такий учень готовий до 
включення в навчально-професійну діяльність, що сприяє досягненню поставленої 
мети. Бажання студента бути професіоналом (отримати відповідні спеціальні знання, 
сформувати і розвинути нові інтелектуальні та інструментальні вміння та навички), 
реалізуючись через надавані навчальним закладом засоби, переростає в професійні 
мотиви, які поступово виходять на перший план. У зв'язку з необхідністю реалізації 
набираючих силу професійних мотивів у учнів (тобто студентів) актуалізується потреба 
в поступовій зміні характеру діяльності. Установка на компетентність і професійний 
ріст при цьому залишається домінуючою і по мірі переходу з одного віково-освітнього 
етапу на інший лише посилює свій вплив на відповідні їй групи мотивів, забезпечуючи 
тим самим поступові зміни способів виконання і характеру діяльності самими учнями. 
Стадії трансформації навчальної діяльності, обумовлені внутрішнім фактором, 
відповідають таким при трансформації навчальної діяльності під впливом зовнішнього 
фактора, а це, в свою чергу, надає студенту (суб'єкту діяльності) потенційну 
можливість бути успішним на кожному з етапів навчання.  

Ступінь сформованості та/або зрілості внутрішньої позиції (співвідношення 
домінуючих складових компонент) і її відповідність характеру діяльності на кожному 
віково-освітньому етапі забезпечить в підсумку рішення поставлених задач і успішність 
учня. Виходячи з вищевикладеного, слід визначити, що внутрішня позиція студента є 
одним з потужних факторів його успішності в навчально-професійній діяльності.  

Знання механізмів розвитку внутрішньої позиції студента представляє 
можливість розробляти програми тренінгів та спецкурсів, спрямованих на формування і 
визрівання структурних елементів позиції, на узгодження взаємодії цих елементів. 
Зрілість внутрішньої позиції та її узгодженість забезпечить ефективність виконання 
студентами навчально-професійної діяльності на кожному з віково-освітніх етапів і в 
цілому підготовку кваліфікованих фахівців, необхідних вітчизняному виробництву. 
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 Приєднання Українського освітнього простору до Болонського процесу, крім 
певним чином побудованих принципів та методів організації  учбового процесу, 
орієнтує вітчизняні вищі наукові заклади на розвиток самостійної роботи студентів [1].  

В рамках цієї роботи серед студентів нашого університету очної та заочної форм 
навчання були проведені дослідження, в результаті яких шляхом опитування (зокрема, 
анкетуванням та інтерв'ю), виявлені найбільш важливі риси поглядів молоді на деякі 
аспекти вищої освіти України.   

Аналіз проведених досліджень дозволив здійснити наступні висновки. 
Абсолютна більшість опитаних респондентів вважає здобуття вищої освіти необхідною 
умовою подальшого життєвого успіху, що повязується з підвищенням соціального 
статусу, добробутом, кар’єрою та науковими або професійними досягненнями. В той 
самий час документальне її підтвердження, тобто володіння дипломом про вищу освіту, 
вони не вважають за необхідне. Саме таке протиріччя, на думку автора, свідчить про 
бажання та намагання молоді мати реальну, а не фіктивну освіту. Отже, внутрішні 
причини споживачів освітніх послуг для вдосконалення процесу присутні. Це 
підтверджують і позитивні відповіді на питання щодо необхідності вдосконалення 
процесу освіти та мотиваційних її факторів. Молодь досить високо оцінює рівень 
знаннь,якими володіють викладачі,  і вважає, що значна кількість дисциплін може бути 
успішно засвоєна, якщо їх викладати «правильно». Разом з цим більшість респондентів 
не змогла назвати більш 3-5 дисциплін, що дійсно викладались цікаво та запам’ятались. 
Також 100% опитуваних висловили бажання самостійно обирати навчальне 
навантаження та позитивно відповіли на запитання щодо того,  що в процесі освіти в 
навчальному закладі  нескладно  отримати заслужену оцінку, не вдаючись до 
корупційних відносин з викладачами.  Отже,   при зацікавленості в освіті  анкетована 
молодь вважає, що освітній процес може та повинен вдосконалюватись.  

Аналіз результатів опитування та літературних джерел стосовно порушеної 
проблеми дозволив запропонувати та внести деякі вдосконалення до вже 
запропонованих або впроваджених заходів для забезпечення якісної освіти, а зокрема 
тих, що стосуються ефективності організації самостійної та наукової роботи студентів. 

Студент, точніше, його професійна потреба, повинні стати основним двигуном 
пізнавального процесу. Лекції, семінари, лабораторні роботи, дистанційне навчання 
повинні надаватись тільки з метою допомоги самостійному та активному студенту. 
Повинна змінитись і  роль викладача – з джерела учбової інформації він має 
перетворитися в організатора учбового процесу при одночасній зміні складу 
самостійної роботи [2]. 
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Слід окремо відзначити, що самостійна робота студентів може бути двох видів: 
організована викладачем і самостійна робота без безпосереднього контролю з боку 
викладача, коли він виступає лише як консультант з їх самоосвіти. При цьому 
самостійна робота студентів може включати: опрацювання теоретичних матеріалів 
дисципліни, підготовку рефератів, доповідей, курсових робіт, статей та участь у 
виконанні науково - дослідних робіт кафедр. 

На погляд автора, навчальний процес повинен містити в собі значну частину 
самостійного учбового навантаження, коли аудиторні заняття в основному виконують 
лише підтримуючі функції освіти особистості.  Цілком логічно, що зазначена 
пропозиція можлива лише за умови створення системи надання студентам 
інформаційних послуг з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних систем і 
технологій (електронна бібліотека, дистанційні навчальні курси, Інтернет). Що 
стосується частини викладання лекцій, ця проблема може вирішуватись електронними 
конспектами, з якими студенти мають можливість ознайомлення на початку курсу. В 
реальному виконанні це може виглядати так. Приходячи на лекцію, студент повинен 
вже ознайомитись з її сутністю – мати при собі її текст, можливо, конспект або 
планшет для перегляду. Не виключено, що в процесі цього ознайомлення  не всі тези 
або положення стануть для нього зрозумілими, отже, студент повинен мати можливість 
роз”яснення незрозумілих моментів викладачем перед початком заняття або 
безпосередньо на занятті, та отримати підготовлену  ним відповідь.  

По мірі розвитку курсу конспект та інші методичні матеріали повинні 
оптимізуватись та вдосконалюватись не тільки автором-викладачем, а й студентами, а 
їх якість повинна оціниватись спеціалістами галузі і безпосередньо студентами. Однак 
слід враховувати, що не всі студенти сприймають в якості засобу навчання виключно 
електронні конспекти лекцій, тому вони повинні бути максимально різноманітними і 
враховувати їх ідивідуальні особливості.  

Також слід зазначити, що до кожної пропонованої державною або навчальним 
закладом освітньої програми (дисципліни)  необхідно  внести  положення щодо 
можливостей застосування професійних знань і навичок у практичній діяльності,  а 
також конкретних сфер їх застосування, аби майбутній фахівець мав уявлення щодо 
зв’язку сутності пропонуємих знань та майбутньої професії. Такі положення можуть 
значно підвищити мотивацію студентів та стимулювати їх до більш уважного засвоєння 
дисциплін. 

 Не слід обходити увагою і комплексні критерії оцінки якості освітнього 
процесу, оскільки головною метою освіти є висока якість підготовки фахівців, 
поєднання високого професіоналізму з всебічним розвитком особистості. Отже, 
способом реалізації поставлених завдань має бути  навчання без примушення, радість 
пізнання, творча співпраця вчителя та учнів, повага до особистості студентів, увага до 
їхніх запитів та інтересів. Всі окреслені вимоги точно відповідають принципам 
організації самостійної роботи студентів. 

Взагалі в системі активного оволодіння спеціальністю студенти завжди повинні 
бачити як кінцеві, так і проміжні професійні цілі при вивченні всіх дисциплін 
навчального плану. Студент повинен освоювати спеціальність по мірі свого 
вдосконалення, моделюючи в навчальній діяльності процес пізнання від явища - до 
сутності [3]. Завдання викладача, таким чином, полягає у тому, щоб створити таке 
середовище, перебуваючи в якому кожен студент, що витримав вступні іспити або 
тести, зміг би досягти поставленої мети. Не викладач веде студента до поставленої 
мети, а студент, спираючись на допомогу викладача, самостійно і активно повинен її 
досягти [4]. 
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Перспективним напрямком сучасної освіти, як вказувалось раніше, є 
дистанційне навчання. Поглиблине та широке розповсюдження дистанційних 
технологій  дозволить підвищити мобільність кожного студента та враховувати всі його 
досягнення: не тільки зараховані виконані завдання аба кейси, а й поточне 
навантаження, участь у наукових дослідженнях, конференціях [5]. Автор висловлює 
думку, що, якщо студент має бажання після дистанційного навчання отримати 
документ,  що підтверджує засвоєння певного дистанційного курсу – він повинен 
подати заявку та витримати екзамен в режимі особистого спілкування з викладачем або 
комісією.  

В студентів має з’явитись шанс на виправлення негативної оцінки своїх знань. 
Негативна оцінка, отримана протягом семестру, може бути виправлена пізніше, коли за 
пропущені заняття начислять певну суму, оплативши яку, протягом вже наступного 
семестра необхідно  засвоїти матеріал знову і здати іспит. Таким чином нині праціє 
вища освіта США, де присутній досить жорсткий відсів невстигаючих - до диплома 
доучуються лише 58%  тих, хто успішно склав вступний іспит до учбових закладів [6]. 

Окремої уваги потребує наукова робота студентів. Науково-дослідницька робота  
студентів є ефективним методом підготовки якісно нових спеціалістів   в межах вищої 
школи. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні можливості, дослідницькі 
навички студентів, дозволяє успішно здійснювати підготовку ініциативних 
спеціалістів, креативно мислячих особистостей, розвиває наукову інтуїцію та творчий 
підхід до сприйняття нових знань, практичне використання для вирішення задач та 
наукових проблем [7]. Основною формою науково-дослідницької роботи студентів є їх 
участь в наукових дослідженнях, що здійснюються кафедрами та науковими 
підрозділами університетів за господарськими договорами та згідно бюджетної 
тематики. До таких досліджень здебільшого залучають студентів старших курсів, які 
виявили свої здібності для проведення досліджень та приймають активну участь в 
науково-дослідній роботі. 

Не є секретом обставина, що досить незначна кількість студентів можуть а, 
головне, в змозі, здійснювати наукові дослідження. Тому в рамках навчального часу 
при збагаченні традиційних форм організації навчального процесу розвиток 
дослідницьких умінь і здібностей студентів можливий в разі використання засобів 
розвиваючого навчання: проблемного, дослідницького, проектного, евристичного, 
головне завдання яких - постановка пізнавальних протиріч у процесі вивчення тієї чи 
іншої дисципліни.  

У зв'язку з цим форми і методи залучення студентів до наукової творчості можна 
розділити на : 

- науково-дослідну роботу, включену в навчальний процес і отже, проведену в 
навчальний час відповідно до навчальних планів і робочими програмами (спеціальні 
лекційні курси з основ наукових досліджень, різного виду навчальні заняття з 
елементами наукових досліджень, навчально-дослідна робота студентів),  

- науково-дослідну роботу, виконувану студентами у позанавчальний час.  
Важливою формою науково-дослідної роботи студентів, виконуваної в 

навчальний час, є впровадження елементів наукових досліджень в лабораторні роботи. 
При виконанні таких робіт студент самостійно складає план виконання роботи, 
підбирає необхідну літературу, проводить математичну обробку та аналіз результатів, 
оформляє звіт. Для молодших курсів основними формами НДРС у межах навчального 
процесу є підготовка рефератів, індивідуальних домашніх завдань з елементами 
наукового пошуку, участь у предметних гуртках.  

Основною формою НДРС, виконуваної у позанавчальний час, є залучення 
студентів до виконання наукових досліджень, що проводяться кафедрами з 
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держбюджетної та госпдоговірної тематики. Зазвичай в групу, що займається рішенням 
певної науково-технічної задачі, включається декілька студентів, як правило, різних 
курсів. Це дозволяє забезпечити спадкоємність, безперервність і чітку організацію їх 
роботи. Робота проводиться за планом-графіком, який затверджується науковим 
керівником. Керівництво роботою студентів здійснюють викладачі, наукові 
співробітники, інженери та аспіранти, що працюють в групі.  

В якості ефективних методів і форм, які активізують дослідницькі вміння і 
творчий потенціал студентів, можна виділити наступні:  

-  використання евристичних методів; 
- організація і проведення зі студентами наукових дискусій;  
- залучення до участі в дискусіях фахівців;  
- залучення студентів до розробки дослідницьких проектів;  
- залучення студентів до роботи в малих дослідних групах в рамках проектного 

навчання.  
Дані методи та форми навчання сприяють розвитку продуктивного мислення 

студентів, їх самостійності у навчанні, стимулюють висунення нових ідей.  
Правильно організована і спланована науково-дослідна робота студентів у 

процесі навчання у вузі виконує ряд функцій:  
освітню: оволодіння теоретичними (наукові факти) і практичними (наукові 

методи дослідження; методики проведення експериментів; способи застосування 
наукових знань) знаннями;  

організаційно-орієнтаційну: формування вміння орієнтуватися в джерелах, 
літературі; розвиток умінь організовувати і планувати свою діяльність; вибір методів 
обробки інформації;  

аналітико-коригувальну: пов'язана з рефлексією студента, його самоаналізом, 
самовдосконаленням планування та організації своєї діяльності; корекцією і 
самокорекцією навчально-пізнавальної діяльності;  

мотиваційну: розвиток і. посилення інтересу до науки в процесі здійснення 
науково-дослідної діяльності, пізнавальних потреб, переконання в теоретичній і 
практичній значущості розроблювального наукового знання; розвиток бажання глибше 
познайомитися з проблематикою досліджуваної області наукового знання, 
різноманітністю точок зору; стимулювання самоосвіти, саморозвитку;  

розвиваючу: розвиток критичного, творчого мислення, вміння діяти в 
стандартних і нестандартних ситуаціях, вміння обгрунтовувати, відстоювати свою 
точку зору; розуміння розвитку мотивації (інтересу, прагнення до пізнання), розвиток 
здібностей (пізнавальних, комунікативних, спеціальних здібностей та ін.);  

виховуючу: становлення морального і правової самосвідомості; виховання 
здатності до адаптації в мінливих соціальної середовищі; формування адекватної 
самооцінки, відповідальності, цілеспрямованості, вольового саморегулювання, 
сміливості у подоланні труднощів та інших здібностей і рис характеру. Ця функція 
включає також виховання професійного покликання, професійної етики [8]. 

Таким чином, процес підготовки майбутніх фахівців до наукової роботи буде 
результативним, якщо студенти будуть залучені в різноманітні форми науково-
дослідної діяльності. Тому протягом усього періоду навчання студентів необхідно 
системно і цілеспрямовано здійснювати підготовку майбутніх фахівців до виконання 
наукової діяльності, створювати творчі групи з урахуванням наукових інтересів, 
здібностей, можливостей і досвіду наукової роботи студентів; забезпечити науково-
дослідну базу; озброювати їх методикою наукової роботи; створювати ситуації успіху 
при впровадженні в практику наукових результатів; заохочувати творчу діяльність і 
самостійність дослідників при вирішенні наукових проблем. 
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У сьогоденні сучасна освіта для кожного студента практично не можлива без 

помочі та професійних навичок, якими повинен володіти кожен куратор академічної 
групи. Професійні знання, уміння і навички куратора самі по собі є лише інструментом, 
здатним принести у студентське життя як користь, так і шкоду залежно від того, які 
моральні якості професіонала. 

Вже давно відомо з яким моральним багажем приходить велика частина 
абітурієнтів до вищих навчальних закладів. Наша реальність часто калічить студентів, 
живлячи їх не моральними, а аморальними принципами. Очевидно, що в цій складній 
ситуації різко зростає роль кураторів академічних груп, особливо на молодших курсах. 
У настільки тонкій справі як виховання навряд чи існують готові рецепти. Стилі і 
форми роботи викладачів, а насамперед кураторів, багато в чому залежать від їхнього 
досвіду, авторитету, характеру. Ясно тільки те, що хороших результатів в ефективній 
помочі студенту у виховній та науковій роботі куратор може досягти тільки при 
щоденній, сумлінній праці, а також при індивідуальному підході до кожного студента. 

Стиль управління групою та спілкування з куратором багато в чому залежить від 
того, як складаються взаємовідносини між студентами та куратором. Створенню в 
групі невимушеній, доброзичливій, творчої атмосфери співпраці і взаємодопомоги 
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сприяє демократичний стиль, при якому студент розглядається як рівноправний 
партнер у спілкуванні, враховується його думку в прийнятті рішень, заохочується 
самостійність суджень.  

Процес педагогічної діяльності куратора заснований на методах, прийомах 
виховних впливів, які використовуються ним у своїй роботі, тобто засобах, 
спрямованих на досягнення результату. Вибір методів і засобів виховання у величезній 
мірі залежить від особливостей особистості куратора, його індивідуальності. 

Професійна поведінка куратора в, першу чергу, визначається рівнем 
сформованості тих педагогічних знань, умінь, властивостей особистості, які 
безпосередньо впливають на ефективність його діяльності. 

Треба зазначити, що роль куратора групи у вищому навчальному закладі полягає 
у створенні таких умов, які допомогли б студентам знайти себе і своє місце в 
студентському колективі і в соціальному житті. Куратор є організатором діяльності 
студентів у групі і координатором впливу на виховну та наукову діяльність. 

Успіх у формуванні фахівця в образі студента багато в чому залежить від 
правильно побудованого навчально-виховного процесу, на що повинна бути вкрай 
звернена максимальна увага збоку куратора. Він повинен напряму координувати та 
допомагати студентові у його виховній та науковій роботі.  

Необхідно вищому керівництву та безпосередньо самим кураторам 
націлюватися на таку роботу, щоб обирати вірні та ефективні шляхи організації 
навчально-виховного процесу.  

Безпосередньо перед куратором стоять наступні завдання: 
- розширювати знання про роль наставництва; 
- озброїтися методичними підходами та рекомендаціями; 
- підвищувати рівень професійної підготовленості. 
Цілі і завдання куратора по керівництву студентською групою можуть бути 

загальними і приватними. Загальні конкретизуються у відповідності з основними 
сферами соціальних відносин, у які включається студент. 

 Загальна мета виховання досягається за допомогою її реалізації в системі 
освітніх структур і рішенням більш конкретних завдань, серед яких найбільш 
актуальними є наступні: 

- орієнтація студентів на гуманістичні світоглядні установки і життєві цінності 
в нових соціально-політичних та економічних умовах суспільства, визначення свого 
місця і мети життєдіяльності, формування самосвідомості та гуманістично спрямованих 
вищих потреб особистості; 

- формування менталітету українського громадянина і інтелігента: 
громадянськості, національної самосвідомості, патріотизму, поваги до законності та 
правопорядку, внутрішньої свободи і почуття власної гідності, потреби у благодійній 
діяльності, в милосерді; 

- виховання потреби студентів у саморозвитку, в освоєнні художніх і наукових 
досягнень загальнолюдської та національної культури, у формуванні почуття міри, 
смаку, стилю самореалізації; 

- прилучення до загальнолюдських норм моралі, національних традицій, 
кодексам професійної честі і моральним цінностям відповідних соціальних верств і 
груп, розвиток навичок адекватної самооцінки, оцінки результатів своєї діяльності; 

- виявлення і розвиток задатків, формування на їх основі загальних і 
спеціальних здібностей, індивідуальності особистості, піднесення її творчого 
потенціалу та здатності до саморозвитку; 
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- виховання потреби до праці як першої життєвої необхідності і важливою 
життєвої цінності, цілеспрямованості та підприємливості, конкурентоспроможності у 
всіх сферах життєдіяльності; 

- виховання потреби у здоровому способі життя, зміцненні душевного і 
фізичного здоров'я, прагнення до створення сім'ї, продовження роду та матеріальному 
забезпеченню. 

Принцип гуманістичної орієнтації виховання вимагає розгляду студента як 
головної цінності в системі людських відносин, головною нормою яких є гуманність. 
Принцип вимагає шанобливого ставлення до кожної людини, а також забезпечення 
свободи совісті, віросповідання та світогляду, виділення в якості пріоритетних завдань 
турботи про фізичному, соціальному і психічному здоров'ї студента. 

Насамперед важлива роль ідей про єдність колективу групи педагогів і 
студентів, згуртуванні цього колективу. У кожній групі, в кожному об'єднанні повинно 
формуватися організаційне та психологічну єдність. Створення виховного середовища 
передбачає взаємну відповідальність учасників педагогічного процесу, 
співпереживання, взаємодопомоги, здатності разом долати труднощі. Цей принцип 
також означає, що у ВНЗ і соціальному оточенні домінують творчі начала при 
організації виховної та наукової діяльності, при цьому творчість розглядається 
студентами та педагогами як вузівські критерій оцінки особистості та стосунків у 
колективі. 

Ефективною є та праця куратора, в якій присутні високі і процесуальні, та 
результативні показники. При цьому пріоритетом в роботі є позитивні зміни в рівні 
якості навчання, вихованості студентів та їхні взаємини. Разом з тим велика роль і 
процесуальних показників, тобто тих засобів впливу і тієї атмосфери, які сприяли 
досягненню тих або інших результатів.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
 

Онісіфорова В.Ю., к.е.н., доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
На сучасному етапі розвитку вищої освіти в України все більшого значення 

набуває самостійна робота студентів як засіб вивчення та засвоєння інформації при 
опрацювання навчальних дисциплін. Тому проблема ефективної організації самостійної 
роботи студентів вимагає докладного розгляду та виявлення шляхів підвищення 
ефективності організації. 

Головною метою самостійної роботи є покращення рівня підготовки студента та 
поглиблене вивчення дисциплін за допомогою сучасних засобів позааудиторного 
навчання, розширення обсягу знань, отриманих на аудиторних заняттях, опрацювання 
практичних навиків. Отже, при організації самостійної роботи студента викладач 
повинен забезпечити виконання наступних задач: 

- розширення теоретичних знань студента з дисципліни, що вивчається, 
підвищення рівня практичних навиків; 

- оволодіння всім спектром методів та прийомів самостійної роботи студента; 
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- формування зацікавленості студента у розширенні професійних знань та 
навиків; 

- підвищення рівня особистої самостійності та відповідальності студента. 
Зрозуміло, що виконання означених задач у сучасних умовах є досить складним 

завданням для викладача, і ефективність самостійної роботи є результатом 
двостороннього зв’язку «викладач-студент», тому можна виокремити два рівня 
самостійної роботи студента – самостійна робота під керівництвом викладача та 
безпосередньо самостійна робота студента. На сьогодні, враховуючи особливості 
сучасного студента, реальний ефект для підвищення рівня професійної підготовки 
можливо отримати, головним чином, від реалізації першого виокремленого рівня. 

Отже, вирішальна роль у процесі організації самостійної роботи студента на 
сьогодні належить саме викладачеві, який повинен враховувати при побудові процесу 
самостійної роботи особливості конкретного студента, його рівень вмотивованості, 
особисті якості та схильності. 

Розглянемо головні умови, що визначають ефективність самостійної роботи 
студента: 

- студент повинен бути вмотивованим, тобто бачити прямий зв'язок між 
інтенсивністю свої самостійної позааудиторної роботи та рівнем професійної 
підготовки і, звичайно, підсумковою оцінкою його знань викладачем. Тобто студент 
повинен чітко розуміти навіщо він виконує отримане завдання для самостійного 
розгляду, який воно має сенс з точки зору його майбутньої професії, та яким чином 
виконання або невиконання завдання вплине на його підсумкову оцінку; 

- студент повинен отримувати чітке завдання на самостійну роботу, в якому 
повинні бути визначені питання до розгляду, алгоритми їх виконання, терміни 
виконання кожного етапу, графік додаткових консультацій з проблем, що можуть 
виникнути на кожному з етапів виконання; 

- студент повинен мати чітке роз’яснення про те, яким чином має бути 
сформований звіт про виконання завдання з самостійного розгляду, який вигляд 
повинен мати цей звіт, та які критерії оцінювання будуть задіяні при перевірці звіту; 

- студент повинен знати форми контролю, які будуть застосовуватися при оцінці 
рівня його знань після вивчення завдань до самостійного розгляду. 

Отже, для ефективної організації самостійної роботи студента необхідним є: 
- забезпечення комплексної взаємодії між аудиторним та позааудиторним 

навантаженням; 
- забезпечення чіткого поточного контролю над ходом виконання завдань 

шляхом проведення консультацій та фіксації календарного графіка виконання етапів 
роботи. 

Розглянемо етапи організації самостійної роботи студентів під керівництвом 
викладача більш докладно. 

На першому підготовчому етапі повинна бути складена робоча програма 
вивчення дисципліни, в якій мають бути виокремленні питання, що виносяться на 
самостійний розгляд, та індивідуальні завдання, що мають бути виконані самостійно. 
На цьому етапі також має бути підготована навчально-методична база для поточного 
забезпечення роботи студентів та ефективної реалізації контролю. 

На наступному етапі повинна бути проведена організаційна робота, а саме має 
бути проведена аудиторна консультація, на якій студенти мають отримати роз’яснення 
щодо того, що від них вимагається, їм повинно бути пояснено сутність їх роботи, 
терміни її виконання, а також доведено до студента графік додаткових аудиторних або 
дистанційних консультацій та їх тематичні напрямки. На організаційному етапі під час 
очної консультації студенти також мають отримати усі необхідні методичні матеріали. 
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На третьому етапі викладач повинен організувати поточну мотивацію, що 
підтримає зацікавленість студента у виконанні кожного етапу завдання у встановлені 
терміни. Тобто повинні проводитися поточні консультації за встановленим графіком, 
забезпечуватися взаємний обмін інформацією між студентом та викладачем, 
проводитися поточний контроль, який дозволить виявити студентів, які не виконують 
отримані завдання в установлені терміни або взагалі не приступили до роботи. 

Останнім етапом є контрольний етап. Його метою є оцінка рівня знань, 
отриманих студентом під час самостійного опрацювання матеріалів. Такий контроль 
може реалізовувати у вигляді підсумкового тестування або у вигляді очного захисту 
звіту про виконану роботу. Однак, слід зауважити, що необхідним для ефективної 
організації самостійної роботи студента є й проведення поточного контролю у вигляді 
тестування за темами або завданнями, що мають бути опрацьовані студентом на певну 
дату. Бо без такого контролю може втратитися мотивація щодо дотримання графіка 
самостійної роботи. Бо як вже зазначалося вище, студент повинен бачити прямий 
зв'язок між виконанням або невиконанням завдань і своєю підсумковою оцінкою. 

Отже, під час самостійної роботи студент повинен не втрачати мотивації на 
кожному з її етапів. Такою мотивацією може бути: 

- можливість участі у конкурсах або конференціях, на яких будуть представлені 
та обговорені отримані студентом результати; 

- можливість участі в подальшому у спільній науковій роботі з викладачем; 
- публікація матеріалів, підготованих за результатами проведеного студентом 

самостійного дослідження; 
- використання результатів студента при підготовці навчальних матеріалів для 

вивчення дисципліни молодшими курсами; 
- публікація в загальному доступі відкритих рейтингів оцінок самостійної 

роботи студентів. 
Таким чином, на сьогодні самостійна робота студента є невід'ємним етапом його 

професійної підготовки, який вимагає ефективної організації, прямого керівництва 
викладачем, а також побудови дієвої системи мотивації. 
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Сучасному суспільству необхідні фахівці, здатні оперативно приймати 
нестандартні рішення, діяти творчо, самостійно. Основним засобом формування цих 
рис є самостійна навчально-пізнавальна та наукова робота студентів. 
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Від організації самостійної роботи багато в чому залежить результати навчання 
студентів та їх майбутня практична діяльність. Самостійна робота студентів є дуже 
широким поняттям, у тлумаченні якого сформувалися різні підходи, що і зумовлено 
відмінностями в розумінні суті цього явища. 

За своєю суттю самостійна робота є активною розумовою діяльністю студента, 
пов’язаною з виконанням навчального завдання. Наявність завдання і цільової 
установки на його виконання вважають характерними ознаками самостійної роботи. 
Завдання, які доводиться вирішувати студенту в навчальній діяльності. Стосуються 
таких сфер: 

- засвоєння матеріалу теми, яка розглядається на лекції (робота з 
конспектом лекції, рекомендованою навчальною літературою); 

- конспектування фундаментальних робіт відповідно до програми 
навчальної дисципліни; 

- розв’язування задач, проведення дослідів, експериментів тощо; 
- підготовка рефератів, контрольних робіт, фіксованих виступів;  
- підготовка курсових, дипломних, магістерських робіт. 
Усі ці елементи навчального процесу є самостійною роботою, оскільки студенти 

здійснюють їх певною мірою індивідуально, в позааудиторний час. 
Самостійна робота – навчальна діяльність студента, спрямована на вивчення і 

оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої участі викладача. 
Багато студентів наштовхуються на труднощі під час виконання письмових 

домашніх завдань (роз’яснення задач з математики, статистики, економіко-
математичного моделювання, підготовки рефератів, контрольних і курсових робіт.) 
Письмову роботу виконують передусім для того, щоб викладач зміг оцінити ступень і 
якість засвоєння студентом навчального курсу, рівень сформованості у нього вмінь і 
навичок використання теорії при розв’язанні практичних завдань. 

На ефективність самостійної роботи студента заочною мірою впливає 
керівництво нею викладача, яке охоплює: планування самостійної роботи студентів; 
формування в них потреб і мотивів до активної, творчої самостійної роботи; навчання 
студентів основам самостійної роботи; контроль за виконанням навчальних завдань. 

Формування у студентів потреб і мотивів до активної самостійної роботи 
відбувається внаслідок спонукання  викладача. Цей спосіб не ефективний, оскільки 
будь – яка діяльність, що не викликає у людини професійного інтересу, 
малопродуктивна. Значно ефективнішим способом формування у студентів потреб і 
мотивів до самостійної роботи є розвиток пізнавального інтересу до предмета, який 
вивчається, процесу оволодіння ним. Діяльність, що має у своїй основі глибокий 
інтерес не лише до результату, а й до процесуальних компонентів, найпродуктивніша. 
Адже саме від неї людина має найбільше задоволення. Студент у цьому разі сам 
знаходитиме час для предмета, який йому сподобався. Зрозуміло, що викликати інтерес 
до навчальної дисципліни, її змісту повинен викладач.  

Самостійна робота сприяє формуванню у студентів інтелектуальних якостей, 
необхідних майбутньому спеціалістові. Вона виховує у студентів стійкі навички 
постійного поповнення своїх знань, самоосвіти, сприяє розвитку працелюбності, 
організованості й ініціативи, випробовує його сили, перевіряє волю, дисциплінованість 
тощо. Під час самостійної роботи студенти мають змогу краще використовувати свої 
індивідуальні здібності. Вони вивчають, конспектують літературні джерела, за потреби 
повторно перечитують їх окремі розділи, абзаци, звертаються до відповідних 
довідників і словників. Все це сприяє глибокому осмисленню навчального матеріалу, 
виробляє в студентів цілеспрямованість у здобутті знань, самостійності мислення. 
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Самостійна робота здійснює і виховний вплив на студентів. Сприяючи формуванню і 
розвитку необхідних моральних якостей. 

Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів повинна ґрунтуватися 
на наукових засадах. Така робота пов’язана передусім з перебудовою набутої за час 
навчання в загальноосвітній школі системи самостійної роботи. 

Наукове організування самостійної роботи студента передбачає його вміння 
спостерігати явища та збирати факти, проникати в сутність явища, що вивчається, і 
пов’язувати в єдине ціле різні, на перший погляд, процеси; вміння узагальнювати, 
розширювати, і поглиблювати знання; здатність поставити науковий експеримент і 
зробити на його основі правильні висновки; вміння мислити аналогіями, моделювати, 
передбачати, фантазувати тощо. 

Така форма самостійної роботи студентів покликана звільнити їх від сліпого 
наслідування, навчити працювати творчо, сформувати вимогливість до себе й до інших. 

Наукова робота відрізняється від всякої іншої своєю метою – отримати нове 
наукове знання. Саме в процесі цієї роботи виробляються і теоретично 
систематизуються об’єктивні знання про дійсність. Однак у науці мало встановити 
якийсь новий науковий факт, важливо дати йому пояснення з позиції науки, показати 
його загально пізнавальне, теоретичне або практичне значення, а також завчасно 
передбачити невідомі раніше нові процеси та явища. 

Наукова робота – це перш за все строго планована діяльність. Хоча в науці 
відомі випадкові відкриття, але тільки планове, добре оснащене сучасними засобами 
наукове дослідження дозволяє розкрити і глибоко пізнати об’єктивні закономірності в 
природі і суспільстві. Надалі йде процес продовження цільової обробітки первинного 
задуму, уточнення, зміну, доповнення заздалегідь наміченої схеми дослідження. 

Наукова робота, будучи творчим процесом, припускає як обов’язкову умову її 
ведення плюралізм наукової думки. 

Основним підсумком наукової роботи є впровадження її результатів, оскільки 
кінцевою метою науки як галузі народного господарства служить впровадження 
результатів проведення досліджень у практику. 

Результати наукової роботи описуються і оформляються як різні види 
літературної продукції. Це може бути: реферат; тези; тези доповіді; рукопис статті; 
наукова стаття; наукова монографія; дисертація; науковий семінар; наукова 
конференція. 

У науковій роботі проводяться всілякі дослідження, однак всі їх різноманітність 
можна звести до двох основних типів. 

Фундаментальні дослідження є важливим самостійним напрямком наукової 
роботи та відіграють значну роль у розвитку самої науки і надалі її використанні в 
процесі виробництва. Результатом цих досліджень служить відкриття нових законів 
природи, суспільства і мислення, систематизація, розширення та поглиблення знань з 
певної наукової проблеми. 

До прикладних досліджень – іншому напрямку наукової роботи – відносяться 
дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які ведуться з метою розробки основних 
принципів виготовлення нової техніки і прогресивної технології. Саме завдяки таким 
дослідженням наука безпосередньо входить у виробництво, перетворюючи наукові ідеї 
в матеріальні процеси та предмети. 

У процесі наукової роботи у студента, молодого вченого виробляється 
особливий тип мовлення, званий «науковий стиль». Такий стиль характеризується 
прагненням до чіткості вираження думки, суворої логіки викладу, точності та 
однозначності формувань. 
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У мові науки використовується переважно книжкова і нейтральна лексика, а 
також спеціальна термінологія. Саме наявність у промові вчених великої кількості 
спеціальних термінів насамперед відрізняє її від звичайної розумової мови. 

Для наукового стилю характерні також деякі особливості у використанні 
синтаксичних і стилістичних засобів. 

Самостійна робота і організація навчально-дослідної роботи студентів є 
важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутніх 
фахівців у вищому навчальному закладі передусім тому, що передбачає 
індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізувати особистісне орієнтоване навчання, 
розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє формуванню активності, 
ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків, 
що безперечно буде сприяти професіоналізму майбутнього фахівця. 
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Сучасна підготовка фахівців передбачає активну самостійну та наукову 

діяльність студентів для закріплення отриманих в ході навчального процесу знань. 
Активна наукова робота розвиває в студентів творчий підхід до поставлених завдань та 
самостійність при пошуку шляхів вирішення господарських проблем. Тому на даний 
момент організації наукової роботи студентів присвячено багато публікацій 
вітчизняних вчених, серед яких В. П. Пішак, М. І. Кривчанська, М. О. Ризничук, 
І. О. Іваницький, Н. В. Гасюк, В. І. Бабич, О. Чех, Н. М. Погребняк та інші [1 - 5]. 
Велика увага приділена студентській науковій діяльності і в Законі України «Про вищу 
освіту» [6]. Дослідження вчених стосуються таких питань як організація студентських 
наукових товариств та наукових гуртків у вищих навчальних закладах й активізація та 
мотивація до наукової діяльності. Проте недостатньо уваги приділяється необхідності 
участі студентів у різноманітних наукових заходах. 

Перш за все, для отримання досвіду публічних виступів та наукових дискусій 
студентам необхідно приймати участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях 
студентів та молодих вчених. Виступ на конференціях дозволяє студентам 
оприлюднити результати своїх досліджень широкому загалу, почути схвальні відгуки 
або конструктивну критику та побажання щодо подальших досліджень, отримати 
корисні поради щодо подальшого свого розвитку як вченого. На факультеті управління 
та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету щорічно 
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проводяться Міжнародна наукова студентська конференція «Проблеми розвитку 
економіки підприємства: погляд молоді», Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні тенденції розвитку світової економіки», Міжрародна науково-практична 
конференція «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва», Всеукраїнська 
науково-практична Інтернет-конференція студентів і молодих вчених «Актуальні 
економіко-правові проблеми розвитку суб’єктів господарювання в Україні: теоретичні 
та практичні аспекти», Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки та менеджменту 
на підприємствах України». У 2014-2015 н.р. 615 студентів прийняли участь у 
різноманітних всеукраїнських та міжнародних конференція, доповіді 90 студентів було 
відзначено дипломами та грамотами. 

Наступним кроком є написання наукової роботи студента. Як правило, наукові 
роботи студентів економістів відображають вивчення навчальної та наукової 
літератури й законодавчої бази з предмету дослідження, аналіз стану дослідженої 
проблеми на підприємствах або галузях економіки, пропозиції щодо наукового та 
практичного розв’язання проблеми. Представити свої роботи на розгляд широкого 
загалу та позмагатися у науковому та інтелектуальному рівні з колегами зі всієї 
України студенти можуть, приймаючи участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, що 
проводиться Міністерством освіти і науки України. Конкурс проводиться за широким 
переліком спеціальностей. У 2014-2015 н.р. студенти факультету управління та бізнесу 
стали переможцями за спеціальностями «Економіка транспорту та зв’язків», 
«Математичні методи, моделі  в економіці», «Гроші, фінанси  і кредит», «Банківська 
справа», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка  та 
управління підприємствами», «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», 
«Менеджмент», «Економіка природокористування і охорони навколишнього 
середовища». Аналогічний конкурс, Харківський регіональний конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, проводиться і на 
регіональному рівні Радою ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону.  

Окрім оприлюднення наукових результатів студенти мають вміти застосовувати 
набуті знання та наукові здобутки на практиці. Перш за все, це може бути здійснено 
при участі у Всеукраїнський студентський олімпіаді, на якій студентам пропонується 
розв’язувати завдання з вивчених дисциплін, що характеризуються складністю, 
масштабністю та необхідністю застосовувати велику кількість підходів та методів. 
Студенти економічних напрямків навчання можуть приймати участь в олімпіадах з 
дисциплін «Економіка природокористування», «Економічна теорія», «Стратегічне 
управління», «Інвестування» та зі спеціальностей «Економічна кібернетика», 
«Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та 
економіка праці», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Фінанси і кредит». 

Також для студентів бізнес-спрямування важливою є участь у різноманітних 
конкурсах бізнес-планів, в рамках яких студентам пропонується розробити бізнес-план 
розвитку підприємства, старт-ап проекту або соціального проекту. Працюючи над 
такими завданнями, студенти набувають практичних навичок з техніко-економічних 
розрахунків, аналізу ринку і бізнес-середовища підприємства, управління трудовими 
ресурсами, обґрунтування інвестиційних проектів. Практична спрямованість таких 
конкурсів обумовила їх популярність в Україні. Щорічно проводяться Всеукраїнський 
відкритий конкурс інвестиційних та бізнес-проектів «Малий бізнес та джерела його 
фінансування» та Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності 
серед молоді. Також актуальними є конкурси з розробки маркетингової стратегії та 
рекламної кампанії підприємств, наприклад, Міжнародний студентський конкурс 
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реклами та PR проектів «Золотий компас» та Всеукраїнське студентське кейс-змагання 
з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars». 

Командні навички роботи та вміння швидко вирішувати складні економічні 
завдання можуть бути розвинуті завдяки участі студентів в таких конкурсах, як 
Міжвузівський конкурс з менеджменту «Брейн-ринг» , Чемпіонат з вирішення бізнес-
кейсів SMPChallenge, Міський турнір економістів тощо. Участь у таких конкурсах 
розвиває в студентів лідерські якості, вміння спільного вирішення господарських задач, 
групового прийняття рішення. 

З усього різноманіття можливих наукових заходів студентам дуже легко обрати 
найбільш цікаві та корисні для них. Як результат активної участі студентів у наукових 
заходах можна відзначити підвищення якості їх підготовки як фахівців й готовність до 
написання дипломної роботи. 
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Науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших форм навчального 
процесу. Наукові лабораторії і гуртки, студентські наукові товариства і конференції - 
все це дозволяє студенту почати повноцінну наукову роботу. Так чи інакше, дослідною 
роботою займаються всі студенти вузів. Написання рефератів, курсових, дипломних 
робіт неможливе без проведення якихось, нехай найпростіших, досліджень. 
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Різноманіття форм НДРС (науково-дослідної роботи студента)дає можливість кожному 
студенту вузу знайти заняття до душі, і участь в ній необхідно для найбільш 
гармонійного і глибокої освіти. 

Науково-дослідна діяльність студентів вузів здійснюється за такими основними 
напрямками [1, с. 27]: 

- науково-дослідна робота, є невід'ємним елементом навчального процесу і 
входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як 
обов'язкова для всіх студентів; 

- науково-дослідна робота, здійснювана поза навчальним процесом в рамках 
НДР; 

- науково-дослідна робота у гуртках, проблемних групах, творчих лабораторіях 
(студіях); 

- науково-організаційні заходи: конференції, конкурси, круглі столи. 
Основними формами НДРС, що виконуються студентами у позанавчальний час 

є [2]: 
• участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих студій; 
• участь у наукових та науково-практичних конференціях; 
• участь у внутрішньовузівських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах; 
• участь у виконанні держбюджетної і договірної тематики кафедр; 
• написання статей, тез доповідей, інших публікацій. 
Таким чином, НДРС є однією з форм навчального процесу, в якій найбільш 

вдало поєднуються навчання і практика. В рамках наукової роботи студент проходить 
ряд етапів: 

1 етап - написання рефератів, курсових робіт, участь у наукових та проблемних 
гуртках, на цьому етапі студент набуває перші навички дослідницької роботи; 

2 етап - участь у наукових дослідженнях, пов'язаних з практикою діяльності 
підприємства, які полягають у написанні науково-дослідної роботи, а також виконання 
госпдоговірної чи бюджетної тематики кафедр. На даному етапі студент починає 
втілювати придбані теоретичні знання у написанні роботи за обраною темою; 

3 етап - участь у наукових конференціях, симпозіумах різного рівня, написання 
наукових статей, тез, участь у регіональних та міжнародних олімпіадах і конкурсах. На 
цьому етапі студент публікує результати своїх наукових досліджень, а також пише і 
представляє свої роботи з НДРС на різні олімпіади та конкурси, де захищає отримані 
результати; 

4 етап - написання і захист дипломної роботи (проекту). Етап пов'язаний з 
розробкою спеціальних розділів дипломної роботи (проекту) з елементами наукового 
пошуку і дослідження, які виконуються в процесі вирішення реальних завдань 
конкретних підприємств. Виконання дипломної роботи передбачає поглиблення і 
систематизацію теоретичних знань, формування дослідницьких умінь, розвиток умінь 
самостійної науково-практичної діяльності. 

Зі сказаного, можна зробити висновок про необхідність постійної і безперервної 
науково-дослідної роботи студентів. Плавний перехід від простих форм НДРС до більш 
складних, дозволяє студенту розвиватися плавно і гармонійно, допомагає йому 
набирати сили для того, щоб піднятися на наступний щабель науки, не відчуваючи при 
цьому надмірних навантажень. 

У вузах навчально-дослідній роботі повинен передувати спеціальний курс з 
основ організації та методики наукових досліджень, з організації бібліографічної та 
патентної роботи (у дисциплінах «Вступ до фаху», «Основи наукових досліджень» та 
ін.). 
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Для прищеплення інтересу студентів до наукових досліджень, вже на першому 
курсі студентам потрібно пропонувати взяти участь в якій-небудь науковій 
конференції, спочатку, в якості слухача. Потім, у міру зростання інтересу до наукових 
здобутків, зацікавленим студентам важливо пропонувати взяти участь на який-небудь 
конференції вже в якості виступаючого. 

Також у вузі важливо створювати студентські наукові товариства (СНТ). 
Членами СНТ є, як правило, ті студенти, які залучені в НДРС (науково-дослідну роботу 
студента). На засіданнях керівників СНТ вирішуються питання про затвердження плану 
роботи по проведенню наукових конференцій, конкурсів, олімпіад у навчальному році. 
Після затвердження плану студенти та викладачі всіх кафедр інформуються про те, які 
наукові заходи будуть незабаром проходити в стінах вузу, а також на регіональному, 
всеукраїнському та міжнародному рівні. 

Основним завданням керівника є мотивування і стимулювання студентів на 
участь у наукових конференціях та конкурсах. Необхідно розповісти студентам, які 
бонуси вони отримають від викладачів, якщо будуть брати участь у наукових 
конференціях, конкурсах. Після чого починається спільна робота студентів і викладачів 
над яким-небудь науковим проектом, який вписується в тематику наукової конференції. 
Кращі наукові праці публікуються в наукових збірниках. 

Слід пам'ятати, що наукова спроможність студента, формування в ньому 
стійкого інтересу до обраної галузі знань багато в чому залежать від досвіду, таланту і 
терпіння керівника НДРС. Важливу роль відіграє і сам студент, його 
цілеспрямованість, професійний інтерес до науки, наявність у нього проекту кар'єрного 
зростання. Досить вагомим аргументом при виборі теми наукового дослідження є 
майбутня кар'єра студента, а також прогресивність і актуальність її на теперішній час, 
можливість застосування в подальшій професійній діяльності. 

Для моніторингу наукової роботи студентів кафедри пропонується, щоб в кінці 
навчального року кожен студент готував «Резюме наукової діяльності» [3], в додатках 
до якого студент додає копії підготовлених і опублікованих статей, тез доповідей, 
нагороди за участь у конкурсах, олімпіадах. Даний звіт дозволить самому студенту і 
його викладачеві коригувати наукову роботу студента. Крім цього, результати наукової 
діяльності студента повинні враховуватися в балах і впливати на остаточну оцінку 
студента з дисципліни «Основи наукових досліджень», а також на оцінку з науково-
дослідної роботи, яку студент пише протягом декількох семестрів. 

Якість надання наукових досліджень студентом у вигляді завершеної наукової 
праці, залежить також і від роботи викладача. Своєчасне проведення консультацій, як в 
особистій співбесіді, так і за допомогою сучасних технологій - онлайн консультацій, 
листування в мережі Інтернет, дозволить спостерігати і коригувати наукову діяльність 
певного студента, написання його науково-дослідної роботи, різних робіт на конкурси, 
тез, статей. 

Система вузу, яка передбачає безперервну розробку наукової роботи, починаючи 
з ранніх етапів і закінчуючи написанням дипломної роботи певним студентом під 
наставництвом одного викладача, може бути названа тьюторською. Крім того, 
студентам потрібні додаткові консультації для написання курсових, науково-дослідних 
і дипломних робіт, тому потрібно проводити семінари чи практичні групові заняття, які 
нагадують тьюториал [3]. 

Для проведення постійної і безперервної науково-дослідної роботи студентів 
важливо, щоб склався вдалий альянс викладача та студента, в свою чергу це дає 
можливість розширити коло наукових інтересів студента, можливість поглиблювати 
дослідження, брати участь у різних наукових конференціях та конкурсах, а також 
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накопичити необхідний матеріал, що буде використовуватися як для написання 
дипломної роботи, так і для подальшої професійної діяльності. 
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Людина,  що  не  знає  нічого,  може  навчитися, справа  тільки  в  тому, щоб  
запалити  в  ній  бажання  вчитися. Д. Дідро 

Є тільки один спосіб примусити кого-небудь щось зробити. Лише один. Потрібно 
змусити людину  захотіти зробити це. Запам'ятайте, інших способів немає.                   

                                                                             Дж. Тербер 
 

 
Мотивація до навчання – одна із головних  умов реалізації процесу отримання 

знань. Будь – яка праця повинна бути мотивованою. Питання формування мотивів до 
навчання, що є невід´ємним елементом у майбутньому професійному розвитку, є 
актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають стимул до навчальної 
діяльності[1].  

Терміна «мотивація» походить від англійського «move» – «рухати», іншими 
словами, мотивація – це те, що рухає людиною, змушує її із  завзятістю і 
наполегливістю виконувати те чи інше завдання і йти до поставленої мети. Мотивацією 
для студента виступає бажання вчитися заради досягнення не тільки академічної мети, 
а й для професійного зросту. 

Крім мотивації, важливе значення має і внутрішній потяг людини до діяльності, 
особисті причини, що спонукають людину до дій, вчинків, те, заради чого діяльність 
відбувається (якийсь привабливий для неї предмет),  тобто мотив. 

На зміну мотивації впливають такі фактори, як стан здоров'я, складність 
завдання, тиск з боку керівника чи оточуючих, вимоги і т.д. Отже, певний мотив (або ж 
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сукупність мотивів) однозначно не визначають мотивацію студента. Необхідно 
враховувати також внесок факторів конкретної ситуації та, по можливості, послабляти 
негативні і підсилювати позитивні фактори. 

Аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити висновок про те, що мотивація 
навчання розглядається, по-перше, як передумова й умова навчання, а по-друге, як 
результат навчальної діяльності. Мотивація самостійної роботи складається із багатьох 
аспектів, які змінюються й вступають в нові  співвідношення (суспільні ідеали, сенс 
навчання для студента, його мотиви, цілі, емоції, інтереси, рівень навчальних 
досягнень, когнітивні можливості). 

На початку вивчення навчальної дисципліни, а також на початку вивчення будь-
якої навчальної теми дуже важливо «захопити» аудиторію, викликати інтерес. Тут 
доцільними є такі методи, як комунікативна атака, доведення та переконування, 
сугестія (навіювання). Комунікативна атака — це метод швидкого включення, 
мобілізації, зацікавлення аудиторії у процесі навчання, дія якого ґрунтується на 
активізації емоційної сфери слухача — викликання його подиву, захоплення через 
використання ефекту новизни, несподіваності. Сугестія (навіювання) — цей метод 
полягає в опосередкованому формуванні думки про необхідність навчання через 
апеляцію до підсвідомості учнів.  [2] 

Гулеватий В.Л. вважає, що спрямованість дій будь-якого викладача визначається 
його прагненням і життєвою необхідністю підвищити рівень мотивації навчання 
студентів - від негативного і нейтрального до позитивного, відповідального, дієвого [3]. 
Він пропонує для підвищення рівня мотивації запроваджувати ігрові технології. Саме 
вони об'єднують в собі як емоційні (ситуація успіху, цікавість викладення матеріалу, 
моменти змагань), так і проблемно-пошукові (постановка в ситуацію вибору, 
самоаналіз, нестандартність пропонованих в грі завдань, поступове підвищення їх 
важкості) стимули. Переваги використання ігрових форм навчання полягають у тому, 
що: по-перше, матеріал, який подається у нетрадиційній формі дозволяє студентам 
отримати гарну вихідну базу для самостійного дослідження спірних питань;  по-друге, 
виникає інтерес пошуку істини, що потребує використання джерел, які містять 
дискусійні положення і відповідно збуджують інтерес до пізнавальної діяльності; по-
третє, набуваються уміння і формуються практичні навички для логічного, 
несуперечливого й аргументованого ведення дискусії, в ході якої необхідно не просто 
відкинути якусь думку, а обґрунтувати своє розуміння проблеми; по-четверте, студенти 
поступово знаходять правильне співвідношення раціонального та емоційного, що 
вкладаються у зміст доведень; по-п'яте, здійснюється вибір відповідного понятійного 
апарату для виключення підміни сутності суперечливих термінів; по-шосте 
розкриваються творчі можливості студентів, їх здатність до узагальнення, нахил до 
теоретичного аналізу, тобто формуються навички, необхідні для самостійної 
навчальної діяльності [3]. Ігрові технології сприятимуть мотивації студентів щодо 
оволодіння майбутньою професією.  

Можливостей та технологій для підвищення мотивації існує безліч, але жодна не 
є унікальною. Ми згодні з І.П. Тригуб, який наголошує, що саме тому викладач ВНЗ 
повинен розвивати у студентів відчуття впевненості та успішності, встановлювати 
важкі, але досяжні цілі, створювати атмосферу конкурентності, регулювати підбір 
завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну мотивацію до використання свого 
потенціалу в області спонукання студентів до навчання [1]. 
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В сучасних умовах євроінтеграції система вищої освіти потребує суттєвих змін, 
що полягають у модернізації освітньої діяльності відповідно до європейських 
стандартів. Однією із умов модернізації вищої освіти є організація ефективної 
самостійної роботи студентів – суттєвої частини навчального процесу.  

Самостійна робота студентів – це форма організації індивідуального вивчення 
студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час.  

Основна мета самостійної роботи студентів – сприяти формуванню 
самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, 
суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати 
свою діяльність без допомоги й контролю викладача [1].  

Основні завдання самостійної роботи студентів –  засвоєння певних знань, 
умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє застосування в 
процесі вирішення практичних завдань та виконання творчих робіт, виявлення 
прогалин у системі знань із предмета.  

Основними вимогами організації самостійної роботи студентів є: 
– обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, 

що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів; 
– відкритість та загальна оглядовість завдань; 
– надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 
– надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають 

умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням 
стандартних завдань; 

– здійснення індивідуального підходу за виконання самостійної роботи; 
– нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні 

витрат часу та трудомісткості різних їхніх типів; 
–  можливість ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, 

що потребує стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та розроблення 
комплексу професійноорієнтованих завдань; 
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– підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами в процесі 
здійснення самостійної роботи, що є фактором ефективності навчального 
середовища [2]. 

Відповідно до діючих вимог у складі навчального навантаження самостійна 
робота студентів повинна складати приблизно 50–60 %. У зв’язку з цим постають 
завдання пошуку раціональних форм її організації, адекватного оцінювання, вирішення 
низки науково-методичних питань. Самостійна робота студентів спрямована на 
оволодіння науковими знаннями, на активну, свідому, творчу, розумову діяльність 
щодо засвоєння нового навчального матеріалу. 

Основною умовою належного планування та організації самостійного навчання 
студентів є розроблення завдань для самостійної роботи студентів різних рівнів. 
Приклад основних видів завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Управління персоналом» наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Питома вага витрат часу на виконання студентами завдань самостійної роботи з 

дисципліни «Управління персоналом» [доопрацьовано за 2] 
Основні типи завдань Питома вага 

витрат часу, 
% 

Виконання тестів за лекційними матеріалами 8 
Письмові роботи аналітичного характеру за теоретичними матеріалами 3 
Узагальнення теоретичних матеріалів шляхом застосування опорно-
інформаційних схем 

2 

Підготовка завдань до семінарських занять 15 
Виконання фрагментів навчального моделювання 2 
Виконання комплексного навчального проекту 50 
Підготовка до іспиту 20 
Разом 100 
 

Щоб самостійна робота студентів була ефективною, необхідно належним чином 
підготувати її теоретично, розробити методичне забезпечення для проведення занять 
таким чином, щоб студент зміг опанувати базовий теоретичний рівень і далі вже 
набував практичні знання і навички згідно своїх можливостей та рівнем загальної 
компетенції. Тому, одночасно з наданням лекційного матеріалу студентам потрібне 
відповідне методичне забезпечення, в якому стисло подаються основи тематики, що 
вивчається [3]. Надані студентові методичні матеріали (опорні конспекти лекцій, 
методичні вказівки, робочі зошити та ін.) дозволяють студентам ще на початку 
семестру чітко побачити матеріал, перспективу та час його опанування. Враховуючи 
важливість самостійної роботи студентів та її роль у вдосконаленні фундаментальної 
підготовки, на кафедрі менеджменту ХНАДУ розроблені опорні конспекти лекцій, 
методичні вказівки, навчальні посібники. Дані методичні матеріали охоплюють 
матеріал не тільки для практичних та лабораторних занять, а й для організації 
індивідуальної та самостійної роботи студентів.  

Таким чином, пошук методів поліпшення організації самостійної роботи 
студентів вищих навчальних закладів має надзвичайне значення і сприяє підвищенню 
ефективності навчального процесу, досягненню у студентів міцних знань, навичок 
практичної роботи по вирішенню тих чи інших завдань, пов’язаних з майбутньою 
спеціальністю. 
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Освіта, яка не вчить жити успішно  в сучасному світі, не має ніякої                        
цінності. Кожен із нас приходить  у життя з природженою здатністю                        

жити успішно й щасливо. А ми  повинні збагатити цю  здатність 
знаннями і навичками , які допомогли б нам її реалізувати                        

якомога ефективніше.                        
Р.П.Кіосакі 

 
 Вимоги суспільства до випускників вишів стали більш вибагливими. На  думку 

роботодавців існує дисбаланс між теоретичною, практичною та особистісною 
готовністю випускника до виходу на ринок праці. Відповідно треба реформувати як 
систему освіти і так  і менталітет самих студентів. Відносно освіти, то її реформа 
пов'язана за своєю суттю з переходом від моделі навчання до моделі освіти. Щодо 
студентів то невідповідність випускників вимогам роботодавців є наслідком 
байдужості самих студентів до майбутньої професії. Ці протиріччя необхідно 
залагоджувати якомога швидше.  

Вища освіта за своєю суттю є сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, які дають можливість особі в майбутньому успішно здійснювати 
професійну діяльність. У відповідності до ст..50 Закону України «Про вищу освіту» 
освітній процес у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами: 
навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи [1]. 
Рівень теоретичних знань частково задовольняє більшість роботодавців, тобто 
матеріали які викладаються викладачами на заняттях дають можливість випускникам 
претендувати на ту чи іншу роботу. Але теоретичної підготовки замало, необхідно 
навчити студентів складати практичні документи або писати аналітичні матеріали, саме 
недосконалість останніх аспектів визиває значну незадоволеність роботодавців. Із-за 
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обмеженості часу на навчальні заняття та відсутності у більшості студентів 
можливостей проходити практику, самостійна робота студентів є не просто важливою 
формою освітнього процесу, а повинна стати його основою. 

У контексті сучасної системи навчання самостійна робота не є задовільною. 
Науковці, які працювали над удосконаленням методики організації самостійної роботи 
студентів (Л. Г. Вяткін, М. Г. Гарунова, Б. П. Єсіпов, В. А. Козаков, І. Я. Лернер, М. І. 
Махмутов, та ін) не знайшли своє відображення питання мотиваційного, 
процесуального, технологічного забезпечення самостійної аудиторної та 
позааудиторної пізнавальної діяльності студентів, а також пошук нових можливостей 
організації самостійної роботи.  

Зупинимось на організації самостійної роботи студентів більш детально, 
оскільки саме вона грає  важливу роль у вивченні навчальних дисциплін, а значить і 
покращує підготовку слухача. Відомо, що знання, які отримані студентом самостійно, 
завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. Під час аудиторних 
занять засвоюється близько 15% інформації, 65% - слух і зір. Якщо навчальний 
матеріал опрацьовується самостійно, виконується завдання від його постановки до 
аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації. 

Самостійна робота студента - це форма організації індивідуального вивчення 
студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС — 
сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної 
якості молодої людини, сутність якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, 
контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача. У 
структурі навчального навантаження студента за системою Європейської кредитно-
трансферної системи (ЕСТS) самостійна робота розглядається як один із основних 
компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну частину його навчального 
навантаження [2]. 

Час, відведений для самостійної роботи студента, має становити не менше ⅓ і не 
більше ⅔ загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни і в 
навчальну та індивідуальну роботу викладача не обліковується [3]. 

Самостійна робота студентів - це системне і послідовне засвоєння в повному 
обсязі навчальної програми та формування у студентів самостійності у здобутті і 
поглибленні знань як риси характеру, що сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці. 

Основними завданнями СРС є послідовне вироблення навичок ефективної 
самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної) діяльності на рівні 
європейських і світових стандартів [4]. 

Традиційно самостійна робота студентів проводиться за такими формами [5]:  
- індивідуальні (реферативні повідомлення, курсове, дипломне проектування, 

самостійна науково-дослідницька робота, індивідуальні консультації, олімпіади тощо);  
- групові (проектне та проблемне навчання, навчання у співпраці, ігрове 

проектування, групові консультації, факультативні заняття, заняття в гуртках);  
- масові (проектне навчання, програмоване навчання).  
На ефективність самостійної роботи студента значною мірою впливає 

керівництво нею викладача, яке охоплює: 
- планування самостійної роботи студентів; 
- формування в них потреб і мотивів до активної, творчої самостійної роботи; 
- навчання студентів основам самостійної роботи; 
- контроль за виконанням навчальних завдань. 
Зміст СРС з конкретної навчальної дисципліни визначається її робочою 

програмою та методичними рекомендаціями і може складатися з таких видів роботи:   
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- підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, 
лабораторних тощо);  

 - виконання практичних завдань протягом семестру;  
- самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно із 

навчально-тематичним планом;  
 - переклад іноземних текстів встановлених обсягів;  
 - виконання контрольних робіт студентами заочної і дистанційної форм 

навчання;  
 - підготовка і виконання завдань, передбачених програмою практичної 

підготовки, курсового проектування, творчих робіт тощо;  
- підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до курсових, модульних і 

комплексних контрольних робіт та підсумкової державної атестації (державних іспитів, 
виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра чи магістра/спеціаліста);  

- робота у студентських наукових гуртках, семінарах;  
 - участь у роботі факультативів, наукових і науково-практичних конференцій, 

семінарів, олімпіад тощо;  
- участь у науковій та науково-методичній роботі кафедр, факультетів, наукових 

підрозділів університету;  
- інші види діяльності, що ініціюється університетом,  факультетом, кафедрою й 

органами студентського самоврядування. [5]    
Велике значення у вивчення матеріалу самостійно належить сучасним 

технологіям навчання, а саме інформаційним технологіям і комп’ютерним засобам 
навчання. Широке використання отримало модульне динамічне об’єктно-орієнтоване 
середовище для навчання Moоdle, яке розробляється викладачами на допомогу 
студентам. 

При вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки  напряму 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» в Харківському національному автомобільно-
дорожньому університеті виокремлюють такі види самостійного опрацювання 
матеріалу: 

- слухання лекцій, виконання практичних робіт; 
- відпрацювання тем лекцій та виконання практичних  робіт студентами заочної 

форми навчання; 
- підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи; 
- підготовка до модульного контролю та іспитів; 
- робота з літературою та ін. 
Кожен із зазначених видів потребує від студентів наполегливої самостійної 

праці. Студентам перед початком вивчення дисциплін розкривають механізми 
розумової праці, причини появи втоми, шляхи підвищення працездатності, а також 
режиму харчування, організації відпочинку та ін. Для цього використовують, як 
кураторські години, так і безпосередньо заняття.  

Важливу роль в оптимальній організації життя і діяльності студента денної і 
заочної форм навчання відіграє режим дня - його рекомендують науково-педагогічні 
працівники в перші дні навчальних занять. Студенту пояснюється інформація про 
добовий ритм організму людини, який визначається низкою фізіологічних функцій, що 
постійно змінюються в години активної діяльності та сну. Під час отримання освіти на 
студента впливають соціальні, навчальні, професійні труднощі. Під соціальними 
труднощами слід розуміти нові умови життя та значне коло нових людей, з якими 
починають спілкуватись студенти. Навчальні труднощі зумовлені новими формами і 
методами оволодіння знань, особливостями організації самостійної роботи, контролю 
за нею з боку науково-педагогічних працівників. Саме тому в ХНАДУ викладачі: 
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- ознайомлюють студентів із психолого-педагогічними особливостями 
організації навчання у вищій школі; 

- допомагають оволодіти методами і прийомами навчальної роботи; 
- дотримуються спеціальної методики читання лекцій для студентів-

першокурсників у перші два-три місяці (також на початку кожного року навчання), 
поступово збільшуючи структуру і темп; 

- навчають студентів прийомів слухання лекцій, записування її змісту, методики 
підготовки до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

- навчають чітко дозувати завдання на кожне заняття; 
- толерантно здійснюють контроль й оцінювання самостійної роботи та ін. 
Професійні труднощі, як правило, виявляються в розчаруванні окремих 

студентів у своєму професійному виборі. Тому на кафедрі обліку і аудиту ХНАДУ діє 
студентський наукових гурток, де в тому числі роз’яснюється процес оволодіння 
спеціальністю, її перспективністю і значущістю. 

Перехід до модульної побудови змісту навчання передбачає інтеграцію різних 
видів і форм навчання, які підпорядковуються загальній темі навчального предмета. 
Для кожного змістового модуля викладачі формують набір довідкових та 
ілюстративних матеріалів, які студент одержує перед початком вивчення. Також 
додають список рекомендованої літератури. Кожен студент переходить від одного 
змістового модуля до іншого в міру засвоєння матеріалу і проходить етапи поточного 
контролю. 

Викладачі кафедри вчать студентів оволодіти методикою самостійної роботи під 
час лекційного заняття та відпрацювання лекції. Організаційними ознаками самостійної 
роботи є:  

- наявність завдань для самостійної роботи;  
- надання спеціального часу для їх виконання; планування методів, засобів і 

форм самостійної роботи;  
- здійснення студентами навчальної діяльності (колективної чи індивідуальної), 

їхня активність при цьому;  
- самоконтроль і поточний контроль;  
- управління цією роботою з боку викладача;  
На сьогодні, проблемою нашого університету та загалом проблемою вищої 

освіти є зменшення кількості годин на вивчення програмового матеріалу, тому ми 
вважаємо за потрібне застосовувати випереджувальні завдання.  Ці завдання 
спрямовані на повне або часткове попереднє самостійне вивчення студентами 
навчального матеріалу, який буде висвітлюватися викладачем на планованих заняттях. 
Попередньо вивчений студентами матеріал можна використовувати на лекціях, 
семінарах у вигляді рефератів, наукових доповідей, обговорювати у процесі дискусії 
тощо. Йдеться про комп’ютерні презентації, створені студентами заздалегідь, з метою, 
яку передбачає викладач.  

Впровадження прийомів випереджального навчання – це, звичайно, крок уперед 
у навчальному процесі, де міжособистісна взаємодія та діалог суб’єктів навчального 
процесу спрямоване на осмислену і продуктивну діяльність студентів. Саме це дасть 
змогу підвищити рівень знань студентів, і сподіваємось дасть можливість отримати 
достойну роботу. 

Література: 
1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний 

ресурс]. –Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Назва  з  екрану.  
2. Рибак С.Б. Баумвальд Н.Б. Писарик Р.М. Сутність і структура самостійної 

навчальної діяльності студентів / С.Б. Рибак Н.Б. Баумвальд Р.М. Писарик. 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/932. –  Назва  
з  екрану. 

3. Гончаров С.М. Науково-методичне забезпечення кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу: Монографія. [Текст] / С.М. Гончаров– Рівне: НУВГП, 
2005.-267 с. 

4. Положення про організацію самостійної роботи студентів [Електронний 
ресурс]. –Режим доступу: http://www.khnu.km.ua/root/dept/nmv/res/5.pdf 

5. Демченко О. Дидактична система організації самостійної роботи студентів 
[Текст] / / О. Демченко // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 68–70. 
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Важливим аспектом якісної підготовки сучасного спеціаліста є забезпечення 
навчального та наукового процесу фахівцями вищої кваліфікації  докторами та 
кандидатами наук. Як і будь-який цінний ресурс, трудовий ресурс вищої кваліфікації є 
неоднорідним і розподіляється нерівномірно по території України. 

Метою даного дослідження є аналіз забезпеченості економіки України 
фахівцями вищої кваліфікації. 

Як свідчать актуальні дані Державної служби статистики України [1],  станом на 
початок 2015 року в економіці держави налічувалося 16090 докторів наук (із них 
71,66%  чоловіки, 28,34%  жінки) і 86230 кандидатів наук (із них 48,29%  чоловіки, 
51,71%  жінки).  

На 31 грудня 2014 року середній вік фахівців із науковими ступенями становив 
майже 50 років (жінок – 45 років, чоловіків – 54 роки).  

При цьому переважна більшість жінок-науковців знаходилася у віці 31-50 років 
(59,4%); 8,0%  у віці до 30 років; 10,4%  у віці 51-55 років;  8,4%  у віці 56-60 років; 
9,3%  у віці 61-70 років; 4,5%  у віці, старшому 70 років. Чоловіки-науковці 
розподілялися наступним чином за віковими групами: 4,2%  віком до 30 років; 20,5% 
 віком 31-40 років; 16,3%  віком 41-50 років; 10,3%  віком 51-55 років; 12,3%  
віком 56-60 років; 21,5%  віком 61-70 років; 14,9%  віком, старшим 70 років. 

Із наявних фахівців вищої кваліфікації вчене звання професора мали 
11291 особи, вчене звання доцента  38842 особи, вчене звання старшого наукового 
співробітника  8477 осіб.  

Не мали вченого звання в Україні 43710 фахівців вищої кваліфікації.  
Частка фахівців вищої кваліфікації, обраних академіками та членами-

кореспондентами національних академій, становила 0,9%, у числі яких 851 доктор наук і 
83 кандидати наук. 

У галузі природничих наук працювало 34,2% фахівців вищої кваліфікації, у 
галузі суспільних наук  28,9%, у галузі технічних наук  20,1%, у галузі гуманітарних 
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наук  12,3%. Науковою та науково-технічною діяльністю не займались 4,5% загальної 
кількості докторів і кандидатів наук. 

Нерівномірним був і розподіл фахівців вищої кваліфікації за регіонами 
України (табл. 1).  

Таблиця 1 
Розподіл фахівців вищої кваліфікації за регіонами України у 2014 році 

 

Регіони 

 
Доктори 

наук, особи* 

% від  
докторів  
наук 

в Україні 

 
Кандидати 
наук, особи* 

% від 
кандидатів 

наук 
в Україні 

Вінницька  300 1,86 1904 2,21 
Волинська  101 0,63 1126 1,31 
Дніпропетровська  1041 6,47 5392 6,25 
Донецька  694 4,31 4243 4,92 
Житомирська  123 0,76 1114 1,29 
Закарпатська  182 1,13 1047 1,21 
Запорізька  447 2,78 2756 3,20 
Івано-Франківська 277 1,72 1806 2,09 
Київська  205 1,27 1308 1,52 
Кіровоградська  71 0,44 807 0,94 
Луганська  219 1,36 1436 1,67 
Львівська  1195 7,43 6865 7,96 
Миколаївська  190 1,18 1122 1,30 
Одеська  928 5,77 4950 5,74 
Полтавська  290 1,80 1887 2,19 
Рівненська  119 0,74 1180 1,37 
Сумська  207 1,29 1566 1,82 
Тернопільська  272 1,69 1985 2,30 
Харківська  2341 14,55 12420 14,40 
Херсонська  149 0,93 1052 1,22 
Хмельницька  156 0,97 1549 1,80 
Черкаська  195 1,21 1436 1,67 
Чернівецька  257 1,60 1530 1,77 
Чернігівська  101 0,63 982 1,14 
м.Київ 6030 37,48 24767 28,72 

* сформовано автором за даними [1], ** розраховано автором. 
 
Так, як бачимо з табл. 1, найбільш забезпеченими докторами та кандидатами 

наук є: 
 м. Київ (37,48% і 28,72% усіх докторів і кандидатів наук відповідно),  
 Харківська область (14,55% і 14,40% усіх докторів і кандидатів наук 

відповідно), 
 Львівська область (7,43% і 7,96% усіх докторів і кандидатів наук відповідно), 
 Дніпропетровська область (6,47% і 6,25% усіх докторів і кандидатів наук 

відповідно),  
 Одеська область (5,77% і 5,74% усіх докторів і кандидатів наук відповідно), 
 Донецька область (4,31% і 4,92% усіх докторів і кандидатів наук відповідно). 
Частка фахівців вищої кваліфікації у інших регіонах України  не 

перевищувала 4,0%. 
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При цьому у вищих та інших навчальних закладах працювало 73,8% спеціалістів 
вищої кваліфікації; у наукових та науково-технічних організаціях і установах, 
академіях, їхніх філіях, відділеннях та наукових центрах – 16,8%; у лікувальних 
закладах – 2,4%; в органах державної та місцевої влади – 2,3%. 

Таким чином, у ході наукового дослідження було проаналізовано забезпеченість 
економіки України фахівцями вищої кваліфікації як необхідною складовою якісної 
навчальної та наукової підготовки студентів ВНЗ. 

 
Література: 

 1. Доповідь «Фахівці вищої кваліфікації України» / Офіційний сайт 
Державної служби статистики України [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm.  Заголовок з екрану. 
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Єрофєєнко Л.В., к.ю.н., доцент  
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

lerofeenko@mail.ru 
 

Сьогодні, коли Україна і її наука переживають не найкращі часи, необхідна 
пильна увага до наукової діяльності студентів. Погане фінансування освітніх установ 
породило початок процесу старіння викладацького складу. З одного боку, відбувається 
процес фільтрації, коли у вузах залишаються люди, що дійсно люблять свою професію і 
не здатні проміняти її на яку-небудь іншу. Але з іншого, цей процес здатний привести 
до такої ситуації, що через десять-двадцять років нестача кадрів приведе до зниження 
«планки» при доборі викладачів і найвищий рівень освіти, яким славилася радянська і 
славиться зокрема українська система вищої освіти, піде в історію. 

Нинішнє суспільство, а тим більше суспільство майбутнього, для якого і 
здійснюється підготовка фахівців високої кваліфікації, не може задовольнитися 
спеціалістами, які є носіями певного обсягу наукової інформації. Варто реально 
підходити до аналізу результатів навчально-виховної діяльності вищих навчальних 
закладів. Дослідження показують, що з масиву інформації, яку студенти сприймають 
упродовж періоду навчання у вищій школі, в пам'яті залишається невелика частина. До 
того ж, така інформація швидко стає застарілою. Це закономірне явище. Передусім 
важливо розуміти, що має залишитися в знаннєвому багажі людини в результаті 
багаторічної наполегливої студентської праці. Це рівень інтелектуального розвитку і 
спроможність випускника активно займатися творчою працею, володіння ефективними 
методами дослідної роботи. Адже важливим чинником, що сприяє активній 
життєдіяльності людини в будь-якій сфері, є здатність займатися творчою діяльністю, 
яка неможлива без пошуків, без досліджень нових явищ і процесів. 

Вищі навчальні заклади, виконуючи соціальне замовлення суспільства та йдучи 
шляхом задоволення соціально-психологічних потреб людини в її прагненні до творчої 
діяльності на наукових засадах, мають сформувати у молодих фахівців інтерес до 
творчих наукових досліджень, навчити володіння ефективними методами цієї роботи. 



 87

Науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших форм навчального 
процесу. Наукові лабораторії і гуртки, студентські наукові товариства і конференції - 
усе це дозволяє студентові розпочати повноцінну наукову діяльність, знайти 
однодумців з якими можна порадитися і поділитися результатами своїх досліджень. 
Так чи інакше, дослідною роботою займаються всі студенти вузів. Написання 
рефератів, курсових, дипломних робіт неможливе без проведення якихось, нехай 
найпростіших досліджень. Але більш глибока наукова праця, займатися якою студента 
не зобов'язує навчальний план, охоплює лише деяких з них. Студент, що займається 
науковою працею, відповідає тільки за себе; тільки від нього самого залежать тема 
досліджень, терміни виконання роботи, а так само і те, чи буде виконана робота взагалі. 
Затрачаючи свій особистий час, студент розвиває такі важливі для майбутнього 
дослідника якості, як творче мислення, відповідальність і уміння відстоювати свою 
точку зору. З боку викладача необхідні добра увага і підтримка, без яких студент, 
особливо на молодших курсах, не захоче займатися «нудною наукою», якою здається 
майже будь-яка дисципліна на початкових стадіях її освоєння [1]. 

Не варто думати, що для здійснення науково-дослідної роботи студентів 
необхідно моделювати якусь окрему систему. Навпаки, науково-дослідна робота є 
складовою навчально-виховної роботи, професійної підготовки взагалі. 

Дотримання системності в процесі включення студентів у науково-дослідну 
роботу має здійснюватися як на рівні суто навчальної роботи з певних дисциплін, так і 
в позанавчальний час. 

Залучення студентів до наукової роботи з погляду вимог системності має 
здійснюватися не на рівні самодіяльності, аматорства, а мати чітку спрямованість, 
плановість, наукову координацію, бути невід'ємною частиною професійної підготовки 
фахівців, включатись у розклад занять та індивідуальні плани викладачів, мати належне 
економічне забезпечення [2]. 

Основним способом подачі навчального матеріалу було і залишається 
інформування. Викладач за допомогою лекцій, співбесід і інших звичайних способів 
доносить до студентів придбані ним знання, а студенти заучують їх. Такий спосіб був 
би ідеальний ще на початку століття, але сьогодні, коли наука розвивається дуже 
швидко, знання, придбані таким способом, є малоцінними, тому що вони швидко 
втрачають свою актуальність. У наш час устояні догми часто стають лише забавним 
курйозом далекого минулого, і головним є не стільки заучування величезного масиву 
інформації, щоб використовувати її потім усе життя, скільки уміння працювати з цим 
масивом, вибирати з нього необхідні знання, уміти їх згрупувати й узагальнити. Тому 
вже давно більшість викладачів схиляється до думки, що їхньою метою є не змусити 
студентів запам'ятати лекцію, а потім розповісти її на практичному занятті або іспиті і 
використовувати при роботі зі спеціальності, а навчити їх учитися, щоб протягом 
усього життя вони поновлювали власний запас знань [3]. 

Великого значення у розвитку студентської науки набувають наукові 
конференції. На конференції молоді дослідники одержують можливість виступити зі 
своєю роботою перед широкою аудиторією. Це змушує студентів більш ретельно 
проробляти майбутній виступ, розвиває їх ораторські здібності. Крім того, кожен може 
порівняти, як його робота виглядає на загальному рівні і зробити відповідні висновки. 
Це є позитивним результатом наукової конференції, тому що на ранньому етапі багато 
студентів вважають власні судження непогрішними, а свою роботу - найглибшою і 
найціннішою в науковому плані. Часто навіть зауваження викладача сприймаються як 
прості причіпки. Але слухаючи доповіді інших студентів, кожен не може не помітити 
недоліків своєї роботи, якщо такі є, а так само виділити для себе свої сильні сторони. 
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Крім того, якщо в рамках конференції проводиться творче обговорення 
прослуханих доповідей, то з питань і виступів кожен доповідач може почерпнути 
оригінальні ідеї, про розвиток яких у рамках обраної ним теми він навіть не 
задумувався. Включається своєрідний механізм, коли одна думка породжує ряд нових . 

Науково-практичні конференції, уже виходячи із самої назви, містять у собі не 
тільки і не стільки теоретичні наукові доповіді, скільки обговорення шляхів вирішення 
практичних задач. Дуже часто вони проводяться поза стінами Вузу, на території заводу, 
фабрики, фермерського господарства з якими ВУЗ підтримує відносини. Наприклад, 
науково-практична конференція може проводиться за результатами літньої практики 
студентів, коли останні, зіштовхнувшись з визначеними проблемами, можуть за 
допомогою працівників підприємства і викладачів спробувати знайти шляхи їхнього 
рішення. Такі конференції сприяють установленню тісних дружніх зв'язків між Вузом і 
підприємствами, а також допомагають студентам учитися застосовувати вивчену 
теорію на практиці. Відмінною рисою науково-практичної конференції є складність її 
злагодженої організації, так, щоб участь у ній була однаково корисною і цікавою і 
студентам, і працівникам підприємства. Розробка і проведення такої конференції жадає 
від організаторів і учасників великої уваги і терпіння [4]. 

Науково дослідницька робота студентів є важливим чинником при підготовці 
молодого фахівця і вченого. Виграють усі: сам студент здобуває навички, що 
придадуться йому протягом усього життя в яких би галузях народного господарства він 
не працював: самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати 
власний запас знань, мати багатобічний погляд на виникаючі проблеми, просто вміти 
цілеспрямовано і вдумливо працювати. 

Суспільство одержує гідного свого члена, що, володіючи перерахованими вище 
якостями, зможе ефективно вирішувати задачі, поставлені перед ним. 
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Сучасне суспільство характеризується постійним оновленням інформаційних 

потоків, швидкою зміною технологій, новими відкриттями. А одже, і основною 
задачею вищої освіти є формування нової особистості спеціаліста, здатного до 
самостійної діяльності, саморозвитку та інноваційної діяльності. Постає задача 
перевести студента із пасивного споживача знань до креативного метця, який здатний 
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сформулювати проблему, визначити та проаналізувати основні методи її вирішення, а 
після цього не просто знайти опримальний варіант її вирішення, а і аргументовано 
довести правильність свого вибору. Слід перейти від освіти, яка просто дає певний 
набор знань, до освіти, що формує новий тип мислення у навчаємих. В світлі цієї задачі 
самостійна робота студентів має стати не просто частиною навчального процесу, а її 
основою. 

Але слід пам’ятати, що відношення до самостійної роботи визначається 
особистістними характеристиками студентів, тому особливу увагу слід приділити 
питанням мотивації такої діяльності. Чим більшим буде мотиваційний вплив – тим 
більший результат буде можливо отримати. Можна виділити наступні фактори 
мотивації самостійної роботи: 

1. Усвідомлення корисності виконуваної роботи. Студент має усвідомлювати, 
що результати його роботи будуть використані, це змінить відношення до виконання 
завдань та вплине на якість їх виконання. 

2. Використання активних методів викладання – ігрових тренінгів, в основі яких 
лежать інноваційні і організаційно-дієві ігри. Це дозволяє не просто отримувати 
навички прийняття рішень, а й отримувати багатосторонні знання про об’єкт, 
виокремлювати головні протиріччя. 

3. Участь в олімпіадах по навчальним дисциплінам, конкурсах науково-
дослідних чи прикладних робіт і т.ін. 

4. Використання мотивуючих засобів контролю знань таких як рейтинги, 
нестандартні екзаменаційні процедури, накопичувальні оцінки. Прагнення до високої 
оцінки є досить сильним мотиваційним фактором до самовдосконалення студента. 

5. Застосування заохочень за успіхи у творчій діяльності та санкцій за 
несумлінне відношення до навчання. 

6. Індивідуалізація завдань, їх постійне оновлення. 
7. Особистий авторитет викладача, який своїм прикладом буде стимулювати 

студента до розкриття свого творчого потенціалу, визначення перспектив свого 
особистого росту. 

Проте якою б сильною не була мотивація до самостійної роботи, лише цього 
замало. Також не слід забувати про інші шляхи підвищення ефективності самостійної 
роботи студентів. Серед таких засобів можна виділити залучення студентів до 
реального проектування на замовлення підприємств, це не тільки дасть корисний 
досвід вирішення певних задач, але й дозволить ознайомитися з певним колом проблем, 
що виникають в діяльності підприємств. Також слід організувати індивідуальні 
консультації на кафедрі та включити їх до розкладу занять, адже самостійна робота 
також мусить проходити під наглядом з боку викладача, який мусить спрямовувати 
роботу студента та контролювати її результати. Не слід забувати і про перерахунок 
навчального навантаження викладачів с урахуванням самостійної роботи студентів. 

Особливу увагу слід приділити методичному забезпеченню, мають бути створені 
комплекси навчальних і навчально-методичних посібників для виконання самостійної 
роботи студентів. Навчальний процес, орієнтований на самостійну роботу студентів, 
має обов’язково передбачати такі елементи: 

- система інтегрованих міжкафедральних завдань; 
- проведення лекційних занять, що орієнтовані на самостійну роботу студентів, 

це можуть бути лекційні заняття за типом бесід чи дискусій, де самі студенти 
виступають доповідачами, а викладач лише організовує процес; 

- рейтинговий метод контролю самостійної роботи студентів; 
- розробка завдань, що передбачають нестандартні рішення; 
- колегіальні відношення студентів і викладачів. 
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Самостійна робота студентів дозволяє розвинути у них творчий підхід до 
освоєння навчальних дисциплін, що значно підвищує якість навчального процесу. 
Виконання такої роботи дозволяє значно підвищити інтерес до обраної спеціальності та 
рівень професіональних компетенцій студента. 
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Основной целью современного высшего образования становится подготовка 

выпускника не просто знающего, но умеющего распорядиться этим знанием, т.е. 
подготовка специалиста, который обладает критическим мышлением, способного 
выбирать оптимальное решение среди множества решений, аргументированно 
опровергать неподходящие в той или иной ситуации. Современный специалист должен 
быть готов к постоянному самообразованию, саморазвитию. Поэтому современной 
моделью образования можно считать модель «образование в течение всей жизни», 
данная модель должна позволить самореализоваться в условиях неопределенности и 
постоянной трансформации внешней среды. 

Инновационная составляющая образовательного процесса в новой парадигме 
высшего образования реализуется в следующих изменениях: 

1) процесс обучения ориентирован на самостоятельность, автономию студента, а 
функция обучения трансформируется в функцию педагогической поддержки учения; 

2) происходит перераспределение времени между самостоятельной и 
аудиторной работой в пользу первой и одновременное увеличение времени личного 
общения с преподавателем; 

3) формируется новая установка образования на развитие мышления и 
деятельности; 

4) учебно-информационная образовательная среда трансформируется в 
открытую систему, постоянно обогащаемую за счет внешних источников информации, 
в том числе и на иностранных языках; 

5) информационные технологии все активнее внедряются в образовательное 
пространство [1]. 

Важную роль в инновационном образовательном процессе в ВУЗе играет 
самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа – это разнообразные виды 
индивидуальной, групповой познавательной деятельности студентов на занятиях или 
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во внеаудиторное время без непосредственного руководства, но под наблюдением 
преподавателя. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  
- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  
- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  
К самостоятельной работе можно отнести:  
- подготовку к различным аудиторным занятиям, и выполнение при этом 

необходимых заданий;  
- выполнение самостоятельных заданий на лабораторных работах, во время 

практических занятий, семинарах;  
- изучение отдельных тем учебных дисциплин;  
- выполнение контрольных, расчетно-графических, курсовых работ, а так же 

курсовых проектов;  
- прохождение ознакомительных, производственных, преддипломных практик, и 

выполнение необходимых заданий;  
- подготовку ко всем видам испытаний;  
- подготовку к итоговой аттестации и выполнение выпускной работы;  
- участие в научной и научно-методической работе, подготовка и участие в 

работе семинаров и конференций. 
Самостоятельная работа должна отвечать ряду требований, повышающих ее 

эффективность  
- развивать мыслительную активность и творческий потенциал;  
- учитывать полученные ранее знания, и опираться на них;  
- последовательной, степень трудности заданий должна увеличиваться;  
- разнообразной по форме, вносить элементы новизны [2]. 
Одной из форм организации самостоятельной работы студентов может быть 

использование веб-квестов. 
Веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы интернета. Веб-квест – это сценарий 
организации проектной деятельности учащихся по той или иной теме [3]. 

По мнению разработчика веб-квеста Берни Додж с точки зрения заданий веб-
квесты можно подразделить на: 1 - пересказ; 2 - планированиеи проектирование; 3 - 
самопознание; 4 - компиляция; 5 - творческое задание; 6 – аналитическая задача; 7 - 
детектив; 8 - головоломка; 9 –таинственная история; 10 – достижение консенсуса; 11 - 
оценка; 12 –журналистское расследование; 13 - убеждение; 14 – научное исследование. 

Согласно Берни Доджу [3], Веб-квест предполагает четкую структуру: введение 
(Introduction), формулировка задания (Task), процедура выполнения задания (Process), 
оценка деятельности обучаемых (Evaluation) заключение (Conclusion). К этой схеме 
можно добавить: набор источников информации, отобранных преподавателем, 
необходимых для выполнения задания (Resources) и заключение, которое подводит 
итог квеста, напоминает студентам о том, что они узнали и, возможно, дает установку 
на дальнейшую работу по данной теме. 

Опыт использования свидетельствует, что веб-квест имеет шесть составляющих. 
Во-первых, преподаватель задает тему и создает проблемную ситуацию. Это 

самый ответственный момент, т.к. необходимо достаточно четко и доступно 
определить роли участников. Например, преподавательаприори задает роли студентам 
или сценарий веб-квеста, предлагает план работы и осуществляет обзор всего квеста. 



 92

Во-вторых, преподаватель вербализует конкретное задачи в рамках выбранной 
темы, которая понятна, интересна и выполнима. При этом он четко определяет 
итоговый результат самостоятельной работы студентов, задает серию вопросов, на 
которые надо гайти ответы, описывает проблему, которую надо решить, определяет 
позицию, которая должна быть защищена, и задает другую работу, направленную на 
переработку и представление результатов, исходя из собранной информации. 

В-третьих, преподаватель заранее подбирает и предлагает студентам список 
ссылок на ресурсы. Они могут быть в любом виде - в электронном, бумажном виде, 
ссылки на ресурсы в Интернет, адреса веб-сайтов по теме и т.п. Каждая ссылка должна 
иметь аннотацию. 

Критерии отбора Интернет-ресурсов для веб-квеста представлены ниже. 
1. Автор. Известность автора, его профессиональная репутация и 

авторитетность; библиографическая и контактная информация о нем. Квалификация 
издателя/владельца сайта, его опыт работы в сфере, о которой размещается 
информация. 

2. Гиперссылки и библиография. Наличие библиографических сносок и 
гиперссылок на другие источники, библиографической информации об авторе, их 
достоверность. 

3. Время создания и время размещения в Сети. Дата размещения ресурса, и дата 
его последнего обновления или периодичность на сайте или странице 

4. Достоверность, точность. Полнота и точность информации. 
Функционирование гиперссылок, их активность/неактивность. Актуальность и новизна 
данной веб-страницы в сравнении с другими информационными ресурсами по теме. 

5. Регулярность обновления. Указание на частоту обновления ресурса и 
последнюю дату обновления. 

6. Целевая аудитория. Адресат информации, соответствие ресурса потребностям 
целевой аудитории. Цель веб-страницы, соответствие информации целям и задачам, 
которые декларируются на сайте, странице. 

7. Релевантность. Соответствие контента ресурса учебной теме. Соответствие 
ресурса запросу. 

8 Стабильность информации. Скорость обновления контента ресурса, наличие 
архива сайта. 

9. Техническая простота использования. Архитектоника сайта. 
10. Архитектура. Качество графики, дизайна на сайте/веб-странице: цветовое 

решение, рисунки и графики, шрифты и т.п. 
11. Техническое оформление. Грамматика, орфография и другие параметры 

оформления текста [4]. 
В-четвертых, студенты начинают сами процесс поиска необходимой 

информации в Интернете, пользуясь при этом описанием процедуры работы, которую 
необходимо выполнить каждому из них при самостоятельном выполнении задания 
(этапа). После этого студенты должны подготовить презентацию найденной и 
обработанной информации, которая может быть реализованной в любом виде (слайды, 
Интернет-страницы и т. п.). 

На пятом этапе преподаватель может составить руководство к действию (как 
организовать и представить собранную информацию), которое может быть 
представлено в виде направляющих вопросов, которые организуют учебную работу 
(например, связанных с определением временных рамок, общей концепцией, 
рекомендациями по использованию электронных источников, представление 
«заготовок» - веб-страниц, чтобы избежать технических трудностей в процессе 
создания самостоятельных страниц как результата изученного ими материала и др.). 
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Завершающей шестой составляющей веб-квеста является оценка выполненной 
работы самими студентами. Критерии оценки могут быть разными (например, по 
времени презентации, оригинальностью, инновационностью и т.д). По существу, на 
этом этапе суммируется опыт, который был получен студентами в процессе 
выполнения самостоятельной работы с помощью технологии «веб-квест».  

Б.Додж советует применять от 4 до 8 критериев, которые включают оценку: 
исследовательской и творческой работы; качества аргументов, аутентичности работы; 
умения работать в команде; устного выступления; презентации; письменного текста. 

Для изучения проблем естественнонаучного направления эффективно 
использовать  компиляционные задания. При выполнении таких заданий студенты 
излагают содержание  материалов по заданной теме и представляют его в новом 
формате (PowerPoint презентация, доклад, тезис, выступление перед аудиторией, 
онлайн-конференция, вебинары); предлагают различные точки зрения на одну и ту же 
проблему; привлекают/убеждают на свою сторону оппонентов или нейтрально 
настроенных лиц. Такие задания способствуют развитию практических навыков в 
поиске и отборе, организации и объяснении нужной информации, собранной из 
различных источников в разных формах. Для его выполнения необходимо чтобы 
учащиеся сами научились: 

- перерабатывать, форматировать информацию, собранную в различных формах; 
- определять стандарт компиляции, при этом часть работы должны выполнять 

студенты, а затем преподаватель даёт оценку рациональности и целесообразности их 
выбора, исходя из выполненных результатов квеста; 

- самостоятельно определить критерии отбора компилируемых данных и умения 
обосновывать свой выбор; 

- учитывать разные позиции в решении определенной проблемы посредством 
исследования различных источников; 

• представлять результат в формате доклада. 
Используются также конструкторские задания, при выполнении которых 

студенты осуществляют поиск, систематизацию, синтез и анализ информации по 
определённой профессиональной теме; разработка плана или проекта, учитывая 
определенные заданные условия. 

Подобный веб-квест должен соответствовать следующим критериям: 
- максимальная точность изложения фактов, учёт различных интерпретаций 

одного и того же события; 
- изучение различных точек зрения на данную проблему; 
- расширение понимания вопроса с использованием предложенных источников 

информации; 
- учёт собственной субъективности в интерпретации проблемы; 
- минимизирование её влияния на продукт проектной деятельности; 
- представление характеристики продукту – итогу деятельности студентов, 

действительно востребованному в профессиональной деятельности; 
- перечисление материалов и определённых ограничений, столкновение с 

которыми возможно у реальных создателей подобных продуктов; 
- развитие творческого потенциала в рамках этих ограничений. 
Таким образом, основным преимуществом использования веб-квестов в учебном 

процессе является стимулирование студентов к самостоятельному аналитическому и 
творческому мышлению, привлечение их к объективной оценке своих собственных 
результатов и результатов своих коллег. Веб-квесты – это не только инновационный 
метод обучения и контроля знаний, но и совершенно новый метод получения этих 
знаний студентами. Преподаватель при этом выступает в роли помощника, который 
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направляет самостоятельный творческий процесс поиска ответов на вопросы, 
поставленные в веб-квесте. 
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 В наш час соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, 
світові тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові 
пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів модернізації освіти в 
Україні є створення якісно нової школи – школи життєтворчості й самореалізації 
особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися впродовж життя. У 
Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що одним із основних аспектів 
реформування освіти є впровадження в навчально-виховний процес сучасних 
педагогічних і науково-методичних досягнень, а одним із основних шляхів 
удосконалення змісту освіти є широке застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій. 
 Враховуючи, що в сучасному світі вища освіта стає обов´язковим етапом у житті 
людини, що кожен повинен навчитися самостійно здобувати знання упродовж життя, 
значно зростає роль ВНЗ у навчанні студента самостійно вчитися. В умовах 
реформування вищої освіти і входження України до європейського освітнього простору 
і розуміння самостійної роботи студентів є іншим. Всю кількість годин відведених 
навчальним планом на вивчення певної дисципліни поділяють на аудиторну роботу 
(або роботу з викладачем) і самостійну роботу студентів. Самостійна робота студента, 
яка є суттєвим елементом навчального процесу поряд з аудиторним навчанням, набуває 
великого значення. 
 Навчання – процес досить складний і своєрідний. Він далекий від того, яким 
його інколи уявляють: викладач вищої школи читає лекції і дає студентам відповідний 
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обсяг знань. Оволодіння знаннями – це, в першу чергу, процес наполегливої активної 
діяльності мозку людини. В умовах переходу людства до інформаційно-технологічного 
суспільства, до суспільства знань, даремно сподіватися, що за роки навчання у вищому 
навчальному закладі можна запастися потрібними знаннями на все життя. Зміст знань 
оновлюється надзвичайно швидко, а тому головним завданням вищої школи поряд із 
задоволенням потреб особи в інтелектуальному, культурному й моральному розвиткові 
є оволодіння майбутнім фахівцем ефективними і раціональними методами самостійної 
навчальної роботи відповідно до особливостей конкретного фаху, підготовка його до 
участі у процесі неперервної освіти. Самостійна робота студента (СРС) – це навчальна 
діяльність студента, яка планується, виконується за завданням, під методичним 
керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі. 
 Формування висококваліфікованого спеціаліста 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 навчального процесу. Самостійність – це інтегральна якість 
особистості, яка визначає її можливості здійснювати самостійну роботу на основі 
формування якостей рефлексивного керування. Самостійна робота є найважливішим 
компонентом педагогічного процесу, що передбачає інтеграцію різних видів 
індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час 
аудиторних, так й поза аудиторних занять, без участі викладача та під його 
безпосереднім керівництвом [2, с. 65]. У контексті сучасної парадигми навчання 
самостійна робота домінує серед інших видів навчальної діяльності студентів та 
дозволяє розглядати знання як об’єкт власної діяльності студента. Пізнавальна 
діяльність студентів у процесі виконання самостійної роботи характеризується високим 
рівнем самостійності та активності, являється залученням суб’єкта до творчої 
діяльності. 

Самостійна робота у ВНЗ передбачає поетапне засвоєння нового матеріалу, його 
закріплення, застосування на практиці, повторення матеріалу. Ефективність 
самостійної роботи залежить від її організації, змісту, взаємозв’язку та характеру 
завдань у даному виду самостійної роботи та результатів її виконання [3, с. 15]. 
Таке розуміння сутності самостійної роботи дозволяє враховувати зовнішню та 
внутрішню сторони цього поняття. З одного боку, самостійна робота розглядається як 
педагогічний засіб організації та управління самостійною діяльністю студента в 
навчальному процесі, з іншого боку, – це специфічна форма навчально-наукового 
пізнання. 

У сучасних умовах інформатизації суспільства та педагогічної системи проблема 
самостійності виходить на якісно новий рівень. Аналіз досліджень з проблеми 
використання інформаційних технологій у навчанні студентів дозволяє визначити 
основні напрями активного застосування інформаційних технологій у навчальному 
середовищі: 

- розширення можливостей підвищення якості освіти, відкриття нових 
можливостей розвитку мислення студентів, підбір індивідуальних способів отримання 
знань шляхом самостійної роботи за допомогою комп’ютера, реалізація важливих 
функцій використання інформаційних технологій як фактора зближення сфери освіти з 
реальним світом (Г. А. Бордовський, І. Б. Горбунова, А. С. Кондратьєв); 

- організація навчання на основі поєднання традиційних та сучасних методів 
навчання, педагогічних та інформаційних технологій навчання, що пов’язано зі 
створенням єдиного інформаційного освітнього та інформаційного середовища (Є. С. 
Полат, В. А. Смірнов); 



 96

      - розвиток самостійності студентів на основі засобів інтерактивних технологій 
навчання та інформаційних технологій ( В. В. Лаптєв). 

Значне місце в самостійній роботі студентів займає використання Інтернет-
технологій для ефективного пошуку інформації. Доступність великої кількості 
електронних статей, книг, довідкової літератури, електронних навчально-методичних 
розробок, які викладено на сайтах університетів, безумовно розширюють творчий 
потенціал студентів за умов, якщо вони вміють творчо працювати з добутою 
інформацією. Окрім знання методів пошуку студенти мають опанувати методи аналізу, 
синтезу, узагальнення інформації [4, с. 105]. 

Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння складними вміннями і 
навичками бачити зміст та мету роботи, організовувати власну самоосвіту, вміння по-
новому підходити до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову активність і 
самостійність, здатність до творчості. Досвід переконує, що далеко не всі студенти 
виявляють свідомість і волю, вкрай необхідні для організації власної самостійної 
роботи. У цій галузі існують ще значні недоліки. Самостійну роботу студентів денної 
та заочної, вечірньої форм навчання потрібно розглядати під різним кутом зору, 
оскільки в кожній з них робиться різний акцент на цей вид діяльності. 

Важливим для професійної освіти є навчити студента опановувати нову 
професійну термінологію, оперувати спеціальною термінологією, аргументовано 
висловлювати власну думку, аналізувати факти, опонувати та вміти вести дискусію. В 
зв’язку з цим значення набуває самостійна робота з додатковими джерелами 
(глосаріями, енциклопедіями, словниками, базами даних), що забезпечує можливість 
зіставлення матеріалу, його узагальнення, порівняння, аналіз, класифікація. 

Інша важлива проблема студентів – відбір необхідної інформації в мережі. Часто 
перед студентами постає проблема відсутності розуміння ступеню необхідності 
інформації та можливостей її застосування, отже, відбір необхідної інформації в мережі 
та оцінка її якості здебільше стає обов’язковим предметом навчання в рамках любої 
навчальної програми. 

Ефективне використання студентами світового інформаційного потенціалу є 
визначальним чинником зближення вітчизняної та європейської вищої освіти. У Законі 
України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” вказується на 
необхідність підготовки молоді до сприйняття все більш зростаючого потоку 
інформації. На місце її пасивного сприймання ставиться самостійний пошук нової 
інформації, вміння аналізувати і використовувати інформаційний потенціал для 
орієнтації у провідних концепціях і теоріях, щоб на їхній основі формувати власне 
мислення. Студент повинен навчитися володіти прийомами самостійного пошуку, 
збору, обробки, аналізу та синтезу інформації, отримати знання, вміння і навички 
інформаційного самозабезпечення з навчальної і науково-дослідної діяльності. 
 В історії розвитку педагогіки дослідники та педагоги-практики наголошували на 
значенні самостійної роботи як в процесі формального здобуття освіти у навчальних 
закладах, так і самоосвіти людей. Так, Я. А. Каменський наголошував: «...Альфою та 
омегою нашої дидактики нехай буде пошук і відкриття способу, за якого б учителі 
менше навчали, а учні більше б училися».  

Самостійна робота є не лише одним з видів роботи студентів над здобуттям 
знань, але й способом виховання особистості. Тому в даному випадку ми маємо справу 
не лише з навчальним процесом, але й з процесом виховання особистості. Гегель писав 
із цього приводу: щоб навчитися плавати, треба увійти у воду. Це стосується й 
виховання самостійності як риси особистості. Мають рацію ті, хто стверджує, що цього 
навчитися неможливо. Самостійність у здобутті знань проявляється лише завдяки 
власній діяльності, з появою внутрішньої потреби у знаннях, пізнавальних інтересів, 
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захопленості. У цьому розумінні самостійності справді неможливо навчитися. Таку 
самостійність можна лише формувати у процесі виховання. 

Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння складними вміннями і 
навичками бачити зміст та мету роботи, організовувати власну самоосвіту, вміння по-
новому підходити до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову активність і 
самостійність, здатність до творчості. Досвід переконує, що далеко не всі студенти 
виявляють свідомість і волю, вкрай необхідні для організації власної самостійної 
роботи. У цій галузі існують ще значні недоліки. Самостійну роботу студентів денної 
та заочної, вечірньої форм навчання потрібно розглядати під різним кутом зору, 
оскільки в кожній з них робиться різний акцент на цей вид діяльності. 

Ефективність впровадження самостійної роботи студентів у навчальний процес 
передбачає:  

- надання консультацій студентам І курсу з питань самостійної роботи з 
літературою та організації навчальної роботи. 

-  заохочення студентів до наукової роботи. 
- ретельне планування (нормування) і управління самостійною роботою 

студентів, зокрема визначення цілей та методів їх досягнення. 
-  наявність навчально-методичного забезпечення. 
-  коригування, контроль і оцінювання результатів виконання самостійної роботи 

(тестові завдання, реферати тощо). 
Одним із напрямків гармонізації навчальної діяльності з європейськими 

освітніми вимогами є індивідуалізація освіти на підставі вдосконалення структури 
навчальних планів, оптимізації навчального навантаження, упровадження цілісної 
системи підготовки спеціалістів за індивідуальними навчальними планами та 
вдосконалення організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Для підвищення якості фахової підготовки спеціалістів необхідна раціональна та 
ефективна організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах. 
Самостійна робота є основою будь-якої освіти, формою організації навчання та засобом 
оволодіння глибокими знаннями та навичками. У сучасних умовах актуальною 
залишається необхідність удосконалення технології організації самостійної роботи, 
надання їй більш системного та конкретного характеру, нормування та нормативності її 
змісту. Складність організації самостійної роботи полягає в розмаїтті та 
неоднозначності її сутності. Відповідно до Положення про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах «самостійна робота студента є основним засобом 
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять», 
до яких належать лекції, практичні, семінарські, індивідуальні заняття та консультації. 
У той же час багато науковців стверджують, що основним критерієм самостійної 
роботи є її виконання без посередньої участі викладача на навчальних заняттях або 
вдома. 

У сучасних умовах слід значно збільшити обсяг консультативної роботи 
викладачів та індивідуальної роботи зі студентами, насамперед доцентів і професорів, 
розглядаючи її як важливу складову викладацького навантаження. Нині така робота 
ведеться, але її рівень ще недостатній. Необхідно узагальнити позитивний досвід 
передових вузів, професорів і доцентів щодо посилення методологічної ролі лекцій в 
організації самостійної роботи студентів. Слід активно створювати у вузах умови, за 
яких студенти цілком усвідомлюватимуть необхідність самоосвіти, самостійної роботи.  
Чинні навчальні плани вузів досі є недостатньо активним важелем інтенсифікації 
самостійної роботи студентів. Не можна вважати оптимальною і кількість дисциплін, 
що вивчаються.  
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Досягнення високої якості освіти є центральною ідеєю реформування освітньої 

системи України, згідно якої перед сучасними вищими навчальними закладами ІІІ-
IV рівнів акредитації, зокрема університетами, постає актуальне питання концентрації 
власних інтелектуальних можливостей та матеріальних ресурсів, спрямованих на 
розробку принципово нових стратегічних рішень і механізмів. За цих умов формування 
й органічне поєднання власного освітнього середовища, культури організації навчання, 
культури викладачів і студентів, культури оцінювання навчальних досягнень студентів, 
культури забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців та науково-педагогічних 
працівників з урахуванням загальних рекомендацій та порад Міністерства освіти і 
науки України дозволять адекватно відбити нову державну політику та нові підходи до 
вітчизняної сфери освіти. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» [1], якість вищої 
освіти – це 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.  

Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих навчальних 
закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти 
і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка. Державна 
атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх форм власності, 
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здійснюється державною екзаменаційною комісією. Положення про державну 
екзаменаційну комісію затверджується спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у галузі освіти і науки [1]. 

У вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації підготовка за напрямами 
і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів 
здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або 
неперервно, залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та 
навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні 
уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) 
інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для 
первинних посад у певному виді економічної діяльності [1]. 

Однієї з найбільш вживаних організаційних форм державної атестації освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» є випускна робота – дипломна робота (ДР) студента – 
мета якої полягає у вирішенні професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному 
опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також 
практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо 
вдосконалення управління діяльністю організацій і підприємств.  

Зазначена організаційна форма протягом останніх років активно 
використовується на кафедрі Економіки підприємства Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ). Дипломна робота є кінцевим 
результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента-економіста, 
науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що 
передбачені навчальним планом підготовки за певною спеціалізацією однієї зі 
спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво", та проходження всіх 
навчальних та виробничих практик, а також проходження переддипломної практики. 

Дипломна робота повинна показати: знання дипломника з сучасних теорій 
економіки й управління; вміння використовувати придбані знання в практичній роботі. 
А також наглядно висвітлити уміння й здатність: ставити проблеми й обґрунтовувати їх 
актуальність; формулювати мету й завдання дослідження; розробляти логіко-
структурну схему роботи; працювати з літературними джерелами та фактичним 
матеріалом; глибоко аналізувати й оцінювати різні аспекти діяльності з урахуванням 
світового досвіду; обґрунтовувати власні узагальнення, висновки і пропозиції [2]. 

Основними задачами дипломної роботи спеціалістів магістрів є: закріплення 
теоретичних і практичних навичок, отриманих за період навчання; розвиток умінь і 
навичок проведення самостійної науково-дослідної роботи; оволодіння методами й 
формами виконання науково-дослідної роботи; набуття вміння науково обґрунтованого 
розв’язання поставленої задачі; виявлення рівня підготовки дипломника щодо 
самостійного аналізу та викладання матеріалу, вміння захищати свої погляди й 
практично реалізовувати їх у господарської діяльності; перевірка ступеня підготовки 
дипломника за профілем обраної спеціальності [2]. 

Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, 
аргументованістю і відповідати таким вимогам: містити поглиблений аналіз 
досліджуваної теми; містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на 
комп’ютері; містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на 
досліджуваному об'єкті; мати належне оформлення; мати всі необхідні супровідні 
документи; бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком 
навчального процесу. Відповідну структуру виконання дипломної роботи як 
організаційної форми державної атестації наведено на рис.1.  
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Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-
методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою. 
Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому 
скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а 
також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і 
завершений рукопис, готує студента до захисту. Науковими керівниками 
призначаються провідні викладачі і науковці кафедри.  

Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за 
принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на 
попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені 
студентом у цей період.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура виконання дипломної роботи як організаційної форми 
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Тобто написання дипломної роботи повинно ґрунтуватися на теоретико-
методичних засадах написання науково-дослідної роботи студента-бакалавра за 
обраною актуальною тематикою.  

Тематика дипломних робіт розробляється випускаючою кафедрою згідно з 
вимогами варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців із 
конкретної спеціалізації, у відповідності до затверджених програм вивчених 
нормативних та вибіркових дисциплін, відбиває актуальну проблематику сучасного 
маркетингу.  

Тематика щорічно переглядається та поновлюється. Зважений вибір теми ДР і 
наукового керівника затверджується загальноуніверситетським наказом ректора 
ХНАДУ. 

Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з 
тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть 
виконуватися за тематикою, яку замовляють державні установи, підприємства та 
підприємницькі структури. що уклали із вищим навчальним закладом освіти контракти 
на навчання студентів або мають із ним договори співпраці.  

Студент за погодженням із керівником може запропонувати свою тему 
дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до 
попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей 
отримання потрібної інформації на об'єкті дослідження). Бажаним є виконання теми на 
замовлення керівництва об'єкта дослідження. Це замовлення оформлюється листом. 

Разом із вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде 
виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є 
юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна 
створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Якщо 
немає пропозицій студента щодо досліджуваного об'єкта, то кафедра призначає 
підприємство або установу, з якими внз має відповідну угоду [2]. 

Термін виконання дипломної роботи встановлюється згідно навчального плану 
підготовки фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво» кафедрою економіки 
підприємства ХНАДУ. У відповідності до календарних етапів студент має подавати 
роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати 
завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові. Порушення 
студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який 
інформує завідувача кафедри. 

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік 
консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична 
співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Консультації 
допомагають у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і 
оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне 
виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є 
запорукою успішного захисту. 

Таким чином, згідно з чинним законодавством основними формами зовнішньої 
оцінки є державна атестація студентів. Випускник внз повинен підтвердити рівень 
загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випускною 
кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання 
комплексного іспиту зі спеціальності ДЕК вирішує питання про присвоєння її автору 
кваліфікації і видачі диплома спеціаліста, магістра. 
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Педагогічна спадщина видатного українського педагога-гуманіста, філософа, 

поета й музиканта ХVІІІ століття Григорія Сковороди, є тим життєдайним джерелом, з 
якого черпатиме наснагу не одне покоління.  

Унікальність Г.Сковороди в тому, що він, уособлюючи особливості 
європейських культур, став провісником наступної епохи освітнього і розумового 
пробудження українського народу, зразком педагогічної єдності Європи і українських 
земель. Вся педагогічна творчість філософа та педагога присвячена самоосвіті, 
самореалізації та самовдосконалення особистості, розкриття природних задатків та 
нахилів.  

В умовах сьогодення стають завдання необхідності виведення освіти в Україні 
на європейський рівень знань. Після підписання 19.06.1999 року «Болонської 
декларації», були сформульовані вимоги та критерії до національних систем вищої 
освіти  у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору.  

У цьому документі зазначається, що «Європа знань – незамінний чинник 
суспільного та людського розвитку, консолідації та збагачення європейського 
громадянства, надання знань, необхідних для того, щоб відповідати на виклики нового 
тисячоліття, єдиного соціокультурного простору» [1]. 

Слід зауважити, що думки Г.Сковороди з цього приводу й сьогодні є дуже 
актуальними. Він писав: «Наш розум ніколи не залишається без діла, він завжди 
любить чим-небудь займатися. Поза любов’ю до знань, до розумової діяльності не 
може розвиватися самоосвіта… хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той 
нiколи не припиняє вчитися, хоча б зовнi він i здавався бездiяльний».  

Сьогодні проблема опанування інформацією, тобто проблема самостійної 
роботи студентства, являє собою одну з найбільш актуальних у їх підготовці. Педагог у 
своїх працях підкреслював: «Не розум від книг, а книги від розуму створилися», 
«Найкраща помилка та, якої допускаються у навчаннi», «Збери всередині себе свої 
думки і в собі самому шукай справжніх благ. Копай всередині себе криницю для тієї 
води, яка зросить і твою оселю, і сусідську».  

Завдання сучасної освіти полягає в тому, щоб підготувати фахівця, який володів 
би не тільки певною сумою знань, але міг би й у подальшому самостійно поповнювати 
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їх, удосконалюючи професійну підготовку. Г.Сковорода наголошував: «Довго сам 
вчись, коли хочеш вчити iнших», «В усiх науках та мистецтвах плодом є правильна 
практика».  

Підкреслимо, що сучасні методи та засоби використання електронних носіїв, 
Інтернету, допомагають студентам формувати й розвивати навички, знання та вміння, 
необхідні для того, щоб стати більш незалежними у своїх думках та діях і більш 
відповідальними і готовими до співпраці з іншими людьми.  

В цілому це сприяє підготовці студента до ринку праці, до майбутньої 
конкурентоспроможності та до активної громадянської позиції [2-3]. З цього приводу 
хочеться нагади та доречне висловлювання Г.Сковороди: «Не той дурний, хто не знає, а 
той, хто знати не хоче», «Одне мені тільки близьке, вигукну я: о школо, о книги, 
найкращі порадники, найвірніші!» 

 Таким чином, в українському суспільстві, де будується європейський рівень 
знань, потрібно оволодіти стратегією навчання перш за все за допомогою самоосвіти та 
самореалізації, щоб відповісти на виклики економічної конкуренції та новітніх 
технологій, а також для зміцнення соціальної єдності, забезпечення рівних 
можливостей та належної якості життя.  
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Самостоятельная работа студентов во время обучения в высшем учебном 
заведении является залогом подготовки эффективного и современного специалиста – 
независимо от рода деятельности и направления обучения. 

При этом самостоятельная работа студентов приобретает все большее значение 
как современный метод подготовки и дальнейшего совершенствования специалиста, 
что связано со следующими обстоятельствами. 

1. Научная, а вслед за ней и учебная информация в настоящее время 
увеличивается в своих «объемах» - особенно с учетом изучения иностранных 
источников, а также новейших методов поиска и ориентации в ней. Этот факт 
обуславливает невозможность полного ее отражения в запланированном заранее 
учебном процессе (учебные план и программа составляются в начале семестра), что 
существенно повышает роль самостоятельной работы студента. 



 104

2. В учебную действительность проникают как совершенно новые технологии, 
так и расширяют область применения относительно привычные. К таким педагогико-
информационным моментам в первую очередь можно отнести: 

- электронные книги; 
- электронные учебные пособия; 
- дистанционное обучение; 
- интерактивные учебники; 
- обучающие специальные игры (бизнес – приложения и т.д.) 
- безграничные возможности Интернета и т.д. 
Все вышеперечисленное дает возможность студентам решать порученные для 

самостоятельного изучения задачи с высокой эффективностью за минимальные 
периоды времени. 

3. С точки зрения технологии, экономики и техники современный мир, который 
будет окружать выпускника–специалиста, постоянно меняется, причем скорость этих 
изменений растет. Это априори означает, что новую информацию, необходимую для 
профессионального роста он должен будет добывать сам. Именно с помощью 
самостоятельной работы в высшем учебном заведении необходимо привить студенту 
навыки получения новых знаний. 

4. Современное распределение учебной нагрузки носит тенденцию к 
уменьшению аудиторных занятий и увеличению самостоятельной работы студентов. В 
этой связи следует сказать, что часть педагогов воспринимают данное положение 
вещей негативно, так как аудиторные занятия являются проверенным временем 
способом эффективного обучения студентов. Процесс уменьшения аудиторных и 
увеличения самостоятельных занятий является реальностью – что обуславливает 
необходимость готовности педагогов к данным изменениям. 

Можно сказать, что объективно на увеличение часов выделяемых на 
самостоятельную работу студентов оказывают влияние следующие факторы: 

- рост общего числа обязательных и выборочных учебных дисциплин; 
- ускоренное обновление учебной информации в рамках дисциплины; 
- существенный рост информации в объемах дисциплины; 
- ускорением научно – технического прогресса; 
- глобализации экономики; 
- вся сумма изменений в экономической и социальной жизни общества. 
Однако, если взглянуть на данный вид обучения с другой стороны, накопленный 

опыт свидетельствует, что присутствуют негативные стороны в практической 
реализации самостоятельной работы студентов. 

Связано это с влиянием следующих факторов и объективных причин. 
1. Часть студентов не видят смысла в самостоятельной работе. Дело в том, что 

выполнение аудиторных работ гарантирует положительную оценку – а большего 
многим не требуется. 

2. Определенные группы преподавателей также относятся к идее 
самостоятельной работы студентов скептически. Объясняется это тем, что студентов 
трудно мотивировать на выполнения работы самостоятельно. 

3. Консультации, проводимые по тематикам самостоятельной работы, имеют 
низкую посещаемость – студенты объясняют это возросшими нагрузками и 
необходимостью посещения консультаций по выполнению курсовых проектов и работ 
(им отдается приоритет). 

4. Общая (как студентов, так и преподавателей) неготовность и 
неподготовленность к нормальному и последовательному ведению самостоятельной 
работы. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что ранее основная работа велась в 
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аудиториях – а самостоятельной уделялось немного внимания, так как она носила 
сугубо вспомогательную роль.  

5. Разработанные задания для самостоятельной работы не учитывают 
изменений, произошедших в данной дисциплине – что сказывается на их качестве и 
актуальности. 

Таким образом, очевидной для высшего образования Украины является 
проблема становления и перехода на новый качественный уровень самостоятельной 
работы студентов. 

Сущность самостоятельной работы студента в современных условиях можно 
сформулировать следующим образом: это личный труд во время самостоятельного 
изучения теоретической информации и практических навыков, осуществляемых на 
платформе мотивации к дальнейшему самосовершенствованию в рамках определенной 
области знаний с помощью современных средств обучения, с консультациями и под 
контролем педагога. 

Контроль со стороны педагога должен заключаться в постоянной проверке 
степени усвоения самостоятельно получаемой информации, оказании необходимой 
консультационной поддержки и постоянной мотивации студента, а также оказании 
помощи в доступе к материально-техническим средствам обучения (компьютер, 
принтер, интернет, электронные книги, учебники и т.д.). 

При этом неминуемо возникновение определенных сложностей, причем к 
основным на данном этапе можно отнести: 

1. Слабая программно-электронная база многих учебных заведений (отсутствие 
лицензий на многие специальные программы, платные электронные источники и т.д). 

2. Отсутствие мотивации как у студентов, так и у определенного слоя 
преподавателей. 

3. Как преподаватели, так и студенты не выработали единого понимания в 
определении самостоятельной подготовки студентов – она разняться не только от ВУЗа 
к ВУЗу, но и от факультета к факультету. 

4. Не выработаны эффективные механизмы контроля и общего руководства 
студентом во время его самостоятельного обучения. 

5. Методический потенциал в данный момент направлен на аудиторную, а не 
самостоятельную работу студентов. 

6. Часть студентов не владеет навыками самостоятельной, а особенно 
творческой самостоятельной работы. При этом студенты этой подгруппы могут 
отлично успевать на аудиторных занятиях, но предложение обработать информацию и 
получить на ее основе решение ставит их в тупик. 

7. Также имеются специфические проблемы, характерные для определенных 
специальностей либо областей знаний. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для эффективной 
самостоятельной работы студентов и нормально учебного процесса, подразумевающего 
расширение профессиональных навыков необходимо: 

- контроль со стороны руководства высшего учебного заведения; 
- мотивация должна быть ориентирована на конкретно взятого студента 

(личность), а не на группу в целом; 
- необходимо проведение тренингов и курсов повышения квалификации для 

преподавателей. 
В этой связи целесообразно применение методов, давно показавших свою 

эффективность, а именно – передача опыта лучшими преподавателями. На основании 
опроса студентов, конкурсов, посещения открытых занятий и прочих мероприятий 
необходимо выделять и поощрять преподавателей, показавших лучшие результаты. 
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Их опыт должен быть использован – в виде вебинаров, консультаций для 
профессорско–преподавательского состава, семинаров и тренингов. 

Безусловно, важной проблемой является повышение мотивации студентов. В 
настоящее время наблюдается тенденция к формальному отношению к 
самостоятельной работе студентов – зачастую она даже не оценивается. Таким образом 
мотивация для студента практически сводится к нулю – зачем делать то, за что не 
получишь оценку, в крайнем случае отметку «выполнил»? Со стороны преподавателей 
данная ситуация находит отражение в формализации консультаций по 
самостоятельным занятиям, их бессистемности и невысоком качестве. С другой 
стороны, консультации по аудиторным занятиям проводятся на высоком уровне, 
присутствует постоянный контроль за работой студентов – а оценки на занятиях 
являются основой семестровых оценок. 

Данная ситуация должна быть исправлена, причем основным шагом должно 
стать равенство статусов «аудиторной» и «самостоятельной» работы студентов, а также 
контроль за выполнением полученных заданий.  

Как правило, именно организация контроля со стороны преподавателя дает 
наибольший педагогический и мотивационный эффект.  

При этом контроль должен быть эффективным, его неотъемлемой частью 
должен стать анализ самостоятельно выполненной работы студента, проведение работы 
над ошибками, консультация, и как итог, выставление оценки влияющей на рейтинг 
студента. Результаты работы каждого студента должны быть представлены на 
соответствующих информационных стендах, что вполне может вызвать среди 
обучающихся «эффект соревнования». 

Основываясь на проведенных исследованиях и опыте работы со студентами при 
проведении аудиторных занятий, предлагаются следующие способы повышения 
мотивации к самостоятельному труду – причем вероятность их эффективности 
довольно высока. 

1. Адекватное оценивание работы студента. При этом для исключения спорных 
моментов по результатам самостоятельной работы должна быть подготовлена 
письменная работа – причем ее форма должна быть обсуждена заранее. Это может быть 
статья, реферат, расчетно – графическая работа и т.д. При этом обязателен элемент 
защиты работы – как публичной, так и личной при непосредственной работе со 
студентом. 

2. Обязателен контроль на всех этапах выполнения, студент обязан регулярно 
отчитываться о проделанной за определенный период времени работе. Это повышает 
ответственность и практически сводит на нет формализм в выполнении 
самостоятельной работы. Также должен быть составлен график консультаций, на 
которых собственно контроль и будет производиться. 

3. Во время проведения консультаций обязательным элементом является 
реальная помощь студенту, с последующим поощрением – за исправление ошибки, за 
верно выполненную работу.  

4. Довольно часто основой негативной мотивации студента является следующее: 
«мне это не пригодится в дальнейшей работе». Чтобы исключить данный аспект, 
необходимо пояснять – мы изучаем не только дисциплину, но «методику» и 
«практику» самостоятельной работы. Студент должен понимать, что именно сейчас он 
растет как будущий специалист и профессионал – который сможет самостоятельно 
усвоить любую новую информацию.  

5. Преподаватель должен уметь в совершенстве пользоваться современными 
средствами обучения, такими как электронные справочники, поисковые системы, 
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специфические программы и библиотеки. Иметь в распоряжении необходимые 
инструменты и оборудование. 

6. Самостоятельная работа студента невозможна без поддержки этого 
направления высшим учебным заведением. Студент должен иметь доступ к 
компьютеру, сети Интернет, специфическим программа и библиотекам.  

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов возможно при 
выполнении трех условий: соответствующая материально техническая база, 
мотивированный студент и подготовленный к ее ведению преподаватель. В целом 
самостоятельная работа студентов открывает обширные перспективы 
образовательного, а в дальнейшем карьерного роста студента при условии 
эффективности ее проведения. 
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Розбудова системи підготовки кадрів для сфери цивільного захисту враховує 

досвід розвинених держав, які наполегливо ведуть пошуки найкращих методів аналізу і 
управління ризиками у соціально-екологічних системах, в першу чергу, за рахунок 
створення та функціонування сталої системи професійної освіти, як необхідної умови 
профілактики, запобігання, попередження надзвичайних ситуацій, а також ліквідації їх 
наслідків. 

Сьогодні оперативно-рятувальні підрозділи Служби багато уваги приділяють 
оснащенню своїх підрозділів засобами цивільного захисту, але разом з тим 
пред'являються високі вимоги до рівня професійної підготовки пожежних. Але також 
не можна забувати про підвищення фахової підготовки особового складу. Потрібно 
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постійно спілкуватися про утримання, організацію і методику фахової підготовки 
пожежних-рятувальників. Тому необхідно приділяти постійну увагу до підвищення 
якості організації і проведення занять, в тому числі і з висотної підготовки, тому що не 
дивлячись на наявність широкого спектру Засобів Індивідуального Захисту від падіння 
з висоти, в промисловості, будівництві, а також в інших галузях людської діяльності, в 
цілому світі падіння з висоти залишається одним з найбільш поширеним нещасним 
випадком, що приводять до травм або смерті. 

Ось тут ми і зустрічаємося  з головною проблемою, а саме : не існує в Україні 
спеціалізованого професійного навчання для підрозділів ДСНС України за напрямком 
«Висотна підготовка». Але можна сказати, що деякі кроки в цьому напрямку можна 
спостерігати на прикладі нашого Університету 

Як відомо, на базі кафедри Пожежної та рятувальної підготовки НУЦЗУ 
проводиться фахове навчання за напрямком «Висотна підготовка».  

Практичні заняття з цього напрямку включені в тематичні плани з першого по 
п’ятий курс. Враховуючи велике навантаження і різноманітність тем в дисципліні 
«Первинні підготовка рятувальника» (ПРП) протягом навчального року, перші заняття 
з висотної підготовки внесені до тематичних планів під час навчання в літньому 
навчальному центрі (ЛНЦ). 

Практичні та самостійні заняття в літньому навчальному центрі суттєво 
відрізняються від аудиторних занять, що проводяться в університеті. Можна виділити 
декілька особливостей навчального процесу в літньому навчальному центрі. 

По-перше, це складання розкладу занять, відповідно до якого заняття з 
дисципліни проводяться в 4-6 академічних годин. Саме це дає змогу викладачу 
викласти новий матеріал та одразу його закріпити практичними вправами. А на 
наступних заняттях відвести більше часу на актуалізацію знань, вмінь та навичок. 

По-друге, позитивну роль відіграє близьке розташування на території літнього 
навчального центру спортивного майданчика з гімнастичними тренажерами та 
навчальної вежі. Саме завдяки цьому, з міркувань безпеки перші спроби відпрацювання 
прийомів роботи на висоті можна проводити на гімнастичних тренажерах на безпечній 
висоті. І тільки після набуття курсантами певних практичних навичок, ці практичні 
прийоми виконуються на реальному висотному об’єкті (навчальна вежа). 

Також можна виділити і досить негативний момент. На території літнього 
навчального центру навчальна вежа є єдиним висотним об’єктом. Завдяки цьому та 
щільному розкладу занять, коли на одній навчальній вежі проводяться заняття двох 
груп (наприклад, виконання вправ зі штурмовою драбиною та відпрацювання підйому 
по вертикальному несучому канату), несуттєво, але знижується рівень якості 
проведення занять. Тому необхідно провести пошук альтернативних місць проведення 
занять з висотної підготовки. 

Як висновок можна сказати, що початок проведення занять в літньому 
навчальному центрі з висотної підготовки є обґрунтованим. В літньому навчальному 
центрі курсанти отримують базові знання, вміння та практичні навички з висотної 
підготовки, які застосовують при подальшому вивченні цього курсу занять в 
подальшому професійному навчанні. 
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 У сучасній вищій школі роль викладача все більше зводиться до організації 
пізнавальної діяльності студентів. Пізнання студент повинен здійснювати сам. Це має 
принципове значення. Тільки знання, здобуті власною працею, є міцними, глибокими і 
дієвими. Лише шляхом напруженої мозкової діяльності можна досконало оволодіти 
навчальним предметом. 

Самостійна навчальна робота студентів здійснюється у процесі взаємодії різних 
чинників: соціальних, психологічних, анатомо-фізіологічних. Важливу роль при цьому 
відіграють раціональні засоби: методи організації самостійної роботи, умови праці, 
режим дня, техніка праці та ін.  

Проблема підготовки студентів до самостійної роботи й керівництва нею, як 
зазначає О.Г.Мороз, поділяється на три великі блоки: мотиваційний, технологічний й 
організаційний. Інакше кажучи, необхідно створити у студентів високу мотивацію до 
самостійної роботи, організувати відповідну діяльність. Що стосується першого блоку, 
то створенню високої мотивації буде відповідати цілеспрямоване акцентування 
викладачем особливого значення самостійної роботи серед усіх інших форм навчання. 
Неабияке значення у цьому зв'язку має надання достатньої кількості часу на самостійну 
роботу, що планується за часом як частина навчального процесу. За даними ряду ВНЗ, 
кількість часу, що витрачається студентами на самостійну роботу, зменшується від 
курсу до курсу. Це явище може мати й оптимістичне пояснення: від курсу до курсу 
зростає "кваліфікація" студента і він устигає зробити більше за меншу кількість часу. 
Однак самі студенти під час співбесід стверджують протилежне. Відчуваючи себе 
перевантаженими, усвідомлюючи, що виконати усе неможливо, вони й орієнтуються на 
мінімум роботи, вправно (або невміло) відсіваючи те, про що запитають з меншою 
вимогливістю, що викликає менший інтерес тощо. Таким чином, оскільки більш точних 
даних немає, 6 годин аудиторної роботи плюс 4 години самостійної роботи слід 
розглядати як верхню межу зайнятості студента навчальною роботою. Мотиваційний 
аспект через фактор часу тісно пов'язаний з організаційним. Мова йде про те, щоб 
запропонувати студентам обґрунтовані норми часу на ті чи інші форми навчальної 
роботи, а також давати їм завдання для самостійної підготовки з урахуванням цих 
норм. Наявність і цілеспрямоване виконання нехай не дуже точних, але погоджених 
норм дисциплінує й організовує студентів.  

Нині часто говорять про перевантаження студентів. Скоординувавши між 
окремими кафедрами години самостійної роботи, домашні завдання, що базуються на 
обґрунтовані норми, ми зможемо попередити перевтому студентів і більш раціонально 
організувати їх роботу. Слід зазначити, що розв'язання студентами важливості 
додержання психогігієнічних норм порядку дня, створення умов для їх виконання у 
самому навчальному закладі також є необхідною передумовою для раціональної 
організації самостійної роботи й всього навчального процесу. Спеціально проведені 
дослідження показують, що значення цих факторів недооцінюють не лише студенти, а 
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й викладачі. Не менше значення має й технологічний аспект самостійної роботи. На 
запитання, що заважає студентам учитись, майже 40 % студентів називають як основну 
причину "відсутність уміння самостійно працювати". Низький рівень відповідних умінь 
і навичок студентів (н-д, планувати свою самостійну роботу; виконувати порядок дня; 
орієнтуватися в джерелах знань; конспектувати; збагачуватися новими знаннями; 
запам'ятовувати необхідні дані; проявляти наполегливість, коли це необхідно; 
зосереджувати увагу в потрібні моменти тощо) заважає їм засвоїти навіть досить 
простий матеріал.  

Отже самостійна робота студентів є одним з основних резервів підвищення 
ефективності навчання і головною метою самостійної роботи є формування професійно 
необхідних якостей майбутнього фахівця. Тому методологічним принципом 
самостійної роботи як виду навчання у Вузі є професійна спрямованість. 
Фундаментальні науково-педагогічні дослідження визначають загальні тенденції в 
організації самостійної роботи студентів, яка є складним педагогічним явищем, при 
дослідженні якого науковці обирають різні напрями. Якщо розглядати самостійну 
роботу як форму пізнавальної активності суб'єкта, то постає проблема організації 
самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання, що є 
одним зі стратегічних напрямів побудови якісно нової системи підготовки фахівців. 
Доведено, що самостійна робота студентів успішно здійснюється за наявності певних 
умов: чітко визначені мета і завдання самостійної роботи; усвідомлене ставлення 
студентів до необхідності самостійної роботи; наявність обґрунтованого змісту і 
засобів здійснення самостійної роботи; розподіл студентів за рівнями на основі 
існуючих відмінностей в особливостях і змісті самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності, їхній мотивації та умінні організовувати самостійну роботу; чітке уявлення 
кожним студентом того обсягу самостійних практичних робіт, який він повинен 
виконати за певний проміжок навчального часу; ознайомлення студентів зі змістом 
передбачених для самостійної роботи практичних робіт; наявність зразків виконуваних 
практичних робіт і рекомендацій щодо їх виконання; знання вимог до оцінювання 
кожної роботи викладачем; можливість своєчасно отримати потрібну консультацію від 
викладача.  

Сьогодні педагогічною наукою і практикою накопичено значний досвід щодо 
активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів. Зростаючий розрив між 
обсягом знань, призначених для вивчення, й можливістю їх засвоєння може бути 
подоланий, головним чином, шляхом розвитку розумових здібностей студентів, 
формування в них здатності самим регулювати процес засвоєння нових знань і 
підвищення ефективності навчання. 
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Проблема якості підготовки спеціалістів вищої кваліфікації залишається 

актуальною на сучасному етапі. Відповідно до нової освітньої парадигми будь-який 
спеціаліст-початківець повинен володіти фундаментальними знаннями, уміннями й 
навичками свого професійного профілю, які б він міг вільно й самостійно 
застосовувати в практичній діяльності, уміти в подальшому безперервно підвищувати 
свою кваліфікацію. Йдеться про підготовку конкурентоздатних спеціалістів у 
світовому масштабі, які вміють оперативно вирішувати нестандартні виробничі, 
наукові, навчальні задачі з максимальним ефектом для себе і суспільства в цілому.  

Аудиторні форми навчання, безумовно, є базовими в освітній системі вишів. 
Однак  самостійна робота є чи не найбільш ефективною формою навчальної роботи 
студентів, водночас будучи однією з найскладніших у плані організації та такою, що 
найменш піддається керівництву ззовні. У цьому розумінні правильна, раціональна 
організація самостійної роботи є одним із потужних резервів удосконалення вищої 
освіти.  

Питання організації самостійної роботи розглядаються в працях 
Ю.О. Гончарової, Н.О. Єрошиної, В.Є. Карпекіна, І.П. Подласого, М.М. Солдатенко, 
В.П. Шишкіна та ін. Самостійній роботі як формі навчання під час викладання 
російської мови як іноземної присвячені дослідження  Н.С. Моргунової, 
Г.М. Протасової, Н.І. Соболєвої, Н.І. Ушакової та ін. 

Основною метою самостійної роботи студентів, як відомо, є виховання 
свідомого ставлення студентів до оволодіння теоретичними і практичними знанням, 
формування потреби напруженої інтелектуальної праці. Важливо, щоб студенти не 
просто отримували знання під час аудиторних занять, а й навчилися їх здобувати 
самостійно, використовуючи для цього сучасні методи й прийоми. Зрозуміло, що 
студенти, які вміють здобувати знання самостійно, здатні якісно осмислювати й 
засвоювати навчальний матеріал. Щоб це сталося, необхідна мотивація студентів на 
пізнавальну діяльність, і таким фактором може стати самостійна робота. 

Соціологічні й психологічні дослідження свідчать, що кількість студентів, у 
яких провідним мотивом навчально-пізнавальної діяльності є пізнавальний (інтерес до 
знань) і професійний (бажання досконало оволодіти майбутнього професією) складає 
від 8 до 38 % (це залежить від профілю вузу, населеного пункту, спеціальності тощо). 
Безпідставно вважати, що кількість таких студентів збільшується від першого до 
п’ятого курсу (в одних дослідженнях ця кількість збільшувалася, в інших – 
зменшувалася або лишалася незмінною). Ці результати свідчать про те, що зазвичай 
пізнавальний і професійний мотиви не є провідними мотивами під час виконання 
самостійної роботи студентами [2]. 

Часто реально дійовими виявляються зовсім інші мотиви, які зовсім не 
пов’язані зі змістом матеріалу, що вивчається (міркування престижу, майбутньої 
кар’єри, бажання уникнути негативних наслідків за невиконання завдання тощо). 
Вочевидь, ці мотиви не можуть слугувати повноцінною мотиваційною основою для 
самостійної роботи.  
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Організація самостійної роботи уможливлює формування пізнавальних і 
професійних мотивів. Будь-яка діяльність є полімотивованою. Серед мотивів, як 
правило, виділяють один провідний, інші – додаткові. У процесі навчальної діяльності 
співвідношення між ними можуть змінюватися, тобто додатковий мотив може стати 
провідним і навпаки. У цій ситуації спрацьовує принцип «динамічної мотивації» [2]. 

Використовуючи цей принцип, студента спочатку залучають до виконання 
конкретної навчально-пізнавальної діяльності, зацікавивши його одним із його ж 
сильних мотивів (неважливо, яким саме: прагненням до самоствердження, до 
розв’язання особистих проблем, бажанням спілкуватися тощо). Потім, коли студент 
певною мірою зайнятий цією діяльністю, слід забезпечити головне: підбір змісту 
діяльності й організацію процесу подальшого її протікання здійснюють таким чином, 
щоб при цьому створювалися передумови для переходу пізнавальних і професійних 
мотивів з рівня додаткових на рівень провідних. 

Підбір першочергових мотивів повинен здійснюватися індивідуально для 
кожного студента. Перш за все це такі мотиви: особистісні  проблеми, уже існуючі 
інтереси, самоствердження, спілкування. В інших випадках ввести студентів в 
самостійну роботу можна поєднавши зміст предмета, що вивчається, з наявними в 
студента інтересами. Уведення в самостійну роботу можна зробити шляхом 
постановки конкретно-наукових проблем, співвідносних з майбутньої спеціальністю 
студента. 

З часом  у процесі реалізації самостійної роботи особистісні мотиви втрачають 
пріоритетну роль, стає ймовірною поява власне пізнавальних і професійних мотивів, 
які є справжніми рушіями самостійної роботи, забезпечуючи більш високий рівень її 
розвитку. 

Отже, перш за все студент має навчитися учитися самостійно. Лише в такий 
спосіб можна якісно оволодіти професійними знаннями.  

 
Література: 
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Організація самостійної роботи студентів має важливе значення на всіх етапах 

навчання у вищому навчальному закладі. Насамперед студент повинен навчитися 
працювати самостійно, вміти самостійно добувати інформацію, виділяти основну 
думку, вміти конспектувати і скорочувати матеріал великого обсягу. Навчання в 
університеті передбачає володіння такими навичками, як ефективна пошукова та 
дослідницька робота. У результаті самоосвіти студентів відбувається процес 
придбання, структурування та закріплення знань. 



 113

Для досягнення зазначеної цілі належить виконати неймовірно велику роботу по 
створенню належних форм і методів організації індивідуальної роботи студентів. 
Необхідно навчитися планувати самостійну роботу, отримувати інформацію про 
реальні витрати часу студентів на виконання домашніх робіт з різних навчальних 
дисциплін, шукати способи ліквідації браку аудиторного фонду, комп'ютерної техніки, 
а також проводити цілеспрямовану роботу по створенню на кафедрах достатнього 
числа спеціальних завдань нового покоління. Таких завдань, які були б цікаві за 
змістом і, одночасно, дозволяли б студентам працювати самостійно. Не менш важко 
забезпечити комп'ютерну підтримку автоматизованої оцінки результатів самостійної 
роботи студентів. 

В рамках вивчення тієї чи іншої дисципліни не всі студенти позитивно 
мотивовані на виконання завдань самостійно і мають навички науково обґрунтованої 
організації такого виду навчальної діяльності. Для того щоб виправити таку ситуацію, 
необхідно посилити мотиваційну складову самостійної роботи.  

Мотивація - це прагнення студента до знань, особистісного самовдосконалення і 
саморозвитку, присвоєнню нового досвіду і зміцненню отриманих навичок. Очевидно, 
що процес отримання повноцінної освіти неможливий без мотивації студентів [1]. 

Основними стимулами, що сприяють активізації самостійної роботи студентів є: 
1. Корисність виконуваної роботи. Якщо студент знає, що результати його 

роботи будуть використані в лекційному курсі, в методичному посібнику, в 
лабораторному практикумі, при підготовці публікації чи іншим чином, то ставлення до 
виконання завдання істотно змінюється в кращу сторону і якість виконуваної роботи 
зростає. При цьому важливо психологічно налаштувати студента, показати йому, як 
необхідна виконувана робота. 

2. Участь студентів у творчій діяльності. Це може бути участь у науково-
дослідній, дослідно-конструкторської або методичній роботі, що проводиться на тій чи 
іншій кафедрі. 

3. Важливим мотиваційним чинником є інтенсивна педагогіка. Вона припускає 
введення в навчальний процес активних методів, насамперед ігрового тренінгу, в 
основі якого лежать інноваційні та організаційно-діяльні ігри. У таких іграх 
відбувається перехід від односторонніх приватних знань до багатосторонніх знань про 
об'єкт, його моделювання з виділенням провідних протиріч, а не просто придбання 
навички прийняття рішення. Першим кроком у такому підході є ділові або ситуаційні 
форми занять. 

4. Участь в олімпіадах з навчальних дисциплін, конкурсах науково-дослідних 
або прикладних робіт. 

5. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичувальні оцінки, 
рейтинг, тести, нестандартні екзаменаційні процедури), які за певних умов можуть 
викликати прагнення до змагальності, що саме по собі є сильним спонукальним 
мотивом самовдосконалення студента. 

6. Заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій діяльності (стипендії, 
преміювання, заохочувальні бали) і санкції за погане навчання. Наприклад, за роботу, 
здану раніше терміну, можна підвищувати оцінку, а в іншому випадку її знижувати. 

7. Індивідуалізація завдань, що виконуються як в аудиторії, так і поза нею, 
постійне їх оновлення. 

8. Мотиваційним фактором в інтенсивній навчальній роботі і, в першу чергу, 
самостійної є особистість викладача. Викладач може бути прикладом для студента як 
професіонал, як творча особистість. Викладач може і повинен допомогти студенту 
розкрити свій творчий потенціал, визначити перспективи свого внутрішнього 
зростання [2]. 
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Вибір прийомів для активізації самостійної роботи студентів також залежить від 
професійних і особистісних якостей викладача. Викладач повинен не тільки досконало 
володіти знаннями з методичної організації заняття, а й володіти чудовими 
організаторськими здібностями, знаннями психолога, вміти встановлювати міцний 
контакт з групою студентів для того, щоб мати можливість особистісного підходу до 
студента. В даному випадку, під особистісним підходом мається увазі вміння викладача 
виявляти інтереси учнів, і таким чином будувати їх спільну й самостійну роботу, щоб 
викликати інтерес у окремо взятого студента. 

Необхідно відзначити, що до загальноприйнятих методів активізації 
пізнавальної і самостійної роботи студентів відносяться: 

- створення в колективі атмосфери прагнення до активної пізнавальної 
діяльності; 

- реалізація безперервної індивідуальної роботи; 
- використання навчальної функції контролю, що виховує і орієнтує; 
- залучення учнів до наукової роботи; 
- використання методу постановки проблеми (проблемного навчання) [3]. 
Таким чином, успішне викладання неможливе без стимулювання активності 

студентів у процесі навчання, одночасно необхідно розвивати у студентів почуття 
обов'язку і відповідальності. Важливо відзначити, що зацікавленість самого викладача 
у створенні умов для ефективної самостійної роботи студентів є запорукою ефективної  
реалізації методів і прийомів формування самостійної пізнавальної діяльності 
студентів. 
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Рівень розвитку України значною мірою визначається станом освіти, яка 

повинна швидко й адекватно реагувати на потреби суспільства. Одним із важливих 
чинників реформування освіти є її інформатизація та застосування комунікаційних 
технологій. 

Інформатизація – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, 
політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що 
спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізацію прав 
громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних 
систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі 
застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. 

 Як показує досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню 
національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукомістких 
виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню 
соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій 
демократизації суспільства. 

На сьогоднішній день Україна робить рішучі кроки до влиття в Світовий 
інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – інформатизацію 
освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального потенціалу нації. Важливою віхою у 
створенні інформаційного суспільства в Україні в цілому та інформатизації освіти 
зокрема, став Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007–2015 роки»:  

„Освіта - це основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 
запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-
економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і 
нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства”. 

Головною метою інформатизації освіти є підготовка спеціалістів та магістрів з 
обліку і аудиту, зокрема, до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві, забезпечення підвищення якості, доступності та ефективності освіти, 
створення освітніх умов для широких верств населення щодо здійснення ними 
навчання протягом усього життя за рахунок широкого впровадження в освітню 
практику методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерно 
орієнтованих технологій підтримки діяльності людей. 
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Інформатизація освіти – це без перебільшення справжня революція в освіті, 
оскільки функціонування освітньої галузі спрямоване не просто на формування носія 
знань, а насамперед, творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті знання і вміння, 
працювати з інформаційними ресурсами для успішної діяльності у будь-якій сфері 
суспільного життя, власне – для інноваційного розвитку суспільства. 

Інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, 
відображує загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як 
визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного 
розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства. Інформатизація 
освіти є однією з найважливіших складових державної програми розбудови 
інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх інформаційних 
технологій в Україні. Інформатизація освіти є більш широким поняттям, ніж 
комп’ютеризація освіти, а процес інформатизації освіти включає процес її 
комп’ютеризації.  

Поняття інформатизації освіти пов’язується із широким впровадженням в 
систему освіти методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій: 

- дистанційне навчання; 
- застосування тестуючої програми «Колоквіум»; 
- розміщення обов’язкового та додаткового методичного забезпечення 

закріплених дисциплін на локальному веб-сайті академії; 
- індивідуальне консультування студентів спеціальності з написання курсових і 

дипломних робіт із застосуванням електронних пошт; 
- використання презентаційної програми «Pover Point» в навчальному процесі; 
- широке використання мережевих навчальних інформаційних ресурсів; 
- впровадження електронної бібліотеки; 
- інші. 
Це дасть можливість створити комп’ютерно орієнтоване інформаційно-

комунікаційне середовище, з наповненням цього середовища електронними науковими, 
освітніми та управлінськими інформаційними ресурсами, з наданням можливостей 
суб’єктам освітнього процесу здійснювати доступ до ресурсів середовища, 
використовувати його засоби і сервіси при розв’язуванні різних завдань.  

Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток 
інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, 
впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість 
вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. 

Отже, освіта повинна зайняти визначальне місце у впровадженні у всі сфери 
діяльності людей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій – провідних 
технологій інформатизації освіти, забезпечити рівний доступ до мережевих навчальних 
інформаційних ресурсів всім, хто навчається. Ефективність процесу інформатизації 
освіти значною мірою обумовлена результативністю створення національної індустрії 
комп”ютерно орієнтованих засобів навчання. 
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Реформування вітчизняної системи освіти спрямовано на її модернізацію 

відповідно до встановлених цілей та стратегічних пріоритетів розвитку держави в 
цілому, підвищення конкурентного статусу України на світовому ринку праці тощо.  

Нові підходи до організації освіти та професійної підготовки кваліфікованих 
спеціалістів передбачають використання новітніх технологій, зокрема дистанційного 
навчання, яке базується на принципах відкритості, доступності інформаційних 
ресурсів, саморозвитку та гнучкості. Дистанційна освіта як форма підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників спрямована на розробку та впровадження 
методичного та дидактичного забезпечення, основним призначенням якого є 
використання активних засобів навчання, встановлення швидкого зворотного зв’язку, 
заохочення контактів між студентами й викладачами, ефективне використання часу 
тощо.  

Реалізація функцій дистанційного навчання знаходиться у прямій залежності від 
кваліфікації викладача, який є провідником між освітнім закладом та слухачем 
дистанційного курсу. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом 
розробки ними дистанційних курсів з навчальних дисциплін повинне 
супроводжуватися відповідним методичним, програмним, технічним, інформаційним, 
нормативним та організаційним забезпеченням. На жаль, українські сучасні реалії 
функціонування системи науки та освіти вказують на суттєві проблеми у фінансуванні 
нових дистанційних проектів. Самостійне вирішення фінансових проблем в більшості 
випадків як викладачеві, так й вищому навчальному закладу без підтримки з боку 
держави не під силу. Крім того, ще одним невирішеним питанням впровадження 
дистанційної освіти є відсутність єдиної кваліфікаційної характеристики до викладача. 

Практика засвідчує, що найчастіше нова роль викладача ускладнюється 
неготовністю з боку професорсько-викладацького складу до адекватного сприйняття 
новітніх інформаційних технологій, оскільки відпрацьована роками система подання 
навчальних дисциплін потребує кардинальних змін, заснованих на самоосвіті. До того 
ж відсутній уніфікований перелік вимог до кваліфікації фахівця в сфері дистанційної 
освіти, фактично єдиним затвердженим документом МОН України є «Положення про 
дистанційне навчання» [1]. 
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Кваліфікаційна характеристика викладача дистанційної освіти (тьютора) 
повинна враховувати загальні знання і вміння викладача у галузі психології та 
педагогіки, а також у галузі нових інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 

В роботі [2] зазначається, що викладач-тьютор дистанційного навчання має 
вищу освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, 
досконало володіє знаннями у галузі педагогіки та комп’ютерної техніки, володіє 
методикою планування та організації навчально-виховного процесу і процесу 
індивідуального формування особистості за різнорівневими та варіативними 
програмами, має базові знання з тестології, виконує правила норм охорони праці, 
техніки безпеки і протипожежного захисту, відзначається загальною культурою, 
моральними якостями.  

Відповідно до професійної діяльності та посадових вимог підвищення 
кваліфікації викладачів-тьюторів внз відбувається за такими видами підготовки: соціо-
гуманітарна, професійно-орієнтована та фахова. Ключові компетентності 

 нормативно-правова компетентність: організація закладу освіти відповідно 
новітніх підходів управління, керуючись нормативно-правовими документами, 
вимогами безпеки життєдіяльності, організаційно-фінансовими можливостями закладу, 
дотримання практичній діяльності вимог чинного законодавства України, а також 
нормативних документів Міністерства освіти і науки України, інших центральних 
уповноважених органів виконавчої влади з питань освіти; правил і норм охорони праці 
та безпеки життєдіяльності в закладі освіти; 

 соціально-комунікативна компетентність: забезпечення оптимальних 
соціально-психологічних умов функціонування закладу освіти в ситуації змін; взаємодії 
й згуртуванні його працівників, налагодження постійного зв’язку і співпраці з 
батьками, громадськістю, установами й організаціями, органами місцевої влади; 

 рефлексивно-регулятивна компетентність: володіння методами, прийомами 
та засобами організації, регулювання та стимулювання діяльності персоналу закладу 
освіти; попередження професійного стресу, професійної деформації особистості та 
професійного «вигорання» як у власній діяльності, так і у діяльності персоналу закладу 
освіти; 

 науково-методична компетентність: організація системи методичної роботи в 
закладі освіти, сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з 
актуальних проблем їхньої діяльності; узагальненню, поширенню та впровадженню 
передового педагогічного досвіду; створення експериментальних майданчиків; 
здатність здійснювати експертизу нововведень; науково-методичне консультування з 
питань освітньої практики; 

 професійно-фахова компетентність: використання новітніх технологій 
навчання й виховання підростаючих поколінь, спрямованих на всебічний розвиток 
особистості всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; здійснення аналізу якості 
власної професійної діяльності; розроблення програми особистого професійного 
розвитку, самоосвітньої діяльності тощо; 

 інформаційно-комунікаційна компетентність: володіння сучасними 
інформаційно-комунікативними технологіями у професійній діяльності; використання 
можливостей Інтернет, Web-ресурсів, інших електронних джерел навчального 
призначення для підвищення якості навчально-виховного процесу у закладі освіти [2]. 

Для реалізації дистанційного курсу викладачеві потрібно не тільки розробити 
навчальний курс та інструкції до навчання, провести консультування з предмету та 
контроль результатів, але й забезпечити високу мотивацію слухачів, урахувати їх 
здібності. 

 



 119

Література: 
1. Положення про дистанційне навчання, затверджене Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 / Матеріали офіційного сайту 
«Законодавство України». – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-
13 

2. Навчальний план підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV р. а. Черкаського державного технологічного університету 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zavantag.com/docs/1863/index-12414.html 

 
 
 

УДК 378.14 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ТА ВІДПОВІДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧІВ ВУЗУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Франкевич Б.Ю., студент, Бредіхін В.М., к.т.н., доцент  
Харківський Національний університет будівництва та архітектури 

 
В Україні велика увага на державному рівні приділяється інформатизації 

суспільства в цілому й сфери освіти, зокрема. Реалізуються різні програми, спрямовані 
на розв'язок актуальних завдань інформатизації суспільства, включаючи розвиток 
інфраструктури єдиного освітнього інформаційного простору, розробку електронних 
освітніх ресурсів, підвищення кваліфікації педагогів в області застосування 
інформаційних і комунікаційних технологій, їх впровадження в організацію 
навчального процесу. 

Сучасні інформаційні технології є важливим чинником життя суспільства. 
Джерелом кваліфікованих високоінтелектуальних кадрів є система навчання і саме в 
більшості особливо вища школа. В системі навчання необхідно використовувати всі 
передові тенденції розвитку економіки й суспільства, прогнозуючи й випереджаючи їх 
до навчального процесу [1]. 

Викладачі, які забезпечують освітній процес вищої школи, повинні мати не 
тільки відповідну професійну підготовку, але мати інформаційну компетентність 
високого рівня. Для цього потрібна відповідна підготовка викладача з інноваційним 
типом мислення, здатного використовувати інноваційні педагогічні і сучасні 
інформаційні технології навчання в сьогоднішньому навчальному процесі. 

Інформаційну компетентність викладача будемо розуміти як особливий тип 
організації предметно-спеціальных знань, які дозволяють готовити фахівців нового 
покоління, які не тільки вільно володіють усім спектром знань за професією, але й 
сучасними інформаційними технологіями. 

Становлення й розвиток професіоналізму викладачів вищої школи на основі 
органічного вбудовування сучасних інформаційних технологій у традиційний 
дидактичний процес – це головне завдання, яке стоїть перед вищою школою. 

Реалії життя вузів показують, що сучасні інформаційні технології, як і раніше, 
залишаються досить далекими від розуміння студентами і недосяжними для багатьох 
викладачів по різних причинах: 

- викладачі гуманітарно-економічних, природничо-наукових, загально-
професійних і, найчастіше, спеціальних дисциплін уважаються, що дисципліна 
«Інформатика» і інші дисципліни по вивченню інформаційних технологій дозволять 
студентові досягти інформаційної компетенції повною мірою й не вважають за 
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необхідне самим використовувати в навчальному процесі сучасні інформаційні 
технології й учити студентів їх застосовувати при вивченні навчального матеріалу; 

- викладачі, які прагли б використовувати в навчальному процесі сучасні 
інформаційні технології, але з ряду причин, не можуть освоїти їх на відповідному рівні 
самостійно, а система підвищення кваліфікації вузу не надає їм такої можливості, тому 
що тільки деякі вузи мають повний комплекс засобів для розв'язання завдання 
перепідготовки сучасних викладачів, які відповідають вимогам сьогоднішнього дня в 
аспекті інформатизації вищої школи; 

- викладачі, які «бояться» інформаційних технологій через «небезпечне» вплив 
сучасних інформаційних технічних засобів на власне здоров'я й здоров'я студентів, 
уважаючи, що можна цілком обійтися традиційними заняттями зі звичною дошкою, 
ганчіркою й крейдою; звичайно, це викладачі старшого покоління, що не 
усвідомлюють, що традиційне навчання з устояними формами лекційних, семінарських 
і практичних занять уже не відповідають сучасним реаліям; 

- викладачі, які «лінуються» застосовувати сучасні інформаційні технології в 
навчальному процесі розуміючи, що ці технології не спрощують, а ускладнюють 
роботу викладача, вимагаючи від нього не завжди простих навичок і додаткових 
чинностей і часу для підготовки учбово-методичних матеріалів у формі, що допускає 
вивчення їх на комп'ютерах, у комп'ютерних мережах, на складній сучасній 
інформаційній технічній базі [2]. 

Інформатизація суспільства безупинно змушує студента оперувати існуючою 
навколо них в житті інформації, орієнтуватися, критично переробляти, розробляти, 
направлено транслювати іншим з використанням сучасних індивідуальних 
інформаційних технічних засобів.  

Ці інформаційні дії, що стали звичними та повсякденними для студента, 
відповідають його очікуванням що в навчальному процесі теж будуть використані 
сучасні інформаційне технології при освоєнні дисциплін вступають у протиріччя з 
нездатністю або небажанням викладачів застосовувати й учити студента 
використовувати сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. 

Соціально значимі результати сучасного суспільства: інформаційна 
компетентність випускників, функціонально-практична готовність майбутніх фахівців 
до вирішення актуальних проблем інформаційного суспільства будуть важко досяжні, 
що навчаються в нових інформаційних умовах при існуючому рівні використання 
викладачем вищої школи сучасних інформаційних технологій. 

Для подолання протиріччя між попитом студентів та вимогами суспільства й 
держави до сучасного рівня викладання, застосування в педагогічній діяльності 
інформаційних технологій і реальному стану даного явища сучасному вузу необхідно 
розв'язати ряд завдань, серед яких перше місце займає освіта, навчання й мотивація 
викладачів-фахівців у різних освітніх областях до скрізь застосування сучасних 
інформаційних технологій у навчальному процесі і прищеплювання навичок їх 
використання в необхідному рівні їх інформаційної компетентності. 
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Рівень інтелектуального потенціалу будь-якої держави, який визначається, 

якістю освіти, є однією з найважливіших передумов економічної та політичної 
незалежності держави, гарантом її конкурентоспроможності і лідируючих позицій в 
світовому рейтингу. 

 Саме тому проблема вдосконалення системи вищої школи і підвищення рівня 
якості професійної підготовки набуває рівня загальної соціокультурної проблеми, а 
перед сучасними вищими навчальними закладами постає нагальне питання 
концентрації власних інтелектуальних можливостей та матеріальних ресурсів. 

Питання якості освіти, уніфікації та адаптивності освітніх програм, зрозумілості 
їх змісту та можливості практичної реалізації, визнання документів про освіту належать 
до проблем, пов'язаних зі стандартизацією освіти. Їх вирішення стосується не тільки 
нашої країни. В умовах глобалізації економіки проблеми стандартизації активно 
обговорюються у багатьох країнах світу, тому що освіта глибоко інтегрована в 
економіку, суспільне життя, а її рівень та якість істотно впливають на якість життя та 
на можливість сталого розвитку світового співтовариства. 

Як засвідчує практика, Україна завжди забезпечувала своїм громадянам освіту, 
відповідну стандартам і нормам найбільш ефективних і якісних освітніх систем Європи 
і світу. Проте в сучасних умовах актуальним залишається питання щодо збереження 
колишніх надбань з одночасним орієнтуванням на нові європейські горизонти. Саме 
тому сьогодні проблема якості освіти перемістилась у центр філософських, політичних, 
культурологічних і педагогічних дискусій.  

Водночас слід зазначити, що загальний рівень освіти населення України є досить 
високим, що дає змогу впевнено адаптуватися до умов ринку. Проте водночас, 
проблема полягає в тому, що рівень освіти населення є структурно неоднорідним, а в 
деяких основних галузях суспільного виробництва він не відповідає середньому рівню 
вимог науково-технічного прогресу.  

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 діяльності – це сукупність характеристик системи вищої освіти та 
її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби 
окремої особи або (та) суспільства” [1]. 

Поряд з такими важливими компонентами забезпечення якості вищої освіти як 
ретельний відбір викладачів та адміністраторів і постійне підвищення їх кваліфікації, 
розвиток нових технологій і методик навчання, інтеграція навчальних та наукових 
складових діяльності навчального закладу, надання всьому освітньому процесу 
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міжнародного виміру надзвичайно важливого значення набуває постійний моніторинг 
процесу трансферу знань. 

Системне дослідження якості освіти передбачає вивчення комплексу проблем, 
які охоплюють: а) з'ясування сутності базових понять якості освіти (її означення, 
структурні компоненти, властивості, критерії і норми тощо); б) визначення процедур і 
показників оцінювання якості освіти (як освітнього процесу, як його результату і як 
функціональної системи); в) проведення моніторингу та прийняття управлінських 
рішень з метою забезпечення встановлених норм якості освіти на всіх її рівнях. 

Крім того й навчально-методична робота вищих навчальних закладів повинна 
бути  спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію та 
інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і 
контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів, 
оволодіння ними сучасних форм і технологій навчання. 

Дистанційна форма  – одна  із таких форм, яка є  рівноцінною з очною, 
вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями 
дистанційного навчання. 

Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології створення, 
передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального 
процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв’язку. Незначна 
за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може 
здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи 
тощо).  

Основними завданнями системи дистанційної освіти визначені такі [2]: 
формування нормативно-правового, організаційного, навчально-методичного, 

інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового, економічного 
та фінансового забезпечення, впровадження та розвитку як дистанційної освіти, так і 
дистанційного навчання за окремими курсами або блоками курсів; 

організація та розвиток дистанційної освіти за будь-якими напрямками 
підготовки фахівців: гуманітарної, економічної, юридичної, природничої, інженерної, 
військової, аграрної тощо; 

застосування дистанційних технологій не тільки в дистанційній освіті, а й в усіх 
формах навчання: очній, заочній, екстернаті; 

впровадження технологій дистанційного навчання на всіх рівнях як повної 
освіти (середньої, професійно-технічної, довузівської, вищої та післядипломної), так і 
навчання за окремими курсами або блоками курсів; 

забезпечення професійної орієнтації та самовизначення для майбутніх фахівців; 
використання технологій дистанційного навчання для перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва;  
державного та муніципального управління, митної та податкової служб, 

фінансово-банківської системи; викладачів середніх шкіл, професійно-технічних і 
вищих навчальних закладів тощо; 

створення державної електронної бібліотеки дистанційних курсів (нормативних 
дисциплін); 

удосконалення і розвиток телекомунікаційної інфраструктури для реалізації 
технологій дистанційної освіти, включаючи розвиток мережі УРАН – 
телекомунікаційної мережі для установ науки і освіти України з доступом до Інтернет; 

інтеграція СДО у світову систему сучасної освіти; 
прискорення експорту новітніх дистанційних технологій за кордон з метою 

зміцнення економічної бази і підвищення авторитету освіти України на міжнародній 
арені. 
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Характерною ознакою економіки індустріального суспільства є акцент на 
використання матеріальних ресурсів. Перехід до «знаннєвої економіки» або «економіки 
знань» супроводжується зростаючою роллю інформаційної діяльності, ресурси якої 
містяться у джерелі інформації – знаннях. До характерних рис «знаннєвої економіки» 
відносять [0]: 

1. Знаннєва економіка полягає не у механічному застосуванні комп’ютерів, це 
нове суспільне явище, в якому «науково-природні знання є тією основою, з якої 
виростають освіта й культура, знання стають провідним і незамінним чинником 
виробництва». 

2. Конкурентоспроможність підприємств не може визначатися тільки їх 
виробничо- технологічними можливостями, а має спиратися на поєднанні цих 
можливостей з розвитком наукового-технічного потенціалу. 

3. Побудова знаннєвої економіки можливо тільки на фоні зростання людського 
потенціалу країни. Зусилля держави в освіті та фаховій підготовці населення має 
забезпечити уникнення явища "соціального випадання" чи глибокої маргінальності 
частини певних поколінь або прошарків. 

Перехід до «знаннєвої економіки» вимагає перегляду всіх елементів навчальної 
діяльності, зокрема основного її елемента - навчальних задач. Уміння та навички 
суб’єктів навчальної діяльності формуються саме під час розв’язання навчальних задач. 
Особливо гострою виглядає необхідність перегляду принципів побудови навчальних 
задач з дисциплін, традиційно сформованих протягом багатьох десятиліть, зокрема 
математичних. Складність перебудови навчальних задач з шкільної та вузівської 
математики викликана стереотипами, що формувалися протягом багатьох років. Як 
відомо, в деяких випадках легше побудувати щось нове, ніж перебудувати існуюче. 

У відповідності до теорії відповідей і викликів відомого британського філософа 
та історика Арнольда Тойнбі cуспільство у своєму життєвому процесі стикається з 
низкою проблем і кожна з них є викликом. Знайденою відповіддю на виклик 
суспільство розв’язує чергову задачу, що постає перед ним і тим самим переводить 
себе на новий більш високий щабель розвитку. 

Михалевич В. М., д.т.н., професор, 
Тютюнник О. І., к. пед. н., 
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Декілька десятків років тому освітянська й наукова спільнота усвідомила виклик 
яким виявились комп’ютери для викладачів математики. На наше переконання 
адекватної відповіді на цей виклик поки не знайдено, тобто проблема викладання 
математики в комп’ютерну епоху далека від свого вирішення. 
Проблема проявилася що ще в той час коли з’явились калькулятори і суспільство 
почало активно обговорювати а чи потрібно відтепер дітям вчити таблицю множення. 
Сучасні системи комп’ютерної математики (СКМ) - це системи з елементами штучного 
інтелекту. І вони надають можливість користувачеві легко, в автоматичному режимі 
знаходити розв’язки практично всіх задач, методам розв’язання яких ми навчаємо учнів 
і студентів впродовж багатьох років. В зв’язку з цим провідними фахівцями 
порушується питання: чи необхідно в сучасних умовах знати «устрій математики» для 
того, щоб її використовувати.  

Для обгрунтування відповіді на це питання Конрад Вольфрам пропонує 
розглянути послідовність розв’язання практичних задач [0]: 

1. Формулюванні практичної задачі.  
2. Зведення практичної задачі до математичної.  
3. Розв’язання сформульованої математичної задачі, тобто проведення 

обчислень для отримання відповіді.  
4. Перевірка адекватності отриманого результату обчислень.  

 Звертається увага на те, що у математичній освіті витрачається близько 80 
відсотків часу на те, щоб навчити людей робити третій крок вручну. Притому, що саме 
цей крок комп’ютери можуть робити набагато краще, ніж люди, навіть після багатьох 
років тренування. Отже, перекладання на комп’ютери виконання цього третього етапу 
– етапу обчислень – дало б студентам і викладачам можливість витрачати більше 
зусиль на освоєння виконання етапів один, два і чотири, а саме: з’ясування сутності 
задач, їх постановку та аналіз отриманого розв’язку. 
 Математика набагато ширша, ніж просто обчислення. Раніше був тільки один 
спосіб робити обчислення – ручний. Обчислення занадто часто ставали обмежувальним 
фактором. Але завдяки появі комп’ютерів відбулася найбільша трансформація цієї 
древньої дисципліни, яку тільки можна собі уявити. Тепер можна сказати, що 
математика звільнилася від обчислень. На жаль, це звільнення ще не дійшло до системи 
освіти. Обчислення можна розглядати як внутрішній механізм математики. Щось на 
зразок рутинної роботи. Це засіб, що веде до мети, а зовсім не сама мета. Це те, що 
можна й необхідно доручити робити машинам. І це дуже важлива проблема – здійснити 
вказані зміни на основі сучасного рівня автоматизації обчислень. Певна частина 
науковців уважають, що спочатку потрібно навчитися основам математики. Тоді постає 
питання, що вважати основами математики? Наприклад, чи належить до основ 
керування автомобілем вміння його обслуговувати чи проектувати? Питання 
риторичне. Ми повинні розділяти основи того, що ми намагаємося робити, від того, як 
це робиться, і від механіки того, як це робиться. Саме автоматизація дозволяє нам 
зробити цей поділ. Сотню років тому, дійсно, щоб керувати автомобілем, потрібно було 
багато знати про його устрій, як працює система випередження запалювання й інші 
подібні речі. Але автоматизація автомобілів дозволила досягти розділення, і зараз 
управління автомобілем абсолютно відокремлено від його проектування та від його 
обслуговування. Отже, автоматизація дозволяє домогтися подібного поділу і в 
математиці і тим самим забезпечити доступ до неї набагато ширшому колу людей [0].. 

К. Вольфрам вдається до порівнянь із керуванням автомобілем. Нам ці 
порівняння не вважаються достатньо вдалими. Ці порівняння абсолютно доречні для 
більш точного описання сутності проблеми, але наразі залишається відкритим головне 
питання: що вважати основою, тобто, з чого складається мінімум конкретних знань з 
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математики, обов’язкових для оволодіння учнями та студентами, який би забезпечив 
можливість спеціалісту ефективно застосовувати сучасний інструментарій для 
розв’язання практичних задач математичними методами. 

Коли мова йде про необхідність відділення того, що ми намагаємося робити, від 
того, як це робиться, це не викликає жодних заперечень, оскільки тут 
використовуються базові поняття фундаментальної теорії навчальних задач 
Д. Б. Ельконіна, Г. О. Балла та ін. Безумовно, рутинні обчислення суттєво 
ускладнювали та ускладнюють розуміння сутності виконуваних студентами операцій 
під час освоєння різних математичних методів. І дійсно, усунення необхідності 
виконання великого обсягу рутинних обчислень дає студентам можливість 
зосередитися на більш глибокому розумінню постановки задачі, а також ідей та 
підходів до її розв’язання, усвідомленню належним чином зв’язків між основними 
теоретичними аспектами курсу математики та окремими етапами математичного 
методу, що вивчається. Результатом такої діяльності є належне усвідомлення 
студентами «що вони роблять» та «як це робиться». К. Вольфрам пропонує не просто 
відділити те, що ми намагаємося робити, від того, як це робиться, та повністю 
відмовитися від ручних обчислень, а вилучити з програми з математики все, що 
пов’язано з запитанням як це робиться. Тут постає філософське питання, чи можна на 
сучасному рівні автоматизації математичних обчислень достатньо глибоко усвідомити 
те, що ми робимо, без розуміння як це робиться. На наш погляд, відповідь на це 
питання можна знайти в теорії навчальних задач. 

Складність ситуації в якій має відбуватися широке та ефективне використання 
СКМ у навчанні дисциплін математичного спрямування, на наш погляд точно 
охарактеризовано В. П. Дьяконовим [3]: існує небезпека підміни навчання основам 
математики навчанням основам роботи з цими математичними системами.  

У повній мірі це стосується і математичного програмування як одного з розділів 
вищої математики. Важливим компонентом і основною одиницею навчальної 
діяльності є навчальна задача. Практичні задачі лінійного програмування стали 
основою для створення багатьох навчальних задач з інформатики та спецкурсів.  

Детальний аналіз вказаної ситуації з позицій теорії навчальних задач надав 
можливість розкрити сутність проблеми підміни навчання основам математики 
навчанням основам роботи з математичними системами: фактично проблема полягає у 
підміні навчальної задачі однієї дисципліни навчальною задачею з іншої дисципліни. 
Поширеною нині є ситуація, коли під впровадженням сучасних ІКТ у навчання вищої 
математики помилково розуміють заміну традиційних типових навчальних задач з 
математики навчальними задачами з інформатики.  
 У першу чергу це стосується навчальних задач, в яких для розв’язання задач 
лінійного програмування пропонується застосовувати надбудову «Пошук розв’язку» 
електронних таблиць Excel. Спосіб розв’язання задач лінійного програмування із 
застосуванням надбудови «Пошук розв’язку» визначає відповідний спосіб дій, що 
позиціонує дану навчальну задачу як типову навчальну задачу з інформатики і може 
розглядатися під різним кутом зору: а) як ознайомлення з можливостями додатка Excel 
стосовно розв’язання математичних задач, зокрема, оптимізаційних; б) як 
ознайомлення з можливостями розв’язання математичних задач у різних програмних 
додатках. 
 В той же час навчальні задачі з усіх розділів математики, зокрема лінійного 
програмування, мають бути перебудовані з огляду на необхідність широкого 
використання СКМ. В основу цієї перебудови запропоновано принципи проектування 
навчальних задач лінійного програмування нового типу в умовах використання СКМ, 
що включають такі основні положення. 
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 1. Принцип канонічності структури та змісту вищої математики. З огляду на 
канонічну структуру і зміст курсу лінійного програмування необхідно залишити 
традиційні математичні задачі, що покладено в основу побудови навчальних задач 
нового типу. 
 2. Принцип поступового і неантагоністичного вбудовування ІКТ у діючі 
дидактичні системи навчання математики. З огляду на необхідність забезпечення 
поступового і неантагоністичного вбудовування ІКТ у діючі дидактичні системи, без 
руйнівних перебудов і реформ, залишаються традиційні методи розв’язання ЗЛП. 
 3. Принцип перебудови навчальних задач. З огляду на необхідність звільнення 
студентів від рутинної роботи з проведення однотипних та громіздких обчислень та 
записів, які не пов’язані безпосередньо із суттю використовуваних методів, але на які 
витрачається до 90% навчального часу, що, звичайно, заважає студентам глибше 
зрозуміти ідею, концепцію підходу або постановку задачі, потрібна кардинальна 
перебудова способу їх дій. 
 У відповідності до запропонованих принципів розроблено низку навчальних 
нового типу [0, 0, 0] впровадження яких надає можливість покращити підготовку 
майбутніх фахівців до практичної діяльності в умовах економіки знань.  
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Дистанційне навчання є прогресивною формою отримання особою освіти, що є 

рівнозначною очній, заочній, вечірній формам навчання та екстернату. 
Згідно «Положення про дистанційне навчання», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України № 466 від 25 квітня 2013 року, 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 [1]. 

Як бачимо з зазначеного, основною відмінною рисою дистанційного навчання  
від інших традиційних форм навчання є здійснення навчального процесу через 
віртуальне середовище  на основі віддаленої взаємодії викладача та студента. 

Впровадження дистанційної форми навчання в Україні є пріоритетним 
напрямом державної політики в сфері освіти, науки та техніки, що отримало своє 
відображення в ряді нормативно правових актів на кшталт Закону України «Про вищу 
освіту» та вище зазначеного «Положення про дистанційне навчання».  

З огляду на таку пріоритетність дистанційної форми навчання, актуальною є 
ідентифікація концептуальних положень її впровадження в Україні, які відображені 
авторами у вигляді моделі. 

Згідно Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні головною метою 
впровадження системи дистанційного навчання є забезпечення загальнонаціонального 
доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій 
та телекомунікаційних мереж і надання умов для реалізації громадянами своїх прав на 
освіту. При цьому основними завданнями створення системи дистанційної освіти є: 
впровадження технологій дистанційного навчання на всіх рівнях як повної освіти, так і 
навчання за окремими курсами або блоками курсів; забезпечення професійної 
підготовки та психологічної підтримки соціально незахищених груп населення; 
забезпечення професійної орієнтації та самовизначення майбутніх фахівців; 
використання технологій дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів; створення державної електронної бібліотеки дистанційних курсів. 
Повсякчасне впровадження дистанційної форми навчання має базуватися на принципах 
безперервності, демократизації, інтеграції та глобалізації [2]. 

Зазначена тріада (мета → завдання → принципи) складає концептуальне 
підґрунтя повсякчасного впровадження дистанційного навчання в Україні. 
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Рисунок 1   Концептуальна модель дистанційного навчання в Україні (сформовано авторами за [1; 2]) 
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забезпечення загальнонаціонального доступу до освітніх ресурсів 
шляхом використання сучасних інформаційних технологій та 

телекомунікаційних мереж і надання умов для реалізації громадянами 
своїх прав на освіту 

o впровадження технологій дистанційного навчання на всіх рівнях 
як повної освіти (середньої, професійно-технічної, довузівської, вищої 
та післядипломної), так і навчання за окремими курсами або блоками 
курсів; 

o застосування дистанційних технологій не тільки в дистанційній 
освіті, а й в усіх формах навчання: очній, заочній, вечірній і екстернаті; 

o забезпечення професійної підготовки та психологічної підтримки 
за допомогою дистанційного навчання соціально-незахищених груп 
населення; 

o створення державної електронної бібліотеки дистанційних курсів 
(нормативних дисциплін); 

o удосконалення і розвиток телекомунікаційної інфраструктури 
для реалізації технологій дистанційної освіти, включаючи розвиток 
мережі УРАН  телекомунікаційної мережі для установ науки і освіти 
України з доступом до Інтернет; 

o прискорення експорту новітніх дистанційних технологій за 
кордон з метою зміцнення економічної бази і підвищення авторитету 
освіти України на міжнародній арені; 

o інтеграція системи дистанційного навчання України у світову 
систему сучасної освіти.

Переваги 

Принципи 

o гнучкість; 
o модульність; 
o паралельність; 
o велика аудиторія; 
o економічність; 
o технологічність; 
o соціальна рівність; 
o інтернаціональність. 

o безперервність  забезпе-
чення в дистанційній освіті всіх 
рівнів; 

o демократизація  надання 
рівних можливостей всім закладам 
освіти з питань дистанційного 
навчання; 

o інтеграція  створення 
віртуальної електронної бібліотеки 
навчальних дистанційних курсів; 

o глобалізація  відкритість 
інформаційних ресурсів. 
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Динамічність умов сьогодення, повсякчасне суміщення громадянами 

професійної діяльності та отримання освіти, зростання чисельності громадян, які за 
станом здоров’я чи в силу життєвих обставин не можуть здобувати вищу освіту за 
очною, заочною формами навчання чи екстернатом, в сукупності актуалізують 
впровадження дистанційної форми навчання в Україні. 

Важливим аспектом впровадження дистанційного навчання як на макро-, так і на 
мікрорівні, є вибір тієї платформи, з допомогою якої формуватиметься віртуальне 
середовище, де будуть розміщатися дистанційні курси навчальних дисциплін і 
відбуватися взаємодія викладача та студента. 

За даними вільної енциклопедії Вікіпедії під віртуальним навчальним 
середовищем розуміється програмна система, створена для підтримки дистанційного 
навчання, що функціонує на основі використання мережі Інтернет [1]. 

У віртуальному середовищі відбувається віддалена взаємодія викладача та 
студента і містяться основні навчально-методичні матеріали за навчальними 
дисциплінами, зокрема, створюються дистанційні курси навчальних дисциплін за 
базовим алгоритмом: 1) визначення цілей і завдань дистанційного курсу навчальної 
дисципліни; 2) підготовка і структуризація навчального матеріалу; 3) підготовка 
медіафрагментів; 4) підбір літератури і гіперпосилань; 5) розробка системи контролю й 
оцінки знань студентів за результатами оволодіння матеріалами дистанційного курсу 
навчальної дисципліни; 6) розробка календаря дистанційного курсу навчальної 
дисципліни; 7) завантаження матеріалів в навчальне середовище; 8) запуск 
дистанційного курсу навчальної дисципліни; 9) модернізація дистанційного курсу 
навчальної дисципліни за результатами апробації [2, 3]. 

При цьому вище описаний стандартний алгоритм створення дистанційного 
курсу навчальної дисципліни може варіюватися в залежності від рівня модернізації та 
умов використання обраної платформи створення віртуального середовища. 

За даними дослідження, проведеного В. Валуйським, нині у світі найбільш 
розповсюдженими платформами створення дистанційних  курсів навчальних дисциплін 
є такі як «Прометей 4.5», eLearning Server 4G та IBM Lotus Workplace Collaborative 
Learning. Утім, в останні роки всесвітню популярність отримало  віртуальне навчальне 
середовище Moodle [4]. 

За даними офіційного сайту Moodle.net нині Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle) має застосування у 222 країнах світу та налічує в 
сукупності 78,156 млн. користувачів.  

При цьому топ-10 країн, в яких найбільш розповсюджене навчальне середовище 
Moodle,  складають: 1) США (8,363 млн. користувачів), 2) Іспанія (5,748 млн. 
користувачів), 3) Бразилія (3,843 млн. користувачів), 4) Великобританія (2,869 млн. 
користувачів), 5) Мексика (2,385 млн. користувачів), 6) Німеччина (2,098 млн. 
користувачів), 7) Колумбія (1,791 млн. користувачів), 8) Італія (1,590 млн. 
користувачів), 9) Російська Федерація (1,445 млн. користувачів), 10) Австралія 
(1,442 млн. користувачів) [5]. 
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В Україні Moodle є основним базовим навчальним середовищем, що 
використовується в закладах вищої освіти про здійсненні дистанційного навчання 
студентів. Зокрема, платформа Moodle отримала широке застосування в таких 
провідних вітчизняних ВНЗ як Національний університет «Львівська політехніка», 
Національний університет «Острозька академія», Запорізький національний 
університет, Сумський державний університет, Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний 
університет Державної податкової служби України та багатьох інших. Така 
популярність Moodle при розробці викладачами вітчизняних ВНЗ дистанційних курсів 
навчальних дисциплін є не випадковою та зумовлена беззаперечними перевагами цього 
середовища в порівнянні з іншими відомими платформами дистанційної освіти. 

Базуючись на вище зазначеному та на результатах попередніх досліджень [67], 
можна прийти висновку про наступні переваги платформи Moodle:  

1) проектний, а не комерційний характер;  
2) відсутність додаткового ліцензування;  
3) повна безоплатність (як початкова, так і поточна);  
4) необмеженість кількості користувачів;  
5) міжнародний характер, які в сукупності призвели до того, що нині віртуальне 

середовище Moodle є найпопулярнішою платформою створення дистанційних курсів 
навчальних дисциплін. 
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У сучасних умовах трансформаційних процесів та реформування Вищої освіти в 

Україні проблеми впровадження e-learning проектів набувають особливої актуальності. 
У зв’язку зі соціальними змінами, інформатизацією суспільства, традиційні педагогічні 
та  дидактичні методи навчання потребують доповнення та модернізації. З огляду на 
існуючу ситуацію в системі вищої освіти необхідно постійно удосконалювати процес 
підготовки висококваліфікованих фахівців, досягати сучасного рівня їхніх знань за 
допомогою забезпечення якості освітнього процесу. Системний підхід до управління 
якості дає змогу вищим навчальним закладам аналізувати вимоги споживачів (для ВНЗ 
– це, насамперед, суспільство, конкретні замовники і абітурієнти), визначати процеси, 
які сприяють одержанню освітніх послуг, а також підтримувати ці процеси в 
керованому стані за допомогою фінансових, інформаційних, кадрових і матеріально-
технічних ресурсів.  

Спостерігається швидке прискорення інформаційних потоків, постійних зміни у 
сфері економіки та міграція населення. Суспільство висуває нове соціальне замовлення 
щодо якості підготовки майбутніх фахівців у галузі економіки. Сьогодні студенти, 
особливо слухачі магістратури за економічними спеціальностями, повинні швидко 
орієнтуватися в широкому колі інформаційних ресурсів, навчитися працювати у групі, 
отримати навички критичного мислення, а також мати постійний зворотній зв'язок як з 
викладачем, так і з колегами по навчанню.  З метою інтенсифікації навчального 
процесу активізуються процеси використання засобів інформаційних та 
комунікаційних технологій. В умовах особистісно-орієнтованого навчання особливо 
важливим зробити процес навчання високотехнологічним, пропонувати студентам такі 
засоби, форми і технології навчання, які найбільшою мірою відповідали б їхнім 
особистим потребам та інтересам, індивідуальним навчальним стилям (learning styles), 
наявним у них умовам для отримання освіти, технічному оснащенню та ін. [1, с. 213].  

Електронне навчання або е-learning – термін, який використовується для 
визначення навчання за допомогою комп'ютера. Обидва терміни одночасно 
використовуються в  багатьох значеннях. У більшості ситуацій вони асоціюються з 
галуззю «передової навчальної технології», яка має справу, як з технологіями, так і 
пов'язаною з ними методологією навчання з використанням мережевих і 
мультимедійних технологій.  

Вперше (у професійному середовищі) термін e-Learning (електронне навчання) 
був вжитий в жовтні 1999 року в Лос-Анджелесі на семінарі CBT Systems. Не 
дивлячись на те, що вже пройшло більше 10 років, до цих пір не існує єдиного 
визначення поняття e-Learning, яке було б прийняте більшістю фахівців. Ще більше 
сум'яття внесло використання на теренах СНД поняття «дистанційне навчання». В 
результаті деякі розуміють дистанційне навчання, як аналог поняття «e-learning», а інші 
вважають, що дистанційне навчання більш вузьке поняття, ніж «e-learning», інші, що 
більш широке.  



 132

Електронне навчання на сьогодні може бути дистанційним, коли передбачено 
діалог між студентом і викладачем, які знаходяться на відстані і використовують 
мережеві можливості. Дистанційне є електронним, тому як не використовують паперові 
підручники та друковані видання, а використовують електронні ресурси.  

У сучасній системі вищої освіти активно використовуються багато е-learning 
проектів, одним з яких є система управління навчанням Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment). Система виділяється як простотою і зручністю 
використання, так і своїми можливостями. Крім того, 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 технологій [2, с. 5]. 

Для успішного впровадження е-learning проектів в Moodle існує велика кількість 
інструментів (таких як форуми, wiki, глосарії, бази даних, семінари, блоги, особисті 
повідомлення), які дають широкі можливості студентам брати участь у створенні 
контенту. Крім цього дуже гнучка система ролей дозволяє розширити систему прав 
студентів аж до повного злиття за можливостями з роллю викладача. 

У навчальному процесі підготовки студентів, за економічними спеціальностями 
в Україні, така форма навчання має перспективу при підготовці майбутніх фахівців і 
особливо при заочній формі навчання, підвищенні кваліфікації і при різних формах 
перепідготовки, шляхом проведення вебінарів, особливо щодо постійних змін у 
законодавстві з економічних питань.  

Але слід зазначити, що при дистанційному навчанні необхідно вирішити 
питання проведення ідентифікації особи, яка дає відповіді на завдання, тому 
підсумковий контроль краще здійснювати очно, щоб бути впевненим про реальну 
підготовку студента. 

Аналіз існуючої перспективи впровадження e-learning проектів в підготовку 
студентів та магістрів за економічними спеціальностями показує, що технології 
електронного навчання є ефективним засобом підвищення якості освіти, але тільки за 
умови системного підходу до їх впровадження і постійного їх вдосконалення з 
урахуванням оцінки результатів. 
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Современный этап развития экономики Украины, которому присущи динамизм, 

рыночная культура, риск, конкуренция, глобализация, требует подготовки 
специалистов экономического профиля, способных решать не только первоочередные 
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задачи по выходу из кризиса украинского народного хозяйства, но и сделать 
возможным прорыв государства, чтобы занять достойное место в мировом социально-
экономическом пространстве. Это вызывает необходимость модернизации 
профессиональной подготовки будущих экономистов, в частности, содержания 
высшего экономического образования, организации дистанционного обучения, 
подготовки к взаимодействию в информационной среде на основе использования 
информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивает повышение 
самообразовательной активности специалистов, профессиональное развитие и 
саморазвитие. Поэтому проблема использования информационных технологий в 
высшей экономической образовании является актуальной проблемой [1]. 

На пути продвижения к европейскому образовательному пространству Украина 
все настойчивее работает над едиными требованиями, критериями и стандартами для 
обеспечения надлежащих условий подготовки профессиональных экономических 
кадров мирового уровня.  

Рыночные преобразования в Украине, вхождение ее в мировую систему 
экономики требуют подготовки нового поколения специалистов экономического 
профиля, которые были бы способны понимать экономические явления и процессы, 
происходящие как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях, 
владеть экономическими методами эффективного влияния на развитие экономики. Это 
требует вооружение преподавателей специальными умениями выбирать в каждом 
конкретном случае оптимальный вариант построения учебно-воспитательного 
процесса, который бы кратчайшим путем вел к наиболее эффективному и 
качественного решения поставленных задач [2]. 

Образование в сегодняшних условиях является катализатором прогресса и 
мощным фактором развития интеллектуальных и производительных сил общества, 
обеспечению устойчивого развития государства и улучшения благосостояния человека. 
Речь идет о подчинении целей экономического, культурного и социального развития 
разработке и распространению знаний и умений. Компетентность выпускников сегодня 
рассматривается как результат и продукт деятельности высшей школы, как 
конкурентоспособный товар на рынке труда, как важная составляющая формирования 
репутации определенного университета. 

Главной задачей современных университетов является подготовка 
высококвалифицированных, компетентных, способных к выполнению задач общества, 
специалистов. Процесс подготовки высококвалифицированных специалистов 
приобретает все большей  актуальности, он может рассматриваться как основной 
фактор образовательной государственной политики. 

Сегодня квалифицированный специалист обязан обладать не только 
профессиональными и общекультурными знаниями, но и компьютерной и 
информационной культурой, уметь в короткие сроки находить и усваивать нужную ему 
информацию, использовать полученные знания наиболее удачным образом. Глубокие 
преобразования, определяются новыми технологиями сохранения и передачи знаний и 
информации, обусловливают необходимость соответствующей адаптации к ним как 
мировой, так и отечественной системы высшего профессионального образования. 

Поэтому в образовании, в частности, в подготовке специалистов экономического 
профиля, нужно ориентироваться на использование инновационных технологий, 
распространения информации, финансовое взаимодействие, развитие деловой 
активности. Квалифицированный специалист должен контролировать информацию, 
направлять ее на наиболее эффективное использование ресурсов, гибко и своевременно 
реагировать на изменения внешней среды [3]. 
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Будущим специалистам-экономистам на своих должностях необходимо 
выполнять следующие, непосредственно связанные с информационными технологиями 
задачи: 

1) Собирать, систематизировать и анализировать информацию о системе 
управления любым хозяйственным объектом; 

2) Анализировать производственно-хозяйственную деятельность, 
информационные связи между административными, производственными и другими 
процессами; 

3) Исследовать и анализировать функционирование и информационные 
потребности действующей информационной системы и определять возможности ее 
модернизации; 

4) Анализировать результаты тестирования технических и программных средств 
передачи, обработки и хранения информации с последующим их использованием для 
улучшения работы информационной системы; 

5) Выполнять информационно-аналитическую поддержку бизнес-проектов; 
6) Анализировать деятельность предприятий; 
7) Создавать, использовать и корректировать базы данных; 
8) Обрабатывать данные с использованием табличных процессоров и текстовых 

редакторов; 
9) Обеспечивать собственные информационные потребности [4]. 
Например, для ведения финансового и управленческого учета обычно 

используются различные учетные, информационно-правовые и справочные системы 
вместе с офисными программами. Следовательно, при подготовке экономистов нужно 
обратить внимание на формирование соответствующего уровня владения 
современными ИКТ в сфере финансовой деятельности. 

Использование информационных ресурсов-продуктов интеллектуальной 
деятельности наиболее квалифицированной части трудоспособного населения 
общества, определяет необходимость формулирования такой категории как 
компьютерная компетентность. Без знаний компьютерных технологий, без умения 
ориентироваться в информационном пространстве, владеть и оперировать 
информацией невозможно быть специалистом, который соответствует потребностям 
рынка труда. Так что и система знаний современного образования направлена на 
внедрение таких технологий, обеспечивающих общество быстрым обновлением 
знаний, получением информации, позволяет общаться и взаимодействовать 
беспрепятственно на локальном и глобальном уровнях [5]. 

Вывод: Структура информационной компетентности будущего специалиста - 
экономиста может быть отражена в виде двух компонентов, первый из которых - 
личностный, он определяет личностные качества специалиста, которые необходимы 
для успешного осуществления профессиональной деятельности и применения ИТ. 
Второй компонент - это профессионально информационный, который представляет 
собой совокупность компетенций, определяющих способность специалиста применять 
информационные и компьютерные технологии при решении разнообразных задач, 
основываясь на содержании информационной деятельности специалиста и 
особенностях своей профессиональной деятельности. 
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Метою сучасного освітнього процесу з становлення майбутнього 
висококваліфікованого фахівця, який володітиме не тільки відмінними професійними 
якостями, але й буде являти собою інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу 
особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими 
проблемами, творити себе і оточуючий світ. Суттєве місце у вирішенні цих завдань 
належить доцільно та вміло організованій виховній роботі у вищих навчальних 
закладах. Тому одним із пріоритетних напрямків психолого-педагогічних та 
методичних досліджень є впровадження комп'ютерних технологій в процес виховання. 

Нині помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання 
комп'ютерних технологій у навчальному процесі. Незважаючи на зростання інтересу до 
проблеми підвищення якості освіти за допомогою інформатизації освіти, аналіз 
літератури свідчить, що проблема організації навчальної роботи з використанням 
комп'ютерних технологій не знайшла належного відображення у педагогічній науці та 
практиці. 

Сьогодні в Україні відбувається становлення пової системи освіти, яке 
супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-
виховного процесу. Сучасний освітній процес характеризується все більш широким 
застосуванням в ньому комп'ютерних технологій. [4]. 

Комп'ютерні технології - це узагальнена назва технологій, що відповідають за 
зберігання, передачу, обробку, захист і відтворення інформації з використанням 
комп'ютерів, а також відповідна наука. Але комп'ютерні технології це більш вузьке 
поняття, тому що Інформаційні технології можуть використовувати комп'ютер як одне 
з можливих засобів, не виключаючи при цьому застосування аудіо- та відеоапаратури, 
проекторів та інших технічних засобів навчання [4]. 

Комп'ютеризація освіти призводить до перебудови змісту і методів навчання. Нові 
інформаційні технології характеризуються наявністю всесвітньої мережі Іnternet, що 
надає дуже широкі можливості для розвитку методів і організаційних форм навчання і 
виховання, вони стають новими засобами розумового, мовленнєвого та фізичного 
розвитку студентів, збагачують новим змістом їх спілкування один з одним та з 
куратором [1-4]. 
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Під комп'ютерними технологіями виховання розуміють сукупність методів, форм і 
засобів навчання, які базуються на використанні сучасних комп'ютерних засобів і 
спрямованих на ефективне досягнення поставлених цілей виховання [3-5].   

Таким   чином,   під  комп'ютерною  технологією   навчально-виховного процесу у 
професійній підготовці фахівців ми розуміємо систему загальнопедагогічних, 
психологічних, дидактичних і методичних процедур взаємодії педагогів і учнів з 
урахуванням технічних і людських ресурсів. Форми подання інформації за допомогою 
комп'ютерних технологій дозволяють краще структурувати матеріал та організувати 
швидкий ефективний спосіб його розуміння. 

Переваги використання комп'ютерних технологій у виховній роботі можна звести 
до двох груп: 

1)     Технічні    переваги     (швидкість,    маневреність,    оперативність, 
можливість перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні функції). 

2)   Дидактичні  переваги   (створення   ефекту   присутності). 
Використання комп'ютерних технологій у навчально-вихованій роботі здатне 

стимулювати пізнавальний інтерес студентів, надати виховній роботі проблемний, 
творчий, дослідницький характер і розвивати самостійну діяльність студентів, за 
допомогою реальних об'єктів (комп'ютер, телевізор, проектор) та інформаційних 
технологій (Інтернет, відеозаписи), формувати вміння студентів самостійно шукати, 
аналізувати і відбирати необхідну Інформацію, організовувати, перетворювати, 
зберігати і передавати її. 

Серед технологій організації виховного пронесу можна виділити наступні сучасні 
технології [1, 3-5]: 

 самостійна робота (використання специфічних можливостей комп'ютера для 
підвищення наочності матеріалів, адаптація до рівня знань студентів і їх 
психологічним особливостям, дає можливість самостійно планувати, 
організовувати і контролювати навчальну діяльність); 

 організація      спілкування      на      основі      телеконференцій      та відео 
конференцій; 

 організація   занять на   основі   навчальних   програм   і тренажерів; 
 підготовка  семінарів на основі найсучаснішої інформації з обраної теми. 
Отже, головними перевагами електронної форми подання навчально-виховної 

інформації є компактність, значні виражальні можливості у поданні навчального 
матеріалу (відео, звук, анімації), інтерактивність і т.д. Представлення інформації в 
електронній формі дозволяє краще структурувати матеріал, дає можливість 
альтернативних варіантів його використання та організувати швидкий і ефективний 
пошук необхідної інформації в електронних базах даних і бібліотеках. Використання 
комп'ютерних технологій у навчальній роботі - це необхідність, продиктована 
сьогоднішнім рівнем розвитку освіти та обов'язкова складова підвищення якості 
системи освіти в цілому. 

 
Література 

1.        Гиркин  І.В.   Нові  підходи до  організації учбового  процесу з 
використанням сучасних комп'ютерних технологій. // Інформаційні технології № 6, 
2008. -С. 25-31. 

2.       Грих Е. Информационньїе технологий в управлений й учебным процессом     
вуза:     Материалы     межрегиональной     научно-практической конференции - 11-13 
октября 2002. — С. 74-75. 

3.        Гурсвич   Р.С.,   Кадемія   М.Ю.   Інформаційно   -   комунікаційні 
технології у навчальному процесі: Посібник для педагогічних працівників і студентів    



 137

педагогічних    вищих    навчальних    закладів.    •     Вінниця:    ДОВ «Вінниця», 2002.-
116с. 

4.        Захарова   І.Г.   Інформаційні   технології   в   освіті:   навчальний посібник 
для вищ. навч. закладів [Текст]/Г. Захарова. - М.: «Академія», 2008.-188с. 

5.       Інформацінпо-комунікаційні   технології   (ІКТ)   та   їх   роль   в освітньому 
процесі  [Електронний ресурс]  / С. Дишлєва.  Режим доступу: 
иир://05УІІа.иа/5СнооІ/Іесгшо1/6804 
 
 
УДК 378:33 

 
СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СКРІНШОТІВ ТА СКРІНКАСТІВ 

У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 
 

Федорова В.О., к.е.н., доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

fedjav@rambler.ru 
 

Однією з характерних особливостей дистанційної форми навчання є 
опосередкована та віддалена взаємодія між студентами та викладачами за рахунок 
використання комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. В таких умовах часто 
виникає проблема сприйняття певної інформації «на словах», коли її простіше подати у 
вигляді ілюстрації, аудіо чи відео. Одним зі способів вирішення даної проблеми є 
створення та застосування скріншотів і скрінкастів. 

Слово «скріншот» (screenshot) складається з двох англійських слів: screen – 
«екран» та shot – «короткий» і являє собою миттєвий знімок екрану монітора. В свою 
чергу, скрінкаст (screencast) – це цифровий аудіо та відеозапис, який здійснюється 
безпосередньо з монітора комп’ютера, або відеозахват екрану. Найбільше поширення 
отримало застосування скріншотів та скрінкастів для демонстрації прийомів роботи з 
програмними продуктами, створення графічних умовних позначень, іконок, піктограм 
для спрощення сприйняття навчального матеріалу, ілюстрування його за допомогою 
схем, діаграм, графіків тощо. Безпосередньо в дистанційному навчанні скрінкасти та 
скріншоти зручно використовувати при проведенні вебінарів, поясненні порядку 
виконання практичних завдань, а також перевірці правильності їх виконання. 
Наприклад, викладач може виділити область з помилкою у розрахунках червоним 
прямокутником, вказати на неї стрілкою або просто підкреслити. Дуже корисними 
скріншоти та скрінкасти виявляються при ілюстрації порядку виконання лабораторних 
робіт, наприклад, в програмі Excel, коли простіше зробити знімок екрану з 
відповідними підписами, ніж словесно описувати порядок проведення розрахунків. 

На сьогодні існує безліч інструментів для створення скріншотів і скрінкастів. 
Найбільше поширення серед них отримали програми Jing та SnagIT з огляду на їх 
доступність, простоту у використанні та технічні можливості. 

Зупинимось детальніше на програмі Jing, що є абсолютно безкоштовною і 
доступною для скачування в мережі Internet. Після її запуску з’являється іконка Jing у 
вигляді «сонця», яка може знаходитися в будь-якій точці вздовж периметру екрану 
монітора. При наведенні на нього курсору з’являються три «промені» – Capture, History 
і More. 

«Промінь» Capture – це інструмент для захоплення прямокутної області екрану. 
Як тільки область захоплення визначена, з’являється панель інструментів з кнопками: 
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Image – «зробити скріншот», Video – «зробити відеоролик з того, що буде відбуватися в 
обраній області», Redo – «змінити область захоплення», Cancel – «відміна дії».  

«Промінь» History відкриває доступ до всіх раніше збережених файлів. 
«Промінь» More – доступ до налаштувань. 
Після створення скріншоту можна його модифікувати його за допомогою 

позначок у вигляді стрілок, прямокутників або підкреслення тексту різними кольорами. 
У випадку зі скрінкастами можливість подальшої їх модифікації відсутня. Решта 

дій аналогічна діям зі скріншотами. Проте скрінкасти можуть супроводжуватись 
голосовими коментаріями. 

Скріншоти та скрінкасти, як і звичайні документи, можуть бути збережені, а 
також на них можуть бути створені гіперпосилання.  

Після вибору місця збереження скріншоту або скрінкасту потрібно обрати 
спосіб доступу до відео чи ілюстрації: 

– URL – в буфер обміну копіюється посилання з розташуванням скріншоту або 
скрінкасту; 

– Embed – в буфер обміну копіюється html код для вставки у веб-сторінку. 
Скріншоти та скрінкасти можна також пересилати повідомленням у різних 

соціальних мережах, Skype, e-mail. Для цього необхідно лише натиснути команду 
«Вставити».  

Таким чином, використання скріншотів та скрінкастів у дистанційному навчанні 
дозволить значно полегшити процес комунікації між викладачем та студентами, 
зробить навчальний процес більш цікавим та захоплюючим. 

 
Література: 

1. JING – программа для передачи скриншотов, скринкастов (видео) 
[Электронный ресурс] / Цыденов Д. // Управление – Пользователю системы. – 2008. – 
Режим доступа: http://infostart.ru/public/57400/. 
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Найважливішими завданнями реформування освіти в Україні є підготовка 
освіченої, творчої особистості та формування її фізичного й морального здоров'я. 
Вирішення цієї проблеми передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту й 
методів навчально-виховного процесу. Сьогодні вищі навчальні заклади готові 
впроваджувати сучасні педагогічні технології, популярними серед яких е комп'ютерне 
та дистанційне навчання. 

Ефективність засвоєння курсу значно підвищується за рахунок впровадження 
мультимедійних технологій, можливості яких важко переоцінити. Інформаційні 
технології змінюють традиційні підходи до вирішення завдань навчання. Лекція на 
основі мультимедійних технологій має визначальні риси. 

Використання інформаційної комп’ютерної технології не тільки дозволяє 
збільшити обсяг навчального матеріалу, урізноманітнює його структуру, знаходить 
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нові форми його подання, скорочує час щодо наведення великого масиву інформації, 
але характеризується здібністю покращити якість засвоєння матеріалу лекції 
студентами і створення системи нових знань. [1] 

Головна рушійна сила – це самостійне здобуття знань студентами на лекції під 
керівництвом викладача. Сучасна технологія читання лекції здатна зламати стереотип, 
який глибоко засів у свідомості студента, що йому повинні “надати” готові знання, і 
замінити його на розуміння того, що від повинен “завойовувати” знання власними 
зусиллями. 

Завдяки використанню можливостей мультимедійних технологій здійснюється 
не тільки досягнення високої наочності лекції, але створюється принципово нове і 
своєрідне науково-дослідницьке середовище, яке сприяє розвитку творчих 
індивідуальних і колективних здібностей студентів, формуються навички ефективного 
спілкування, спрямованого на досягнення позитивного результату. 

Організаційна сторона впровадження даної технології полягає в тому, що на 
початку курсу студент отримує електронну версію конспекту і на лекцію приходить з 
роздрукованою наступною лекцією. При такому підході він має можливість раніше 
опрацювати матеріал лекції, визначити незрозумілі моменти та уточнити їх під час 
лекції. На самій лекції він звільнюється від трудомісткого та стомлюючого процесу 
конспектування і може зосередитись на суті навчального матеріалу. 

Для реалізації даного методу читання лекції на першому етапі необхідно 
укомплектування аудиторії необхідними технічними засобами: комп’ютером; 
мультимедійним проектором; інтерактивною дошкою.[2] 

Окрім того, така методика читання лекцій потребує серйозної розробки 
принципово нових навчально-методичних матеріалів: 

 - мультимедійного підручника; 
 - електронного конспекту лекцій; 
 - презентаційної версії курсу в форматі Power Point. 
Основна частина мультимедійного підручника може бути подана також у 

вигляді твердої копії. 
Засоби інтерактивної дошки дозволяють накопичувати великий обсяг інформації 

та оперативно користуватися нею. Технологій лекції з використанням інтерактивної 
дошки дозволяє студенту “увімкнути” всі канали сприйняття інформації. На екрані 
послідовно висвітлюється базова ситуація та її розвиток. Ключові моменти 
підкреслюються, виділяються кольором, пояснювальним текстом, звуковими ефектами. 
Механізми процесів пояснюються засобами анімації та демонстрацією вмонтованих 
цифрових відеозйомок. Засоби дошки дозволяють у доступній формі підкреслити 
найбільш значущі моменти лекції. Все це повинно сприяти кращому засвоєнню 
матеріалу, механізмів протікання процесів і методів їх подання. Зовсім нові можливості 
відкриваються при вивченні складних конструкцій та процесів.  

Переваги традиційної лекції (подання матеріалу викладачем, розстановка 
акцентів, постановка завдання, послідовний розвиток складної системи від 
елементарного об’єкта і т. ін.) у віртуальній лекції навіть підсилюються. 

Потужним інструментом пояснення взаємозв’язків у складних системах є 
анімація, де слова викладача синхронно супроводжуються на екрані рухом потоків 
інформації, переносом окремих компонентів, їх перетворення. Складні схеми 
наводяться у розвитку з поступовим ускладненням ілюстрацій [3]. Такий підхід 
дозволяє наблизити схему до фактичної реальності, що є суттєвим для кращого 
розуміння навчального матеріалу студентами. 

Організація навчання на інноваційній основі потребує наступного: 
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- отримання електронної версії курсу на кафедрі, на інформаційно-
консультативному сайті кафедри або безпосередньо у викладача. Для цього можливе 
тиражування повного курсу лекцій на компакт-дисках. 

- наявність аудиторії, обладнаної відповідними технічними засобами для 
читання лекції за визначеною технологією. Це потребує переоснащення аудиторій та 
навчальних комп’ютерних класів ПЕОМ останніх поколінь, використання інноваційних 
програмних продуктів, що здатні ефективно реалізувати сучасні комп’ютерні 
технології. 

- врахування зміни мотивації та вимог до лекції у студентів у зв’язку з наданням 
ним повного конспекту лекцій. Слід врахувати, що студенти перед лекцією вже 
вивчили або ознайомились з основними положеннями програмного матеріалу, тому 
викладач  роз’яснює складні поняття, процеси, явища, деталізує наведений матеріал, 
насичує його прикладами і та ін. 

- читання лекції здійснюється в діалоговому режимі, викладач залучає студентів 
до обговорення, максимально використовуючи знання попередніх тем курсу, інших 
предметів, загальноекономічні та наукові знання. 

- доцільно використовувати різноманітні інтерактивні методи навчання для 
підтримання високого рівня уваги та активності студентів впродовж всього 
академічного часу лекції. 

Досвід показує, що впровадження мультимедійних технологій в процес навчання 
є досить ефективним, але потребує вирішення великого обсягу завдань щодо розвитку 
матеріально-технічної бази, напрацюванню відповідного досвіду та методології 
викладання. Якість викладання значною мірою залежатиме від рівня підготовки 
викладача, опанування ним сучасною методикою викладання та володіння 
мультимедійними технологіями навчання. 
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Стремительное развитие технологий, всеобщая информатизация и высокая 
техническая оснащенность большинства студентов (личный компьютер, ноутбук, 
планшет, свободный доступ интернет и др.) ставят перед преподавателями вузов новые 



 141

задачи по изменению не только содержательной части дисциплины, но и условий его 
реализации, форм и методов учебного сопровождения образовательного процесса, 
актуализации самостоятельной работы студентов. Решение данных задач с помощью 
новых образовательных технологий поможет подготовить молодых специалистов в 
сфере экономической деятельности, отвечающих требованиям новых тенденций 
общественной жизни. 

В рамках аудиторных занятий применение новых образовательных технологий 
сводится порой к использованию презентаций и просмотров видео фильмов, с 
дальнейшим их обсуждением или написанием эссе. Для повышения уровня 
компетентностного образования необходимо: во-первых, оснащенность аудитории 
достаточным наличием персональных компьютеров, во-вторых, наличие достаточно 
хороших программных продуктов. Так, для проведения занятий по дисциплине 
«Инвестирование» могут быть использованы следующие компьютерные программы: 
«Project Expert», «MS Project», «Zoom Investment Portfolio Manager», «ROI Calculator», 
«Инвестиционный анализ». Каждая из этих программ имеет свои преимущества и 
недостатки. С учетом критериев универсальности и простоты использования наиболее 
предпочтительной, для использования в учебном процессе, является программа 
«Инвестиционный анализ». Она была разработана с использованием книг ведущих 
теоретиков-экономистов России, Украины и зарубежья (Ю. Бригхема, Л. Гапенски [1], 
В.В. Ковалева [2], У.Ф. Шарпа, Г.Дж. Александера, Дж.В. Бейли [3] и других ученых), а 
также практического опыта разработчиков. Программа соответствует методике 
ЮНИДО и адаптирована к экономическим условиям стран СНГ. 

Программа «Инвестиционный анализ» предназначена для подготовки бизнес-
плана, технико-экономического обоснования и оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Она позволяет рассчитать эффект от: 

 введения в действие нового производства; 
 замены устаревшего оборудования на новое с целью увеличения объема 

продаж и качества выпускаемой продукции; 
 увеличения выпуска продукции и (или) расширения рынка предлагаемых 

услуг; 
 любого другого вложения денежных средств. 
Программа позволяет не только рассчитать эффект от введения тех, либо иных 

инноваций, расширения производства и т.д., но и в процессе расчета (а также по его 
окончанию) получать статистическую информацию по объему продаж, основным 
средствам и внеоборотным активам, персоналу, затратам, финансовым вложениям. 

С помощью программного продукта «Инвестиционный анализ» можно 
рассчитать экономическую эффективность инвестиционного проекта для любой сферы 
деятельности: 

 услуги; 
 производство; 
 торговля; 
 строительство. 
Программа «Инвестиционный анализ» позволяет рассчитывать и анализировать 

в динамике следующие группы показателей эффективности инвестиционных проектов:  
 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 
 показатели бюджетной эффективности, отражающие последствия 

осуществления инвестиционного проекта на региональный и местный бюджеты; 
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 показатели экономической эффективности, отражающие затраты и результаты 
по проекту и учитывающие как интересы его участников, так и интересы страны, 
области или города. 

Компьютерная программа позволяет рассчитать следующий перечень 
показателей финансовой эффективности проекта:  

 простой срок окупаемости проекта; 
 дисконтированный срок окупаемости проекта; 
 внутреннюю норму доходности проекта; 
 модифицированную внутреннюю норму доходности; 
 чистый денежный поток; 
 чистый дисконтированный доход; 
 индекс доходности; 
 бюджетную эффективность; 
 интегральный бюджетный эффект; 
 EBITDA. 
Программный продукт «Инвестиционный анализ» позволяет выполнять 

одновременный анализ и сравнение до семи инвестиционных проектов, выбор 
наилучшего проекта из нескольких возможных, а также выбор наилучших проектов 
при ограничении в максимум суммарного бюджета. 

По итогам работы, программой «Инвестиционный анализ» может быть 
подготовлен текстовый аналитический отчет об эффективности инвестиционных 
вложений. Отчет, состоящий из таблиц и графиков, составляется на основе типового 
шаблона, который может быть откорректирован пользователем по своему усмотрению. 

Применение программных продуктов в учебном процессе позволяет реализовать 
творческое взаимодействия студента и преподавателя. Здесь важно избегать обучения 
«под копирку», когда студенты решают однотипные задачи без применения 
логического и творческого мышления. Для этого студентам предлагается ряд 
практических примеров по инвестиционной деятельности предприятий, что позволяет 
им научиться разбираться не только в смоделированных заданиях, но в дальнейшем 
уметь воспользоваться приобретенными навыками в реальной экономической 
ситуации. 
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У бухгалтерській етиці як у формі суспільної свідомості, обумовленій соціально-
економічними особливостями розвитку, так і в самій обліковій інформації, тісно 
пов'язані різноманітні та часто суперечливі інтереси численних учасників 
господарської діяльності. Задоволення вимог усіх учасників, підбір інформації, її 
інтерпретація та надання залежать від досвіду бухгалтера, його вміння акцентувати 
увагу керівництва на певних аспектах з метою прийняття оптимального управлінського 
рішення. 

Суттєвою відмінністю бухгалтерської професії є те, що бухгалтеру часто 
доводиться працювати на межі інтересів: власника, адміністратора, держави. З одного 
боку, він відповідає перед державою за виконання вимог діючого законодавства щодо 
сплати податків, формування фінансових результатів та їх відображення у фінансовій 
звітності. З іншого — бухгалтер повинен враховувати вимоги адміністрації 
підприємства щодо мінімізації податків, а часто навіть приховування прибутку, 
фальсифікації даних, оскільки він є працівником підприємства. Це породжує серйозний 
конфлікт та змушує бухгалтера приймати рішення іноді за межами діючого 
законодавства. Щоб правильно вирішувати такі конфлікти бухгалтеру необхідно 
дотримуватись професійної етики [5].  

Конкурентоспроможність випускників з обліку та аудиту в умовах 
євроінтеграції забезпечується не лише їх професійними якостями, а й моральними та 
етичними цінностями, які уособлює професійна етика. Професійна етика передбачає 
необхідність врахування етичних, моральних принципів при виконанні професійної 
діяльності.  

Кваліфікаційний рівень фахівця з обліку оцінюють через дотримання ним таких 
фундаментальних принципів як порядність, об'єктивність, професійна компетентність, 
конфіденційність, відповідність правилам професійної поведінки. 

Крім того, бухгалтерський облік у руках несумлінних працівників може бути 
засобом шахрайства та фальсифікацій, тому важливу роль у цій професії відіграє етика. 

Етичні вимоги до професії бухгалтера стали також важливою складовою 
підвищення престижу професії бухгалтера.  

Виникнення та розвиток професійної етики бухгалтера є складовою частиною 
історії людського суспільства. Сучасна наука не дала однозначної відповіді, яку дату 
слід вважати виникненням професійної етики. Можливо це період становлення 
бухгалтерського обліку, можливо, період пов'язаний розвитком товарно-грошових 
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відносин, а, можливо, виникнення професійної етики зумовлено вимогами реалій 
життя. 

Для того, щоб зрозуміти та збагнути всю сутність професійної етики, необхідно 
знати її історію. Вивчення історії полегшує розуміння практичних проблем, що висуває 
життя, прививає любов до обліково-економічного мислення. 

Професійна етика в обліку - поняття багатогранне. Воно охоплює моральні 
основи професії, професійну підготовку та етичне виховання кадрів, облікові традиції, 
зв'язок часу та поколінь облікових працівників, їх міжнародні контракти, стосунки 
бухгалтерів із трудовим колективом, власниками і керівництвом підприємства, 
відносини з банками, фінансовими та податковими органами, аудиторськими і 
контрольними службами, право на інформацію та дотримання принципів комерційної 
таємниці тощо. 

З 1 січня 2005 року набрали чинності Міжнародні стандарти освіти для 
професійних бухгалтерів: МСО 1 «Вступні вимоги  програми професійної 
бухгалтерської освіти», МСО 2 «Зміст програми професійної бухгалтерської освіти», 
МСО 3 «Професійні навички», МСО 4 «Професійні цінності, етика і відносини», МСО 
5 «Вимоги щодо практичного досвіду», МСО 6 «Оцінка професійних здібностей та 
компетентності», МСО 7 «Постійний професійний розвиток», МСО 8 «Вимоги щодо 
компетентності для професіоналів з аудиту». Застосування МСО дає можливість 
забезпечити вимоги до функцій професійних бухгалтерів [6].  

МСО професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів (International 
Education Standarts) надають вихованню етичних якостей та особливих професійних 
компетенцій бухгалтерів і аудиторів особливого дидактичного змісту і значення.  

МСО професійних бухгалтерів містять прямі вказівки щодо обов’язковості 
врахування етичної складової у процесі фахової підготовки. Зокрема, у МСО 2 поряд із 
загальноприйнятими дисциплінами: фінансовий облік і звітність, управлінський облік і 
контроль, оподаткування, ділове і комерційне право, аудит, інформаційні технології, 
економіка, менеджмент, маркетинг, міжнародний бізнес, чітко визначено такі 
дисципліни як ділова етика та професійні цінності і етика. Це означає, що під час 
вивчення нормативних і вибіркових навчальних дисциплін з метою розвитку особистих 
якостей та професійних компетенцій майбутніх бухгалтерів і аудиторів, включення до 
розгляду тем, пов’язаних з вивченням професійної етики, є імперативною вимогою 
Міжнародних стандартів освіти професійних бухгалтерів. 

Необхідність підвищення якості професійної освіти бухгалтерів зумовлена у 
контексті п. 18 Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в 
Україні [3]. 

Дотримання професійної етики є невід’ємною рисою професійного бухгалтера. 
МСО 4 «Професійні цінності, етика і відносини»  визначає результати навчання, які 
повинен продемонструвати претендент на присвоєння кваліфікації фахівця з обліку і 
аудиту. У стандарті зазначається, що професійна етика важлива як на етапі початкового 
професійного розвитку, так і протягом безперервного навчання. Початковий 
професійний розвиток передбачає оволодіння фундаментальними етичними 
принципами: цілісністю, об’єктивністю, професійною компетентністю і ретельністю, 
конфіденційністю, професійною поведінкою. З цією метою професор Зубілевич С.Я. 
виділяє три сфери компетентності: професійний скептицизм та професійне судження, 
етичні принципи та дія в суспільних інтересах, в яких ідентифіковані результати 
навчання [4].  

Під професійним скептицизмом у МСО 4 розуміють передбачення умов, що 
можуть вказувати на можливе спотворення внаслідок помилки або шахрайства, і 
критичну оцінку доказів, а під професійним судженням – застосування відповідної 
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підготовки, знань і досвіду, в контексті здійснення аудиту, бухгалтерського обліку та 
етичних норм, в прийнятті обґрунтованих рішень про напрямки діяльності в обставинах 
виконання завдання з аудиту, що проводиться відповідно до міжнародних стандартів. 

Сфера компетентності «Етичні принципи» при середньому володінні матеріалом 
дозволяє отримати такі результати навчання: 

- пояснення природи етики; 
- пояснення переваг і недоліків підходів до етики, заснованих на правилах і 

принципах; 
- аналіз альтернативних варіантів дій і визначення їх етичних наслідків;  
- застосування фундаментальних етичних принципів цілісності, об’єктивності, 

професійної компетентності і сумлінності, професійної поведінки в етичних 
дилемах і визначення відповідного підходу; 

- застосування відповідних етичних вимог до професійної поведінки при 
дотриманні стандартів [4]. 

Слід зазначити, що етика, професійні цінності та поведінка може спочатку 
вивчатися як окрема навчальна дисципліна, однак потім етичні питання слід розглядати 
під час вивчення інших навчальних дисциплін. 

Особливу увагу викладачі повинні звертати на прикладне застосування 
фундаментальних принципів етики: чесності і об’єктивності, професійної 
компетентності і належної ретельності, конфіденційності, професійної поведінки та 
дотримання технічних стандартів, роз’яснення їх суті та особливостей прийняття 
рішень бухгалтерами і аудиторами, заснованій на етичній системі цінностей. 

Формування системи знань етичних норм і правил у майбутніх фахівців з обліку 
і аудиту потребує також ознайомлення з типовими загрозами професійної етики (тиску, 
особистісних стосунків) і вмінь приймати застережні заходи щодо їх усунення. 

У практиці викладання облікових дисциплін можна застосовувати метод кейсів 
«case-study», що базується на широкому історичному матеріалі та публіцистичних 
відомостях щодо скандалів, пов’язаних з недотриманням фундаментальних принципів 
аудиторської етики найбільшими аудиторськими компаніями світу.  

Врахування етичної складової у процесі викладання облікових дисциплін 
дозволить сформувати у студентів цілісну систему ціннісних орієнтирів, моральних 
якостей, знань, навиків, вмінь (компетенцій), необхідних сучасним фахівцям, що 
надають професійні послуги, а саме: 

- здатності до всебічного критичного аналізу етичних конфліктів та 
моделювання сценаріїв їх розвитку, вмінь працювати у команді та вести дискусію, 
поважаючи моральні принципи інших студентів, а також синтезу знань теоретичного та 
практичного характеру у сфері професійної етики; 

- формування системи професійних цінностей як невід’ємної складової 
професійної культури, заснованої на фундаментальних принципах етики, що 
унеможливлює порушення цих принципів у майбутній практичній діяльності; 

- сприяння розвитку таких особистих якостей як здатність до навчання і 
самовдосконалення, усвідомлення необхідності етичної поведінки, гнучкості та 
проблемності мислення.  

У цьому контексті сучасні етичні норми потребують, щоб бухгалтер не просто 
збирав і обробляв інформацію, але й першим її тлумачив, аналізував, здійснював 
постійно пошук і мобілізацію резервів підвищення ефективності господарської 
діяльності свого підприємства, був активним учасником процесу управління. 

Професійна етика бухгалтера найбільш ефективна, якщо вона цілком 
ґрунтується на наукових професійних знаннях, на вміннях співставляти його з 
практикою та реалізувати в практичній діяльності. Професійна мораль формується у 
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студентської молоді під впливом професійного знання, престижу професії, любові до 
неї тощо. Особливо важлива роль належить вивченню професійної етики, з якою 
пов'язане формування професійного обов'язку. 

У МСО 7 зазначено, що 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 у традиційній бухгалтерській сфері чи ні. 

Кодексом етики Міжнародної федерації бухгалтерів визначені основні завдання 
професії бухгалтера, а саме – працювати відповідно до найвищих рівнів ефективності.  

Конкурентоспроможність випускників ВУЗів з обліку і аудиту на ринку праці 
безпосередньо залежить від якості їх підготовки. Забезпечення відповідної якості 
підготовки фахівців з обліку і аудиту на сьогоднішній день можливе лише за умови 
врахування сучасних змін у бухгалтерській професії. 

За результатами дослідження можна зробити такі висновки:  
- забезпечення відповідної якості підготовки фахівців з обліку та їх 

конкурентоспроможності на ринку праці можливе лише за умови врахування сучасних 
тенденцій розвитку бухгалтерської професії;  

- зміна характеру праці облікових працівників вимагає переорієнтації підготовки 
фахівців з виконавчого на творчий характер праці;  

- конкурентоспроможність фахівців з обліку в сучасних умовах забезпечується 
не лише їх професійними якостями, а й моральними та етичними цінностями, що 
зумовлюють необхідність опанування студентами професійної етики. 
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Навчання з використанням новітніх інформаційних технологій (ІТ- освіта) це 
передова складова сьогодення, бо мабуть кожен підліток, а саме майбутній абітурієнт 



 147

має у своєму розпорядженні як стаціонарний персональний комп’ютер так і інші 
комунікатори -  смартфон, планшет, нетбук або ноутбук. Всі ці пристрої дозволяють 
використання мультемідійних продуктів щохвилини і щодня, тому студенти вищих 
навчальних закладів перевагу віддають ІТ-освіті та освіті на базі використання 
інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). Тому інформатизація системи освіти 
повинна бути невід’ємною складовою для кожного вузу, що дозволить одержати певні 
конкурентні переваги на ринку освітніх послуг. 

Сьогодні в системі освіти України спостерігається налаштовування освітніх 
послуг вищих навчальних закладів (ВНЗ) до ринкових умов господарювання у своїй 
сфері діяльності. Вузи вирішують завдання адаптації до сучасних економічних умов і 
мінливих вимог, як на ринку праці, так і на ринку освітніх послуг. При цьому навчання 
у вузах різних форм власності проводиться на платній основі, і природним буде 
виглядати прагнення вищого навчального закладу до збільшення кількості студентів. В 
результаті між вузами, що надають схожі послуги у сфері освіти (за однією 
спеціальністю), відбувається зіткнення інтересів у плані залучення студентів, що є 
рисою конкуренції. 

Абітурієнт розглядає наступні позиції при вступі до вузу: 
- ціна на послуги освіти, 
- престижність диплома даного вузу на ринку праці, 
- житлові умови для студентів з інших регіонів, 
- географічна віддаленість вузу, 
- якість освіти, 
- можливість отримання диплома міжнародного зразка. 
Сьогодні серед українських вузів широке поширення одержав процес пошуку 

оптимального поєднання між тенденцією зміцнення навчальних закладів із 
збереженням певної кількості невеликих спеціалізованих вузів. Ціновий фактор 
навчання, а не якість освіти є нажаль переважаючим показником вибору того чи іншого 
вузу. Також слід приділити увагу такому фактору у перевазі як сформована думка про 
рівень корупції в даному вузі. Проводячи регулярну оцінку своїх конкурентних позицій 
на ринку, вуз отримує можливість чіткого реагування на зміни зовнішнього 
середовища, підвищення якості освіти та отримання додаткових переваг перед вузами 
конкурентами, розташованими як усередині країни, так і за її межами. 

Сучасна інформаційна технологія (ІТ) орієнтована на застосування найширшого 
спектру технічних засобів електронно-обчислювальних машин і засобів комунікацій. На її 
основі створені й створюються обчислювальні системи й мережі різних конфігурацій не тіль-
ки для нагромадження, зберігання, переробки інформації, але й максимального 
зближення термінальних пристроїв до робочого місця спеціаліста і для підтримки 
прийняття рішення керівника. 

 
Основу нової інформаційної технології складають розподілена обчислювальна 

техніка, «дружнє» програмне забезпечення і сучасні засоби комунікації. Принципова 
відмінність нової інформаційної технології полягає не тільки в автоматизації процесів 
зміни форми й розміщення інформації, а й у зміні її змісту. 

Розглянемо сутність забезпечувальних й функціональних ІТ. 
Забезпечувальні ІТ — технології оброблення інформації, які використовуються як 

інструмент у різних предметних сферах для розв'язання різних задач. 
Функціональні ІТ— це модифікація забезпечувальних ІТ, при якій реалізується 

будь-яка з предметних технологій. Наприклад, в арсеналі облікового процесу можуть 
перебувати як забезпечувальні технології (наприклад, текстові й табличні процесори), 
так і спеціальні функціональні технології. 
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Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) — системно організована для 
розв'язання завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, 
реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, обробки  і захисту інформації на основі 
застосування програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також 
засобів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам [1]. 

Згідно з опитуванням, проведеним у травні 2011 порталом hh.ua кожен п'ятий 
користувач порталу вибрав би для навчання IT спеціальність, якби був абітурієнтом 
зараз. Дійсно, для IT фахівців роботодавці пропонують відмінні умови праці. Середні 
зарплати пропоновані роботодавцями для IT фахівців більш високі ніж в інших галузях 
в Україні (ІТ Зарплати). На ринку праці є стабільний високий попит на IT спеціалістів - 
все це робить IT освіту перспективним і привабливим для інтелектуальної молоді [2]. 

В даний час до проблем конкуренції на ринку послуг освіти та забезпечення 
конкурентоспроможності вузів спостерігається підвищений інтерес, і для вирішення 
завдань адаптації до мінливих зовнішніх умов практично у будь-якого вузу з'являється 
потреба в аналізі тенденцій ринку освітніх послуг і визначення свого становища на 
цьому ринку. У сучасній літературі досить глибоко досліджено питання про рейтинг 
вузів як комплексного показника рівня послуг освіти, їх якості. 

Рейтинг, за своєю суттю, свідчить про переваги абітурієнтів вступити в той чи 
інший вуз. Однак якщо розглянути систему освіти з економічної точки зору як ринок 
освітніх послуг, виникають розбіжності між рейтингової постановкою питання і 
реальною конкурентоспроможністю послуг вузу. Причин тому багато, так як рейтинг 
не враховує багатьох економічних і соціальних особливостей вибору абітурієнтом вузу 
при вступі, а вказує на переваги в його виборі. При цьому осторонь залишається оцінка 
дійсної конкурентоспроможності освітніх послуг вузу, які можуть не відповідати 
рейтинговій оцінці [3]. 

Тому в ХНАДУ при підготовці фахівців з обліку і аудиту залученню сучасних 
інформаційних технологій та продуктів приділяється багато уваги. Комп'ютерні 
системи бухгалтерського обліку (КСБО) пройшли великий історичний шлях 
становлення і розвитку. Вони змінювалися паралельно зі змінами інформаційних 
технологій, програмних і технічних засобів обробки інформації, методів і засобів 
розроблення, концепції побудови інформаційних систем (ІС). 

Ринок КСБО почав формуватися з кінця 80-х років. Сьогодні існує велика кількість 
різноманітних програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку: від засобів 
автоматизації локальної задачі бухгалтерського обліку до повно функціональної КСБО 
у складі ІС підприємства. 
 Ринок програмних продуктів КСБО пов'язаний з такими провідними фірмами-
розробниками, як «1С:Підприємство», «ІНТЕЛЛЕКТ-СЕРВІС», «ПАРУС», 
«ГАЛАКТИКА», «ДІАСОФТ», «ІНФІН», «ІНФОСОФТ», «ОМЕГА», «R-STYLE 
SOFTWARE LAB», «CJGNITIVE TECNOLOGIES LTD». 

Безперечний лідер серед розробників — фірма 1С, студенти спеціальності облік і 
аудит застосовують цей програмний продукт як демонстраційну версію при вивченні 
дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку», «Управлінські інформаційні 
системи в обліку і аудиті». Програмний продукт «ПАРУС-бухгалтерія» при вивченні 
дисципліни «Основи автоматизації в обліку». 

Фірми-розробники КСБО пропонують широку номенклатуру програмних продуктів, 
що враховують потреби користувачів. Ряд фірм створює програмні продукти єдиної серії 
під загальною торговою маркою. Вони призначені для підприємств різних масштабів чи 
предметних сфер, мають типові елементи, використовують типові інформаційно-
технологічні рішення. 

Фірма «Інтелект-Сервіс» пропонує такі програмні продукти: 
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- БЭСТ-4 — повнофункціональна, поширена й багато валютна система оперативного 
(торгового, складського) і бухгалтерського обліку. Уведення даних у систему 
здійснюється від первинних документів. БЗСТ-4 добре адаптується до специфіки 
конкретного підприємства; 

- БЭСТ-4 «Магазин» — автоматизація підприємств роздрібної торгівлі, забезпечує 
керування товарорухом від надходження товарів на складі до їх реалізації, підтримує 
оперативний і бухгалтерський облік, взаємодію з торговим устаткуванням; 

- БЭСТ «Компанія» — автоматизація керування великим підприємством торгівлі. 
Забезпечує оперативне керування торговими потоками, в тому числі облік 
закупівель, запасів, продаж товарів, розрахунків за зобов'язаннями. 
Автоматизовано всі  функції бухгалтерського і податкового обліку. 

- БЭСТ «Офіс» — повно функціональна система керування малим підприємством. 
Забезпечує планування руху коштів, доходів і витрат, облік та аналіз господарської 
діяльності. 

- БЭСТ «План» — програма формування календарних збутових і виробничих планів 
для підприємств торгівлі, виробництва і сфери послуг, розрахунку витрат і 
собівартості продукції та послуг, аналізу ефективності варіантів планів, прогнозу 
результатів роботи. 

- БЭСТ-ПРО — комплексна автоматизація систем керування підприємств 
виробничого типу, торгівлі і сфери послуг. Забезпечує повний управлінський цикл, 
у тому числі ведення договорів, контроль взаєморозрахунків, планування 
виробництва та збуту, облік витрат на виробництво продукції (послуги), 
керування постачанням, розрахунок зарплати тощо. 

Програмні продукти фірми «ПАРУС»: 
- ПАРУС 7.11 — повно функціональна система автоматизації керування для малого й 

середнього бізнесу; 
- ПАРУС «Система керування» — система автоматизації керування для 

промислових підприємств; 
- ПАРУС «Аналітика» — аналітична програма для аналізу діяльності торгових 

підприємств; 
- ПАРУС «Бюджет» — система автоматизації керування для бюджетних організацій; 
- ПАРУС «Страхування» — система автоматизації керування для страхових 

компаній. 
Як правило, функції комплексних КСБО ширші від чисто бухгалтерських. Так, 

додатково ведеться для розрахунку зарплати облік кадрів, для обліку руху товарно-
матеріальних цінностей — керування продажем, керування закупівлями. У ряді систем 
зроблено акцент на електронний документообіг і сполучене з цим діловодство. Таким 
чином, КСБО забезпечують реалізацію як фінансового, так і управлінського обліку, 
оперативного обліку, статистичного обліку та звітності. Ці КСБО наближаються до ІС 
масштабу підприємства що охоплюють такі модулі: «Керування продажем», «Керування 
закупівлями», «Торговий зал» тощо. Типовими представниками систем даного класу є 
розробки фірм «Інтелект-Сервіс» (БЭСТ-4, БЭСТ Рго), «Компас» («Компас 
Гігант»), Ай-Ти (комплекс програмних продуктів «БОС»), «Атлант-Информ» 
(«Галактика») тощо. 

Широке впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес 
вищого навчального закладу допомагає: 

-  розкриттю, збереженню і розвитку індивідуальних здібностей студента; 
- формуванню пізнавальних здібностей; 
- прагненню до самовдосконалення; 
- забезпечення комплексності вивчення явищ дійсності; 
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- нерозривності взаємозв’язку між природознавством, технікою, гуманітарними 
науками та мистецтвом, 

- динамічному, постійному оновленню змісту, форм і методів процесу навчання й 
виховання. 
Сучасні інформаційні технології – це перш за все мультимедійні технології, завдяки 

чому вони становлять собою універсальний засіб пізнавально-дослідницької діяльності. 
Все це веде до неминучого перегляду організаційних форм навчальної роботи, що склалися: 

- збільшення індивідуальної, самостійної роботи; 
- відхід від традиційних лекцій та практичних занять; 
- збільшення об’єму робіт пошукового та дослідницького характеру; 
- поза аудиторні заняття, які будуть складовою частиною цілісного навчального 

процесу [4]. 
У теперішній час йде широке впровадження цих технологій у навчальний процес 

підготовки фахівців з обліку і аудиту та навчальних кадрів. Також на кафедрі значно 
розширюються можливості використання сучасних технологій, що пов’язані з 
інформаційними всесвітніми мережами. Сучасні технології надають працівникам вищого 
навчального закладу можливість постійного самовдосконалення, масштабний простір 
діяльності. Сучасні інформаційні технології у навчальному процесі стають необхідною 
умовою фахівця з будь-якої діяльності та наукового співробітника, що значно підвищує 
ефективність викладання дисциплін у вузі. 

 
Література: 

1. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / Ф.Ф. 
БутинецьС.В.ІвахненковТ.В. Шахрайчук. – Житомир, ПП „Рута”, 2004. – 544с. 

2. ІТ – образование в Украине [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
http://it-catalogue.net/ru/general-info/it-o.html 

3. Чекалин Д.В. Составляющие конкурентоспособности услуг образования / Д.В. 
Чекалин // Методологічні проблеми розвитку бізнес-освіти, Донецьк, 2006, с. 116-118. 

4. Гударева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у 
навчальному процесі вищого навчального закладу / О.М. Гударева // Інформаційні технології 
в освіті [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://clck.yandex.ru/ite.kspu.edu 
 
 
УДК 378.046 (063) 
 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ 
ІТ-МЕХАНІЗМ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Лобода Н.О., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту  
Львівського національного університету ім. І.Франка 

e-mail: n.loboda@mail.ru 
 

Україна - це європейська країна, головним багатством та надією якої завжди 
були і будуть люди. Освіта – цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання 
знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Саме тому, однією із основних 
вимог до вищої освіти, враховуючи  просування до європейського освітянського 
простору є вимога, що включає в себе уявлення про те, якою повинна бути сучасна 
людина, людина-професіонал, яке її призначення, роль у суспільстві, яке замовлення на 
її освіту, які очікування від освіти у самої людини, суспільства. Основним завданням 
освітніх установ є випуск висококваліфікованих професіоналів, що будуть 
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конкурентоспроможними на ринку праці. "Актуальна задача сучасної школи – надати 
молоді інструмент для конкурентоспроможного існування в сформованому 
інформаційному суспільстві. Цим інструментом є сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ). Без них неможливо уявити повноцінне існування в умовах сьогодення, 
а їх стрімкий розвиток вже нікого не дивує" [1]. Саме тому, з урахуванням вимог 
роботодавців щодо підвищення рівня підготовки професійних економічних кадрів до 
світового рівня, дієвим інструментом може стати використання сучасних 
інформаційних технологій в освітянському процесі. В Національній доктрині розвитку 
освіти України у XXI столітті вказано, що "пріоритетним напрямком po звитку освіти є 
створення та впровадження інформаційних технологій навчання" [2]. Компетентність 
випускників сьогодні розглядається як результат і продукт діяльності вищої школи, як 
конкурентоспроможний товар на ринку праці, як важлива складова формування 
репутації певного університету.  

Питанням використання засобів інформаційних технологій займалися вчені А. 
Андрющак, В. Білошапко, С. Бешенкова, І. Богданової, В. Виноградова, Р. Гуревича, М. 
Жалдака, П. Куцик, Н. Клокар, А. Кузнєцова, В. Лєдньова, Ю. Триуса, І. Роберт, В. 
Шевченка, О. Чабанюк та ін. Так, С.З. Алборова, обґрунтовуючи необхідність 
використання інформаційних технологій в освітньому процесі, зазначала, що 
дидактичні можливості певних технічних засобів співвідносні з певними бажаними 
характеристиками [3]. І.А. Смольяннікова зазначає, що "сучасний фахівець в будь-якій 
галузі повинен володіти навичками використання інформаційних та комунікаційних 
технологій у професійному контексті" [4]. Французький науковець Maugenot F., 
опираючись на власний досвід експериментальних досліджень, стверджує, що завдяки 
мультимедійним програмам студент може працювати у своєму ритмі та відповідно до 
своїх потреб. Досвід науковця свідчить про можливості, які надають студентам 
мультимедійні навчальні програми: покращення розуміння запропонованих документів 
та підвищення мотивації до навчання [5]. 

Аналізуючи процеси, які відбуваються у вітчизняній освіті та враховуючи, що 
освіта в Україні має давні традиції, можна зробити висновок, що послідовно 
змінюються традиційні погляди на освіту і в Україні. Це дає надію на повне розуміння 
необхідності забезпечення широкого застосування нових ІКТ для більш ефективного 
навчання. Необхідність такого впровадження обумовлена, в першу чергу, змінами 
світових вимог до освіти:  

 підтримка всесвітнього стандарту в змісті освіти та можливість поєднання 
різних напрямів; 

 необхідність у постійній (тривалій) підготовки спеціалістів з можливістю 
удосконалення своїх знань та навичок безперервно. 
Саме через ці зміни розвиток інформаційного суспільства потребує широкого 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.  
Згідно з стандартом ЄС - The Standart of Guidelines’ for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area - діяльність навчального закладу здійснюється у 
відповідності до наступних внутрішніх стандартів:  

 відповідність між політикою закладу та процедурами забезпечення якості освіти; 
 періодичний перегляд навчальних програм, оцінювання знань студентів; 
 постійне підвищення якості викладацького складу;  
 вдосконалення навчальних ресурсів та підтримка студентів;  
 розвиток інформаційної системи; 
 публічність інформації [6].  
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Найбільш вузьким місцем національної освітньої системи є саме інформаційне 
забезпечення. У цьому сенсі слід згадати стандарти ЮНЕСКО щодо ІКТ-
компетентності: 

1. Етап. Розуміння ролі ІКТ в освіті (навчальна програма, педагогічна практика, 
технічні та програмні засоби ІКТ, управління освітнім процесом, професійний 
розвиток); 

2. Етап. Використання ІКТ (впровадження в освітні політики, базові знання, 
використання ІКТ, набуття ІКТ статусу базових інструментів, сполучення традиційних 
форм та комп’ютерної грамотності); 

3. Етап. Засвоєння знань (розуміння освітньої політики, використання ІКТ-знань 
для вирішення комплексних завдань, впровадження складних інструментів, які 
потребують до групового виконання; наставництво у проектному режимі); 

4. Етап. Виробництво знань (спонукання до нестандартного виконання, 
стимуляція наднормативного розвитку, заохочення до саморозвитку, спільний розвиток 
студента та викладача за участі у програмах дослідження, перехід до навчання 
самоосвіті) [7]. 

Сучасний стан розвитку комп’ютерних технологій вимагає більш широкого кола 
їх застосування. Тому однією з перших новітніх технологій навчання була технологія 
on-line навчання. Створення on-line навчання – це найбільш швидкий та ефективний 
шлях до підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, прискорення процесу 
переходу України до інформаційного суспільства. Важливою перевагою є те, що така 
форма навчання дає змогу на базі ІКТ здійснювати адаптацію навчання до рівня базової 
підготовки конкретної людини, до місця її проживання, до здоров'я, матеріального 
стану та іншого і, як наслідок, відкриває можливість істотно підвищувати якість 
навчання. Саме розвиток такої форми навчання забезпечує якісні показники отриманих 
знань. Дана форма навчання на базі ІКТ не має жорсткого календарного плану 
навчального процесу, людина може його реалізувати, відповідно до своїх здібностей і 
можливостей. Для організації on-line навчання необхідна розробка зручного 
інструменту створення та проходження тесту. Таким інструментом може виступити 
web-сайт з розмежованими правами доступу. Обов’язковою умовою сайту являється 
організація категоріального доступу, шифрування даних, відслідковування повної 
історії. Для повноцінного вивчення дисципліни мають бути розроблені обов’язкові 
складові: матеріали лекцій, організація та виконання практичних завдань, закріплення 
знань, підтвердження отриманих знань за результатами тестування. Вивчення 
дисципліни необхідно формувати у чіткій послідовності з поетапним доступом до 
інформації. Особливістю проходження навчання полягає в доступі до матеріалів. 
Студенти можуть отримати доступ до тих дисциплін, які дає їм адміністратор сайту. 
Вивчення дисципліни вимагає чіткої послідовності дій: ознайомлення з теоретичним 
матеріалом, виконання практичних завдань, проходження тестування. Така 
послідовність визначається для кожної з тем дисципліни, при невиконанні одного з 
пунктів – студент не може приступити до наступного. Відповідно не склавши тест з 
вивченої теми студент не може перейти до наступної. Всі результати тестувань 
надходять у вигляді звітів викладачу, завершальним етапом – після виконання всіх 
тестів з дисципліни, отримуємо підсумкову відомість результатів тестування. 
Організація on-line навчання є суттєвим внеском у розвиток навчального процесу. 
Особливість послідовного підходу забезпечує якісне вивчення усіх тем дисципліни. 
Такий метод ефективний для отримання знань як студентами денної форми навчання, 
так і студентами заочного відділення. Результати тестування забезпечують об’єктивну 
оцінку знань студентам за вивчений курс. 
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Впровадження та використання ІКТ в освіті України стикається з низкою 
проблем, говорячи про які треба відмітити:  
 не все заклади освіти мають необхідну матеріально-технічну базу;  
 не завжди є відповідне програмне забезпечення, що є необхідною умовою для 

ефективного впровадження ІКТ;  
 не всі заклади мають добре підготовлені кадри для ефективної роботи у нових 

умовах; 
 нестача потрібного методичного матеріалу. 

Проте найголовніше не слід забувати, що позитивні властивості ІКТ у навчанні 
можуть виявлятися тільки тоді, коли вони органічно поєднуються з традиційними 
засобами, органічно вписуються у існуючі організаційні форми навчання, доповнюючи 
систему засобів навчання. Застосування ІКТ потребує компетентності викладачів, 
набуття ними досвіду практичної діяльності у сфері освоєння новітніх технологій. 
Викладачі повинні стати носіями інноваційної свідомості, що активно використовують 
сучасні освітні технології та поєднують їх з класичними методами викладання.  
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Дуже велике значення в розвитку країни має підготовка гідних спеціалістів 
різних напрямків.  
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Фахівці з обліку і аудиту займають гідне місце серед фахівців інших професій, 
оскільки від правильно організованого облікового процесу залежить кінцевий результат 
діяльності будь-якого підприємства. Правдивий облік діяльності дає реальну картину 
показників роботи підприємств, а аудит надає гарантію користувачам використовувати 
фактичні показники звітності в роботі своїх підприємств. Зараз особливу увагу слід 
надавати підготовці професійних кадрів, які здатні працювати в повних циклах 
господарювання. Освіта завжди була і залишається основним показником суспільного і 
виробничого процесу. 

На даному етапі розвитку країни вища освіта потребує модернізації для 
визнання наших дипломів про отримання освіти країнами світу, тому, перш за все, 
необхідно створити умови для розвитку інтелектуального потенціалу студентів. 

Дуже прикро спостерігати в наш час втрачання можливостей розвитку наукових 
досліджень, тим більше впровадження їх в практику. Спостерігається негативна 
тенденція ролі університетів у розвитку вітчизняної науки, збереження і відновлення 
наукових кадрів. 

Дуже багато створено вищих навчальних закладів на приватній основі, які 
нетрадиційно підходять до надання освіти і отримання дипломів. В останній рік їх 
набагато скоротили, але вони все ж існують поряд з традиційними вищими закладами і 
створюють негативні можливості одержання вищої освіти і цим самим підривають 
авторитет гідних вищих навчальних закладів. 

Оскільки нові завдання системи освіти спрямовані на трансформацію від 
традиційних знань до розвитку індивідуального потенціалу працюючих, необхідно, 
щоб наука і освіта орієнтувались на формування взаємодії досягнень науки, освіти і 
виробництва. 

Останнім часом спостерігається відсутність стимулювання вищих навчальних 
закладів у підготовці висококваліфікованих кадрів, а без державної підтримки 
неможливо розвивати матеріально-технічну базу, що вкрай необхідна для отримання 
якісних знань майбутніх спеціалістів  та  відповідати  новим вимогам ринку освіти. 

Необхідно підняти до гідного рівня розвиток наукових досліджень, які в останні 
часи втратили свою значимість.  

Вища школа повинна навчати студентів як майбутніх спеціалістів самостійно 
тверезо мислити, уміти згоджувати свій науковий світогляд. Для цього кожен студент 
повинен чітко мати свій план наукової роботи на весь період навчання, активно 
приймати участь у семінарах, олімпіадах, конференціях. Це дозволить кожному 
студенту підвищувати якість підготовки його як майбутнього спеціаліста у вибраному 
напрямку. 

Для підготовки майбутніх фахівців велику роль відіграє самостійна робота 
студента. Вона являється невід’ємною частиною навчального процесу. Самостійна 
робота активізує наукову діяльність студента, розвиває навички та вміння самостійно 
приймати рішення будь-яких проблем, які так необхідні в практичній діяльності 
фахівця. 

Звичайно самостійною роботою студента необхідно керувати, правильно 
організовувати, забезпечувати необхідними навчально-методичними вказівками. Це 
керівництво здійснюють викладачі кафедри, які контролюють і планують роботу 
студентів. 

Самостійна робота студентів під керівництвом викладачів забезпечує 
професіональну самоосвіту фахівця, тому самостійна робота повинна бути організована 
так, щоб розвивалися творчі здібності студента, формувалися навички самостійного 
вирішення професійних питань і прийняття управлінських рішень. 
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 Майбутнім фахівцям необхідно пропонувати фактичні конкретні ситуаційні 
завдання, які б допомагали закріпити теоретичні і практичні знання дисципліни, 
проводити аналіз ситуацій і прийняття правильних рішень. Це дає майбутнім фахівцям 
практичні навички знаходження необхідних рішень, розвиває їх здібності та допомагає 
чітко висловлювати свої думки. 

Підготовка висококваліфікованих кадрів з обліку і аудиту потребує більших 
зусиль, оскільки фахівці даної спеціальності повинні весь час стежити за економічними 
умовами, які досить часто вступають у протиріччяз попередніми умовами. Тому облік 
постійно підлягає змінам, що створює багато незручностей. 

Сучасна дійсність вимагає пошуку нових підходів до ефективності підготовки 
різноманітних фахівців, особливо фахівців з обліку і аудиту. 

Основні напрямки удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації 
бухгалтерських кадрів полягають у : 

- по-перше, в переорієнтації підготовки професійних бухгалтерів і аудиторів 
на поглиблене вивчення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і 
формування навичок у студентів використовувати їх на практиці; 

- по-друге, в необхідності забезпечення відповідності учбових програм 
міжнародним учбовим програмам бухгалтерського обліку; а також розробці 
українських стандартів навчання бухгалтерів на основі стандартів 
Міжнародної федерації бухгалтерів. 

Високі вимоги ринку праці, низька потреба їх у державі – головна проблема 
працевлаштування сучасних випускників, тому головним завданням студентів стає  
отримання сучасних, якісних та конкурентоспроможних знань. Молоді фахівці повинні 
володіти теоретичними знаннями і, головне, вміти їх застосовувати в практичній 
діяльності. 

Для вирішення проблем працевлаштування необхідно поновити втрачену 
домовленість між вузом і підприємством про працевлаштування молодих фахівців, яку 
повинна підтримувати держава. Також слід створити умови для зацікавлення студентів 
отримання знань, вмінь, досвіду для створення своєї конкурентоспроможності вже під 
час навчальної підготовки. 

Необхідно постійно удосконалювати процес підготовки висококваліфікованих 
фахівців, досягати сучасного рівня їхніх знань за допомогою забезпечення якістю 
освітнього процесу, поєднувати індивідуальні і колективні методи роботи. 

Таким чином, основними завданнями студента є розвиток індивідуальної 
компетентності як конкурентоспроможного фахівця, тобто чим вищий рівень 
індивідуальної компетенції спеціаліста, тим вища його конкурентна перевага перед 
іншими. 

Сучасний роботодавець, оцінюючи індивідуальну компетентність фахівця 
відмічає те, що фахівець володіє вищою продуктивністю праці, вміє цілеспрямовано 
працювати з інформаційними технологіями і пристосовується до умов ринку, такому 
фахівцю звичайно надається перевага. 

Отже, студент, перш за все, повинен самостійно визначатись у наданні переваги 
отримання висококваліфікованих знань чи просто отримання диплому вищого 
навчального закладу. Активний, цілеспрямований, прагнучий до пізнання, здатний до 
самоосвіти, уміючий аналізувати економічну і інші інформацію, і уміючий її правильно 
використовувати і приймати управлінські рішення – таким повинен бути справжній 
студент. 

 Тому, перш за все, необхідно приймати активну участь у студентській науковій 
роботі, яка розвиває особистісно-орієнтований підхід до будь-яких ситуацій. 
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Впровадження і підтримка на державному рівні відповідних студентських 
конкурсів, олімпіад, конференцій є одним із шляхів вирішення проблем якісної та 
всебічної підготовки фахівців. 

Велику роль у формуванні майбутнього фахівця відіграє участь студентів у 
науково-дослідній роботі, оскільки вона дає можливість впевнено використовувати в 
практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу, і таким чином 
ефективно адаптуватися до нинішнього розвитку економіки та сучасних умов 
господарювання. 

Участь у науково-дослідній роботі дозволяє студентові знайти однодумців, само 
затвердитися, адаптуватися в колективній творчості. 

Слід також зазначити, що активна участь у науково-дослідній діяльності 
дозволяє самооцінити свої знання і прагнути до їх удосконалення, розвиває у майбутніх 
фахівців прагнення до пізнання шляхів покращення розвитку економіки країни, тим 
самим підвищувати свій економічний і  матеріальний рівень. 

Отже, головною задачею викладачів є: 
- формування економічних знань і умінь, які необхідні для студентів – 

майбутніх конкурентоспроможних фахівців на ринку праці; 
- викликати інтерес до їх отримання і використання в творчій діяльності; 
- надання інформації про методи, прийоми і засоби самонавчання і 

самоконтролю. 
Отже, поєднання зусиль викладачів і прагнення студентів отримати якомога 

більше знань, їх активна участь у науковій праці – запорука отримання якісних фахівців 
для країни. 

Особливої уваги заслуговує викладання фінансових і облікових дисциплін. 
Перш за все, це бесіди і доповіді, проблемні лекції, постановка проблемних 

питань.Використання на практиці кейс-методу, тобто аналізу практичних питань, 
обговорення їх, пошук альтернативних рішень і знаходження власного 
варіанту.Використання рольових і ділових ігор дають можливість вирішувати 
конфліктні ситуації з практики проведення аудиту. 

Дуже важливо розглядати конкретні фактичні ситуації, аналізувати їх, знаходити 
правильне рішення, робити висновки стосовно діяльності аналізованого підприємства. 
Ці знання, які ґрунтуються на рішенні реальних ситуацій, більш ефективно 
підтримують теоретичну основу предмета, збільшують інтерес до їхнього вивчення, 
оволодіння інформаційними технологіями. 

Таким чином, сучасна модель підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і 
аудиту повинна відповідати адекватним вимогам ринкової економіки, а конкретно 
фахівці з бухгалтерського обліку і аудитори повинні мати такі професійні якості, як 
свідоме розуміння своєї ролі бухгалтера в суспільстві, здатність творчо мислити, 
чесність, відповідальність  і незалежність. 

Для вирішення проблем працевлаштування студентів необхідно створювати 
конкурентоспроможних спеціалістів, для цього  потрібна єдність цілей і напрямків 
навчальної,наукової і виховної роботи,тісна взаємодія всіх методів роботи,як в 
навчальному процесі, так і в позанавчальний час. 

Підготовка майбутніх фахівців з обліку і аудиту потребує володіння методами 
обробки великих обсягів інформації,творчого підходу до її аналізу,вирішенню 
наукових задач, прийняття правильних рішень. Важливим являється введення в 
навчальний процес таких методів навчання як ігровий тренінг, що дозволяє в ігровій 
формі проводити моделювання ситуацій і їх рішення,  також не слід  забувати 
використання нестандартних екзаменаційних процедур,які дають можливість 
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самовдосконалюватись студентамта допомагають ефективно засвоювати необхідні 
знання. 

Оскільки в бухгалтерському обліку відбуваються постійні зміни, виникає 
необхідність весь час викладачам підвищувати кваліфікацію ведення бухгалтерського 
обліку,а студентам формувати навички активного використання інформації для 
здійснення управління господарюючим суб’єктом, використовуючи такі способи 
обробки інформації як дисконтування,  математичну статистику, формувати новий 
підхід до використання стандартів і інших нормативних актів з бухгалтерського 
обліку,глибокого розуміння норм професійної етики. 

Умови ринкових  відносин потребують широкого впровадження механізмів 
фінансового управління,ведення бізнесу за кінцевими фінансовими результатами,тому 
необхідно використовувати в навчальному процесі методи економічного аналізу і 
аудиту нестандартних алгоритмів і моделей економічного управління.Управлінський 
облікяк частина бухгалтерського обліку носить інтернаціональний характер, а його 
методи і алгоритми одинакові у всіх країнах світу і не залежать від національних 
особливостей краї, тому в навчальному процесі слід використовувати нові ефективні 
технології навчання,які б задовольняли таким критеріям як оптимальність та 
орієнтування на кінцевий результат. 

Отже,науково-педагогічна діяльність вищих учбових закладів потребує 
висококваліфікованої розумової праці викладачів, що здійснюють підготовку  фахівців 
вищої кваліфікації різних напрямків з економіки та підприємництва, і бухгалтерського 
обліку та аудиту зокрема,  що слугуватиме  найбільш сприятливому отриманню 
студентами необхідних знань,відповідних  міжнародним стандартам. 

 
Література: 

1. Ніколаєнко С. Розвиток науки в університетах – ключовий фактор побудови в 
Україні суспільства побудованого на знаннях // освіта України. – №82 (870). – 2007р. – 
с. 2 

2. Бровко В. Вища освіта як напрямок економічного розвитку країни // Шляхи 
забезпечення якості підготовки фахівців з економіки підприємства./ Міжнародна 
науково-методична конференція 09 грудня 2011р./ Харків: ХНАДУ. 2011. – с. 47-50 

3. Приходько О.В. Влияние информационной компетентности на уровень 
конкурентоспособности молодого специалиста. Режим доступа: 
http://conference.osu.ru/assets/files/cont_into/conf8/515.polf 
 

 

УДК 378 

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ В 
УКРАЇНІ 

 
Лебедевич С.І., д.е.н., професор 

Хомик Х.Р., аспірант 
Національний лісотехнічний університет України  

christy2@i.ua 
 

На сучасному етапі соціально-політичного і еколого-економічного розвитку 
нашої країни пріоритетними стали забезпечення підвищення рівня обороноздатності й 
соціальної безпеки, євроінтеграції й конкурентоспроможності на світовому ринку. Для 
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реалізації цього потрібна адекватна соціо-еколого-економічна інформація. Формування 
ефективного обліково-аудиторського забезпечення, прийняття оптимальних 
управлінських рішень на всіх рівнях управління економікою слід здійснювати в 
напрямку запровадження дієвого соціо-еколого-бухгалтерського обліку і соціо-еколого-
бухгалтерської звітності, соціо-екологічної трансформації аудиту і реалізації 
екологічного аудиту в усіх секторах економіки України. Зазначене зумовлює 
необхідність реформування навчальних планів і програм щодо навчального процесу 
підготовки фахівців з обліку й аудиту. 

Прогресивний розвиток навчального процесу підготовки фахівців з обліку і 
аудиту повинен здійснюватись в рамках реформування освіти в Україні. У 
Національному лісотехнічному університеті України ведуться масштабні дослідження з 
екологізації національної освіти. Нами розроблено концепцію екологізації 
університетської освіти [1]. При цьому запропоновано підготовку фахівців для сталого 
розвитку за всіма напрямами професійного спрямування проводити за двома рівнями: 

1. Впровадження в навчальні курси нормативних і вибіркових дисциплін всіх 
спеціальностей екологічні складові. 

2. Реалізація нормативного блоку дисциплін для всіх спеціальностей «Основи 
сталого розвитку» (4 дисципліни). 

Крім цього, для технічних університетів додатково: 
 «Еколого-економічний менеджмент»; 
 «Еколого-фінансовий облік»; 
 «Екологічний аудит»; 
 «Екологічне страхування». 

За останнім блоком дисциплін ведуться інтенсивні дослідження на кафедрі 
обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України. У цьому напрямі 
вже захищено докторську й кандидатську дисертацію, готуються до захисту 3 
кандидатські дисертації. Успішно ведеться науково-дослідна робота. Нами розроблена 
концепція екологізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні [2]. 

Результатамидослідження у зазначеному напрямі будуть: 
• концепція організації внутрішнього екологічного аудиту; 
• метод екопаспортизації підприємств; 
• проекти нових ДСТУ ISO серії 14000 щодо внутрішнього екологічного 

аудиту; 
• концепція впровадження екологічної складової у облікову систему України; 
• проект доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій щодо 
екологічного обліку; 

• концепція впровадження екологічної складової у фінансову звітність 
підприємств і організацій України; 

• проект доповнення до Національного П(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» щодо її екологізації; 

• концепція організації комплексного екологічного страхування підприємств; 
• проект ДСТУ щодо організації екострахування; 
• концепція дворівневого процесу підготовки фахівців для сталого розвитку за 

всіма напрямами професійного спрямування; 
• концепція дидактики нормативного блоку дисциплін: «Основи сталого 

розвитку»; 
• проект стандарту вищої освіти щодо нормативного блоку дисциплін: 

«Основи сталого розвитку». 
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Ведуться ефективні розробки для унікального лісового сектора економіки 
України [3]. Оригінальність наших досліджень визнає Державна служба 
інтелектуальної власності України [4-6]. 

Результати наукових досліджень вже впроваджені в навчальний процес за 
курсами: «Фінансовий облік», «Організація обліку», «Аудит», «Екологічний аудит». 
Запропоновано реалізацію курсу «Еколого-бухгалтерський облік», впровадження 
результатів розробок в курси: «Звітність підприємств», «Страхування». 
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Сучасна епоха євроінтеграції України об'єктивно визначає необхідність і 
доцільність сумісності національних систем вищої освіти в рамках єдиного 
європейського простору. Цей процес вимагає вирішення комплексу як 
фундаментальних питань, пов'язаних з модернізацією системи вищої освіти в Україні, 
так і конкретних завдань організації навчального процесу, методів викладання окремих 
дисциплін і форм контролю знань студентів. 

Такі науковці та економісти як Бутинець Ф.Ф., Кузьмінський Ю.А., 
Маляревський Ю.Д., Нападовська Л.В., Сопко В.В., Чижевська Л.В., приділили значну 
увагу теоретичному підходу до вирішення проблеми викладання облікових дисциплін у 
вищій школі. 
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Метою дослідження є розробка теоретичних положень та надання практичних 
рекомендацій щодо удосконалення методики викладання фінансового обліку у вищих 
навчальних закладах. 

Навчальні дисципліни «Фінансовий облік – І», «Фінансовий облік – ІІ», є 
нормативними навчальними дисциплінами та вивчаються згідно з навчальним планом 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» для всіх форм навчання. Вивчення студентом навчальної 
дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних 
модулів. Кожний змістовний модуль – це відносно самостійний окремий блок 
дисципліни, який логічно поєднує кілька її навчальних елементів за змістом та 
взаємозв'язками [7, 8]. 

Перехід на модульну систему привів до загального скорочення годин 
аудиторних занять для бакалаврів, які вивчають фінансовий облік. Це вимагає пошуку 
оптимальних методів навчання в умовах обмеженості часу спілкування в аудиторії. 
Автор розглядає можливі шляхи вдосконалення методики викладання дисципліни 
фінансовий облік. З переходом на модульну систему бюджет часу скорочений: зараз в 
загальному балансі навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної 
форми навчання, становить 58,3% (126 годин) від загального обсягу навчального часу на 
вивчення дисципліни «Фінансовий облік - І» (216 годин) [7]. За висновком багатьох 
аналітиків, в зарубіжних вузах при підготовці бакалаврів з економіки пріоритет 
віддається, як правило, практичним заняттям [2]. 

В системі базових дисциплін з підготовки бакалаврів, фінансовий облік, на 
відміну від багатьох інших економічних дисциплін, базується на динамічно мінливих 
подіях. Вони викликані реформуванням бухгалтерського обліку, переходом на 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), введенням нових законодавчих 
актів, тому необхідно навчати студентів тому, як вести себе в нових умовах. 

Основний акцент у викладанні облікових дисциплін повинен робитись не на 
механічне запам’ятовування ними навчального матеріалу, а на розвиток мислення тих, 
хто навчається. Можна вважати, що актуальними в наш час є питання щодо зв’язку 
теорії і практики. Як зазначає проф. Ф.Ф. Бутинець, «не слід читати студентам те, чого 
вони не розуміють, а викладати потрібне їм у житті та відоме на практиці» [3]. 

Автор погоджується з думкою фахівця [1], що актуальними можна вважати 
наступні виміри викладання фінансового обліку: 

інтелектуальний – фокусується на розумінні того, що з себе представляють ті чи 
інші речі чи явища, а також на проведенні спостережень, створенні концепцій і 
узагальнень. Наприклад, знаючи зміст господарської операції щодо надходження 
основного засобу, студент повинен визначити бухгалтерську кореспонденцію рахунків; 

пов’язаний з прийняттям рішення – зосереджений на зростанні у вмінні 
здійснювати правильний вибір. Наприклад, знаючи господарську операцію, студент 
визначає первинний документ, обґрунтовуючи свій вибір; 

творчий – фокусується на відповідній реакції, діях і видах поведінки, що є 
відповідними висловлюваннями як зрозумілого розуміння питання, так і правильно 
зробленого вибору. Зокрема, студент повинен визначити наслідки застосування 
обраного оптимального методу нарахування амортизації основних засобів для 
фінансового стану підприємства, інтерпретацію бухгалтерських показників. 

Успішність викладання фінансового обліку – це вирішення поставлених перед 
викладачем освітніх і виховних завдань, що залежить, насамперед, від глибокого 
розуміння їм сутності методичної роботи з предмета, знання змісту методики 
викладання, її основних функцій. Практичні навички, одержувані в ході вивчення 
предмета повинні сприяти становленню фахівця, здатного забезпечити обслуговування 
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господарюючих суб'єктів відповідною професійною підготовкою майбутніх фахівців 
бухгалтерського обліку, де важливим компонентом є знання та навички, отримані 
студентами при вивченні даного предмета. Але більшість сучасних викладачів 
облікових дисциплін ніколи не готували себе для роботи в якості педагога. Це 
найчастіше випускники 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 [9]. 

На сьогодні немає жодної класифікації методів навчання, яка охопила б 
широкий та різноманітний діапазон традиційних та інноваційних методів навчання. 
Неможливо зупинятися на використанні тих чи інших методів навчання окремо. Лише 
інтегруючись одні в другі, поєднуючись та взаємодоповнюючись, традиційні та 
інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах можуть привести до 
очікуваних результатів. У вищих школах при усному викладенні використовуються 
такі методи як пояснення, бесіда, дискусія, диспут, дебати тощо. Пояснення є 
важливим, і найбільш розповсюдженим способом навчання. Недоліком даного методу 
поряд з іншими методами навчання, є те, що студент менше активізується, 
перетворюється в пасивного сприймача інформації. Бесіда є джерелом взаємовідносин 
між викладачем і студентами, це один із методів вирішення проблем формування 
мотивації навчальної діяльності студентів. Переваги даного методу: координує думки 
окремих осіб, стимулює учасників дискусії чітко й точно формулювати свої думки. 
Диспут – це зіткнення різних, прямо протилежних точок зору. Цей метод не вимагає 
остаточних висновків, що дає студентам можливість аналізувати поняття й аргументи, 
захищати свої погляди, переконувати в їх правильності інших людей. Дебати мають на 
меті взаємну експертизу точок зору і проводиться для того, щоб ознайомитися з 
поглядами один одного з метою подальшого вироблення спільної позиції. Вони 
направлені на перемогу однієї точки зору над поглядами опонента і містять ґрунтовні 
аргументи. Найголовніше у дебатах – передати повідомлення якомога зрозуміліше [10]. 

За останні роки у практиці педагогіки вищої школи, крім традиційних методів, 
великого розповсюдження набули інноваційні методи. Так, наприклад, на кафедрі 
бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету ім. 
С.°Кузнеця при викладанні фінансового обліку широко використовують активні методи 
навчання – робота у малих групах, міні-лекції, кейс-метод, ділові ігри тощо [7, 8]. 

У результаті такої форми активізації аудиторної роботи рівень зацікавленості 
студентів значно зростає, оскільки вони набувають практичних навичок та вмінь 
виконання робіт з обліку активів, капіталу і зобов’язань згідно з національними 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Податковим Кодексом України 
(шляхом відгадування кросвордів, ребусів, тестування, проведення брейн-рингів). У 
студентів формуються професійні якості, що дозволяють виконувати практичну роботу 
облікового персоналу за різними посадами (касир, бухгалтер з обліку запасів, бухгалтер 
з обліку необоротних активів, бухгалтер з обліку витрат, замісник головного 
бухгалтера, внутрішній контролер (аудитор), аналітик, головний бухгалтер тощо). 

Одним з методів моделювання професійної діяльності є кейс-метод. Кейс метод 
– це метод навчання, при якому студенти та викладачі беруть участь у безпосередньому 
обговоренні ділових ситуацій та завдань [7, 8]. Студентам пропонується проаналізувати 
реальну виробничу ситуацію, яка відображає не тільки якусь практичну проблему, а й 
актуалізує певний комплекс знань, який необхідний для вирішення даної практичної 
ситуації. Навчання з використанням кейс-методу допомагає розвивати вміння 
вирішувати практичні завдання з урахуванням конкретних умов. Дає можливість 
сформувати такі кваліфікаційні характеристики, як здатність до проведення аналізу, 
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вміння чітко формулювати і висловлювати свою позицію. Використання кейс-методу 
при вивченні фінансового обліку дозволяє поєднувати теоретичне і практичне 
навчання. 

Нижче запропонована модель заняття за кейс-методом за навчальною 
дисципліною «Фінансовий облік – І». 

Тема: Облік запасів 
Цілі заняття: 
навчити розуміти практичну ситуацію і приймати конкретне рішення; 
навчити застосовувати теорію на практиці; 
розвивати аналітичні здібності з вироблення альтернативних рішень. 
План заняття. 
1. Підготовчий етап. Викладач ставить перед студентами завдання: відобразити 

рух запасів на рахунках бухгалтерського обліку, відповідно до прийнятої облікової 
політики. Як завдання дається конкретна практична ситуація з руху запасів і 
пропонується оформити первинні документи, визначити метод вибуття запасів, метод 
аналітичного обліку запасів. 

2. Самостійна робота студентів в мікрогрупах: вивчення кейс-завдання і 
методичних вказівок; оформлення первинних документів; складання бухгалтерських 
проводок за господарськими операціями і запис їх на рахунках бухгалтерського обліку; 
підготовка питань з досліджуваної теми для інших мікрогруп. 

3. Дискусія: повідомлення мікрогруп (висновки за рішенням практичної 
ситуації, відповіді на питання інших мікрогруп і викладача). 

4. Підсумки і оцінка знань і умінь. Оцінюється робота мікрогруп та окремих 
студентів. Викладач обґрунтовує оцінку, використовуючи такі критерії: відповіді за 
сутністю питання; грамотність оформлення документів; точність складання 
кореспонденції рахунків; активність роботи (індивідуальна, в мікрогрупах). 

У процесі вивчення навчальної дисципліни в залежності від складності можна 
використовувати кейси різної складності: 

перша ступінь складності: є практична ситуація, є рішення. Студенти 
визначають, чи підходить рішення для даної ситуації. Чи можливо інше рішення? 

друга ступінь складності: є практична ситуація. Студентам пропонується знайти 
правильне рішення. 

третя ступінь складності: є практична ситуація. Студент сам визначає проблему і 
знаходить шляхи вирішення. 

Таким чином, будучи інтерактивним методом навчання, кейс-метод, завойовує 
позитивне ставлення з боку студентів, які бачать в ньому гру, що забезпечує освоєння 
теоретичних положень і оволодіння практичними вміннями. Викладачеві кейс-метод 
дає можливість по-іншому думати і діяти, постійно оновлювати свій творчий потенціал. 

Підводячи підсумок, можна зазначити, що на сьогоднішній день, головна мета 
викладання фінансового обліку полягає в тому, щоб організувати і забезпечити глибоке 
і якісне засвоєння змісту предмета. Реалізується ця мета головним чином у процесі 
теоретичного навчання, а закріплення навчального матеріалу досягається в ході 
проходження практичних і лабораторних завдань шляхом застосування інтеграції 
традиційних та інноваційних методів навчання. 
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Україна декларує, що рухається в Європу. Проте ця декларація повинна мати 

практичну складову, тобто Україна повинна привести своє законодавство, стандарти та 
нормативну базу у відповідність до вимог країн Європи, які входять у Європейський 
Союз. Це стосується й вимог підготовки бухгалтерів, які у перспективі повинні будуть 
працювати в умовах дії не лише поточного вітчизняного законодавства, а також і 
законодавства ЄС, дії міжнародних стандартів обліку та Директив ЄС.  
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Мета статті – розглянути, які зміни необхідно провести в підготовці 
спеціалістів з обліку з тим, щоб ці спеціалісти були підготовлені до майбутнього 
переходу на правила обліку, які прийняті в країнах ЄС. 

Проблема переходу вітчизняного обліку на міжнародні стандарти широко 
розглядалася не лише у дев’яності та дві тисячні роки. Вона й досі є актуальною. Її 
розглядали не лише в Україні, а також й у інших країнах СНД такі вчені, як 
Ф.Ф.Бутинець, С.Ф. Голов, Т.І. Єфименко, В. Жук, С. Зубілевіч, Т. Каменська, Є Мних, 
А. Озеран, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, В Швець, та інші.  

Більшість вітчизняних вчених розглядають проблему реформування 
бухгалтерського обліку в Україні в контексті переходу його на міжнародні стандарти 
фінансової звітності (наприклад, [1], [2], [3], [4], [5], [6]) або в контексті євроінтеграції 
України та, відповідно, переведення обліку на правила міжнародних стандартів обліку 
та Директиви ЄС (наприклад, [7], [8], [9]). Рідше розглядається проблема підготовки 
бухгалтерів та її удосконалення у зв’язку з інтеграцією України у світову економічну 
систему ([10], [11], [12], [13]). Між іншим у зв’язку з майбутнім приєднанням України 
до ЄС виникає дві проблеми: перша пов’язана з інтеграцією вітчизняного обліку в 
європейську систему обліку, а друга – з можливістю акліматизації випускників 
вітчизняних ВНЗ в країнах Європи у випадку їх роботи там на посаді бухгалтера. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, уряд України схвалив плани 
імплементації актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту 
(Розпорядження кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 345-р.). Виконання 
цих планів сприятиме зближенню вимог національного законодавства України та 
законодавства ЄС у цій сфері. Наступний крок – це реформування навчального процесу 
підготовки спеціалістів з обліку і аудиту шляхом доопрацювання програм підготовки 
студентів-бухгалтерів і перепідготовки їх викладачів. 

Щодо доопрацювання програм підготовки бухгалтерів можна виділити дві 
складові: зміни в переліку нормативних дисциплін ОПП (освітньо-професійній 
програми) підготовки студентів з обліку та аудиту та визначення дисциплін, які можуть 
вивчатися як вибіркові дисципліни. В переліку нормативних дисциплін на нашу думку 
треба включити такі дисципліни: «Облік за Міжнародним стандартом фінансової 
звітності для малих та середніх підприємств», «Облік і звітність за міжнародними 
стандартами», «Кодекс етики професійного бухгалтера».  

В навчальних планах підготовки бухгалтерів багатьох ВНЗ передбачено 
вивчення курсу «Міжнародні стандарти фінансової звітності». Проте це, по-перше, 
вибіркова дисципліна, тобто її вивчення не є обов’язковим для всіх студентів. По-друге, 
ця дисципліна, як правило, не значна за обсягом. Вона лише знайомить студентів зі 
змістом міжнародних стандартів. Між тим міжнародні стандарти – це комплекс 
документів загальним обсягом більш ніж 2000 сторінок. Для їх вивчення потрібен 
значний обсяг часу. Й, по-третє, мова повинна йти не лише про знайомство з цим 
безумовно важливим комплексом документів. Необхідно навчити студентів вести облік 
та складати фінансову звітність за всіма правилами, які визначаються МСФЗ. А це дуже 
складне завдання. Тому ці дисципліни й повинні мати назви «Облік за Міжнародним 
стандартом фінансової звітності для малих та середніх підприємств» та «Облік і 
звітність за міжнародними стандартами».  

Перша з цих двох дисциплін «Облік за Міжнародним стандартом фінансової 
звітності для малих та середніх підприємств» повинна входити до ОПП бакалавра та 
вивчатися на четвертому курсі після вивчення дисциплін «Фінансовий облік І», 
«Фінансовий облік ІІ» і «Звітність підприємства». Цей стандарт дає спрощений варіант 
стандартів, тому його вивчення можливе на рівні студентів-бакалаврів. Друга 
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дисципліна пов’язана з вивченням повного варіанту стандартів. Вона повинна входити 
до ОПП магістрів. 

На жаль, в Україні досі не прийнятий Кодекс етики професійних бухгалтерів. 
Між тим ще в 1998 році Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) прийняла такий 
кодекс. Кодекс етики професійних бухгалтерів, розроблений МФБ, діє як міжнародний 
та являє собою зведення етичних вимог і правил, які пред’являються до всіх 
бухгалтерів у всіх країнах світу. Всі країни на базі цього Кодексу розробляють свої 
національні кодекси, або використовують кодекс, розроблений МФБ. 

Кодекс, розроблений МФБ, складається із трьох частин: частина А стосується 
етики всіх професійних бухгалтерів; частина В стосується лише публічно 
практикуючих професійних бухгалтерів і частина С – стосується всіх найомних 
професійних бухгалтерів. Кодекс етики встановлює стандарти поведінки професійних 
бухгалтерів і містить такі основні принципи (див. [14, стор. 25-31]);  

Чесність, тобто професійний бухгалтер повинен бути прямим і чесним у всіх 
професійних та ділових стосунках. 

Об’єктивність – професійний бухгалтер не повинен допускати упередженості, 
конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійні або 
ділові судження. 

Професійна компетентність та належна ретельність. Принцип професійної 
компетенції та належної ретельності зобов'язує бухгалтера постійно підтримувати 
професійні знання та навички на рівні потрібному для надання замовнику або 
роботодавцю компетентних професійних послуг, діяти ретельно у відповідності до 
технічних та професійних стандартів при наданні професійних послуг. 

Конфіденційність. Професійний бухгалтер повинен поважати конфіденційність 
інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, утримуватися від 
розголошування такий інформації третім сторонам, якщо немає юридичного чи 
професійного права для розголошення цієї інформації; бухгалтер не повинен 
використовувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті професійних та 
ділових стосунків, в особистих цілях чи в інтересах третіх сторін. 

Професійна поведінка. Професійний бухгалтер повинен дотримуватися 
відповідних законів і нормативних актів; утримуватись від будь-яких дій, які, на його 
думку, можуть дискредитувати професію. 

Як бачимо, кодекс визначає принципи, котрі повинні додержуватися всі 
бухгалтери, незалежно від нормативних вимог різних країн. 

Вивчення основних положень Кодексу етики є основою для діяльності кожного 
бухгалтера при вирішенні ним всіх питань, які виникають в його взаємовідносинах з 
керівництвом підприємства або замовником. Тому їх вивчення повинно бути 
обов’язковим для всіх майбутніх бухгалтерів і включатися як обов’язкова дисципліна 
підготовки бакалаврів з обліку і аудиту.  

Перелік вибіркових дисциплін може включати правові дисципліни (як з основ 
українського права так й з основ цивільного та господарського права провідних 
європейських країн, вивчення основних директив ЄС з обліку та аудиту), основи обліку 
у конкретних європейських країнах (Франція, ФРН тощо) та поглиблену мовну 
підготовку. Цей перелік може уточнюватися та визначатися наявністю угод з 
іноземними університетами та можливістю стажування студентів і викладачів за 
обміном з іноземними країнами.  

Може виникнути питання: навіщо вивчати основи обліку в окремих країнах, 
коли є загальний навчальний курс «Облік у зарубіжних країнах»? Справа у тому, що 
цей курс для бухгалтерів є загальноосвітнім. Він дає загальну картину розвитку обліку, 
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а спеціальні курси повинні дати конкретні знання з обліку в країні стажування або 
працевлаштування. 

Таким чином, у зв’язку з євро інтеграційними процесами, які зараз проходять в 
Україні у найближчі часи пропонується внести зміни в програми підготовки 
бухгалтерів, пов’язані з більш глибоким вивченням системи обліку, яка ґрунтується на 
міжнародних стандартах обліку, необхідно також проводити вивчення кодексу етики 
бухгалтера та основних документів Євросоюзу. 
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 На початок 70-х років XIX сторіччя соціально-економічні умови в Європі 
докорінно змінились. З'явилась потреба в людях, що практично володіють іноземною 
мовою, насамперед усним мовленням. Навчання мов за граматико- і текстуально-
перекладними методами не могло більше задовольняти вимоги суспільства, тому 
постала потреба прямих методів, в яких на перший план висуваються практичні цілі, і, 
перш за все, − навчання усного мовлення. Особливе значення усне мовлення набуває 
для фахівців з економіки і підприємництва. 

  Вивчення іноземної мови має таку ж довгу традицію, як і сама мова. Протягом 
всього часу утримувався контакт між групами людей, які розмовляли різними мовами. 
Бажання спілкування з іншими завжди було притаманне людській натурі, хоча різні 
були наміри і цілі, які спонукали людину до утворення діалогу. Незважаючи на значну 
кількість праць науковців-практиків, питання вибору найефективніших методів 
навчання для забезпечення усного мовлення у процесі вивчення іноземної мови 
залишається відкритим для доопрацювань та дискусій. 

Термін “прямий метод” з’явився у використанні серед прихильників такого 
методу, які намагалися асоціювати лексичні одиниці іноземної мови безпосередньо з їх 
значенням, оминаючи рідну мову, у навчальному процесі. Спочатку цей метод стосу- 
вався навчання лише усного мовлення. Згодом ставилися і інші практичні  цілі,  
зокрема  навчання і читання.  

Прихильники прямого методу вважають, що неможливо сформувати у тих, хто 
навчається, відчуття чужої мови. Такий шлях вивчення мови вбачався більш простим і 
більш коротким. Проводячи аналогію з природним способом засвоєння рідної мови 
прихильники методу знаходили підтвердження правильності цих положень.  

Отже, для створення умов, аналогічних тим, які існують при засвоєнні рідної 
мови, очевидною є необхідність відтворення відповідного мовного середовища на 
заняттях з іноземної мови: 

− викладання здійснюється лише іноземною мовою, використовується 
безперекладне розкриття значень лексичних одиниць та граматичних явищ з 
використанням різних засобів наочності; 

− засвоєння нового матеріалу базується на використанні мовних зразків і 
побудови речень за аналогією, моделюючи подібне; 
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− в процесі навчання, слухаючи і повторюючи зразки, читаючи тексти, студенти 
повинні самі виводити з них правила з подальшим перетворенням їх у цілісну систему; 

− створення лексичного запасу потребує використання контексту у зв’язку з тим, 
що слова багатозначні. Розуміючи той факт, що мова складається не з слів, а з речень, у 
процесі навчання забезпечується створення грамотного лексичного запасу у студента; 

− стосовно навчання лексики слід керуватись положеннями психологічної 
лінгвістики [1, с.50]. 

Принциповою особливістю прямого методу є відмова від дедуктивного підходу 
до викладу граматичного матеріалу. Закономірність, тобто правило вживання того чи 
іншого граматичного явища, виводиться лише після його засвоєння в ході бага- 
торазового повторення мовних зразків як в ході самого заняття, так і за допомогою 
підручника через систему вправ. Пріоритет практичного застосування того чи іншого 
мовного зразка без обов'язкового засвоєння теоретичного матеріалу характеризується 
як індуктивність прямого методу. 

Основні положення прямого методу зводяться до наступного: в основі навчання 
іноземним мовам повинні бути покладені ті ж фізіологічні й психологічні 
закономірності, що й при навчанні рідній мові; головну роль у мовній діяльності 
грають пам'ять і відчуття, а не мислення. Весь процес навчання за цим методом 
зводиться до того, щоб створити атмосферу іноземної мови.  

Прихильники прямих методів застосовували одномовні способи семантизації 
мовного матеріалу, намагаючись встановити “прямі” зв’язки слова й поняття, що 
знайшло відображення в самій назві методу. Особлива роль надавалась наочності: 
зовнішньо-предметно- зображувальній, дійовій, “внутрішній”, контекстуальній, що 
здатні допомогти встановленню цих “прямих” зв’язків між предметами і явищами, з 
одного боку, та їх словесними варіантами іноземною мовою – з іншого. Саме читання 
іноземною мовою проводиться таким чином, щоб охоплювати текст певними уривками, 
шукаючи певну інформацію, і зупинятися лише тоді, коли знаходиться необхідна 
інформація. Такий підхід до читання розвиває інтуїцію, відчуття іноземної мови.  

Розуміння тексту можна досягти інтуїтивним шляхом, на основі здогадки, без 
використання аналізу, який міг би допомогти в точному розумінні тексту. Для того, 
щоб розвивати іншомовне мовлення через читання текстів, читання слід проводити в 
три етапи: перший підготовчий, або перед читання; другий сам процес читання; третій 
– після читання передбачає перевірочні вправи на розуміння прочитаного тексту [2, 
с.38]. 

Прямий метод проголошує наступні принципи: 
− рідна мова може не використовуватись, вчитель може не володіти нею; 
− заняття починають діалогами і анекдотами у сучасному розмовному стилі; 
− як наочність використовуються конкретні дії і візуальні засоби; 
−  граматика та мова вивчається індуктивно; 
− літературні тексти читаються цілком для задоволення і не аналізуються 

граматично; 
− учитель має бути носієм мови або мати природну вимову й навички 

спілкування. 
У порівнянні з методами класичної школи прямий метод є прогресивним 

явищем. Він давав позитивні результати завдяки раціоналізації навчального матеріалу, 
інтенсивному навчальному процесу, застосуванню наочних приладдя й активних 
методів навчання. 

Ми згодні з думкою, що використання рідної мови на заняттях з іноземної мови 
є доречним в таких випадках: 

1) при поясненні складних понять,  
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2) при тлумаченні значення незнайомих слів та виразів,  
3) для узагальнення та уточнення зроблених студентами важких правил 

граматичних форм,  
4) для інструкцій до складних граматичних завдань,  
5) при навчанні транскрипції та вимови,  
6) при поясненні стратегії читання [3-4]. 
Таким чином, сучасні методики викладання іноземної мови не повинні 

виключати повністю використання рідної мови.  
Багато видів діяльності, і зокрема, підприємницької, потребують суттєвої 

підтримки у вигляді перекладу на рідну мову. Адже в процесі вивчення іноземних мов 
абсолютне усунення рідної мови іноді стає перешкодою. Це саме стосується і 
майбутніх фахівців з обліку і аудиту, у чиїй діяльності ніяк не обійтись без вітчизнаних 
визнанчень та понять.  

Внаслідок розбіжностей між П (С) БО та МСФЗ, українські підприємства, що 
складають звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності, змушені вести 
паралельний облік за МСФЗ або періодично трансформувати звітність, складену 
відповідно до П (С) БО. У таких умовах знання та уточнення специфічних облікових і 
бухгалтерських понять потребує детального уточнення і пояснення рідною мовою. 

Слід також відмітити, що у формуванні мислення іноземною мовою слід 
врахувати, що основні категорії мислення, у тих хто вивчає мову, вже сформовані і 
вони є спільними в усіх людей, які розмовляють різними мовами. Також не слід 
перебільшувати роль усного мовлення по відношенню до інших видів мовленнєвої 
діяльності. Перебільшення ролі індукції, як єдиного способу засвоєння граматичних 
правил (коли самостійне виведення правил за зразками, моделями лексичних структур 
буде єдиним способом опанування), стане на перешкоді засвоєння іноземної мови. 
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Ежедневно в голове человека возникает 60000 мыслей. Ежедневно человек 

получает новую информацию, как произвольно, так и непроизвольно. Эта информация 
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может касаться интересующих его вещей и второстепенных. Если же человек будет 
просто воспринимать то, что слышит или видит, то он может попасть в ситуацию, когда 
им будут манипулировать, он будет следовать мнению и указаниям других, у него не 
будет собственного пути развития. Несомненно, иногда следует прислушиваться к 
«лидерам мнений» в каких-либо сферах жизнедеятельности, так как некоторые люди 
могут быть опытнее других, и им следует доверять, однако все же людям свойственно 
ошибаться, существует вероятность, что их мнение может быть ошибочно. 
Соглашаться или не соглашаться, как именно поступить, как действовать в той или 
иной ситуации, должен определить человек индивидуально. Для того, чтобы развить в 
себе навыки самостоятельного принятия решений, необходимо научиться правильно 
применять «критическое мышление». Именно оно способно сформировать человека как 
личность. Поэтому обучение студентов «критическому мышлению» является важной 
задачей для преподавателей вузов. 

В реальной жизни достаточно много проблем и трудностей, которые не имеют 
однозначного верного ответа, а найти авторитетную личность, являющейся экспертом 
не всегда легко или возможно. Поэтому, подготовка студентов к жизни − является цель 
университетов. Очень важно, чтобы студенты научились мыслить, научились 
анализировать, научились задавать вопросы.  

Во время занятий студенты получают новую информацию. В большинстве 
случаев они легко принимают за правду то, что слышат или видят. Если создать 
дискуссионные моменты в процессе предоставления им информации, то в 
интеллектуальном плане студенты будут развиваться быстрее. Они будут легче 
удерживать в памяти то, что узнали, с интересом участвовать в обсуждении того или 
иного вопроса, будут учиться отставить свою точку зрения и принимать решения, так 
как «критическое мышление» − это система суждений, которая подразумевает 
необходимость подвергать сомнению то, что человек слышит, это система суждений, 
которая создает необходимость полагаться на аргументы и опыт, а не на высказывания 
людей, и таким образом исследователь становится оппонентом всего того, что читает, 
и, используя свой разум для обдумывания полученной информации, он также должен 
сомневаться в себе, так как осуществляет критический анализ, что позволяет 
выработать истинное собственное мнение.  

В целях приобщения студентов к более частому использованию «критического 
мышления» на занятиях, преподавателям изначально важно дать студентам базу знаний 
по системе «активный преподаватель» – «пассивный студент», так как тяжело 
приступить к «критическому мышлению», т. е. вступать в дискуссии, соглашаться или 
опровергать факты, если студент не знает элементарных вещей о рассматриваемом 
объекте, предмете разговора. Только после того, как студент получит базовые знания 
следует организовать занятия по системе «активный преподаватель» − «активный 
студент», то есть в какой-то мере отойти от традиционных методов обучения и найти 
альтернативные способы.  

С помощью «критического мышления» человек разграничивает нужную или не 
нужную информацию, формирует собственный, может даже более правильный вывод, 
нежели был до этого. Если в высших учебных заведениях не будет применяться 
«критическое мышление», если механическое запоминание будет цениться больше, чем 
критическая оценка, то выпускники университетов могут остаться на уровне наивных 
детей и даже хуже. Будущий специалист в той или иной сфере должен быть человеком 
с критическим складом ума, в противном случае он не сможет выполнять свои 
исследовательские обязанности, будет склонен повторять чужие идеи и иногда может 
сбиться с правильного пути. 
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Развитию «критического мышления» способствует даже незнание. Если студент 
плохо усвоил какую-либо тему, он всегда может задавать вопросы, что позволит 
получить ответы на эти вопросы, и это, как минимум, может помочь прийти к здравому 
суждению. Любому человеку для развития «критического мышления» не стоит 
воспринимать информацию безоговорочно. Следует найти другую информацию, 
которая может поддержать или опровергнуть уже существующее утверждение, и даже 
следует попытаться придумать способы доказать правильность или ложность 
утверждения. Также следует периодически пересматривать свои суждения, так как 
людям свойственно меняться, их жизненные взгляды могут приобрести другой смысл, 
в том числе и отношение к ним. 

Студенты, помимо занятий, связанных с критическим мышлением в вузе, могут 
самостоятельно практиковать развитие критического мышления для личного развития 
и роста. Для этого можно воспользоваться ниже приведенными стратегиями. Эти 
стратегии полезны не только студентам, но и любому человеку, желающему развить 
критическое мышление и самосовершенствоваться. 

Стратегия первая. Необходимо использовать время, которое обычно тратится 
впустую. Все люди тратят некоторое количество времени впустую – не используя его 
для продуктивной деятельности или отдыха. Первая стратегия развития критического 
мышления предлагает использовать это время для самоанализа: в конце дня вместо 
того, чтобы бездумно переключать каналы телевизора, следует оценить свой день, 
недостатки и достоинства, которые вы проявили в течение дня. Для этого ответьте себе 
на следующие вопросы: «Какой пример моего мышления сегодня был самым 
худшим?», «Когда я использовал мышление максимально продуктивно?», «О чем 
конкретно я сегодня думал?», «Позволил ли я взять верх негативному мышлению 
сегодня?», «Что я бы сделал по-другому, если бы мог заново прожить сегодняшний 
день?», «Почему? Сделал ли я сегодня что-то, что приблизило меня к достижению моих 
долгосрочных целей?», «Действовал ли я в соответствии со своими ценностями?». 
Важно дать себе немного времени на каждый вопрос – так развивается аналитическое 
мышление, из которого вырастает критическое. Тут также важно вести ежедневные 
записи – это позволит выявить паттерны мышления, выделяя повторяющиеся реакции в 
течение определенного отрезка времени [1]. 

Стратегия вторая. По одной проблеме в день. Каждое утро, по пути на работу 
или учебу, выбирайте проблему, над которой будете работать сегодня. Определите 
логику проблемы и ее элементы: «Какова точная проблема, как она касается моих 
ценностей, целей и потребностей?». План работы с проблемой: формулируйте ее 
максимально четко и ясно. Изучите проблему: является ли она подконтрольной вам или 
вы не имеете над ней контроля. С какими действиями вы столкнетесь при ее решении? 
Выбирайте те проблемы, с которыми вы можете что-либо сделать сейчас и 
откладывайте те, которые пока вам неподвластны. Активно ищите информацию, 
которая необходима вам для решения проблемы. Тщательно проанализируйте 
информацию, интерпретируйте ее и сделайте разумные выводы. Выясните свои 
возможности – что вы можете сделать для решения проблемы в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе? Оцените варианты действий, исходя из их преимуществ и 
недостатков. Определите стратегию решения проблемы и придерживайтесь ее до 
конца. Начав действовать, отслеживайте ситуацию: проявятся последствия ваших 
действий, будет появляться все больше информации о вашей проблеме, поэтому будьте 
готовы в любой момент пересмотреть свою стратегию [1]. 

 Стратегия третья. Развивайте интеллект. Каждую неделю работайте над 
развитием одного из интеллектуальных стандартов: ясность мышления, логика, 
креативное мышление, концентрация внимания и т.д. Например, если вы работаете над 
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вниманием, в течение недели фиксируйте, насколько вы внимательны, можете ли 
сконцентрироваться всегда, когда это требуется, внимательны ли окружающие вас 
люди [1]. 

Стратегия четвертая. Ведите интеллектуальный дневник. Каждую неделю 
делайте записи в дневнике, используя следующий формат: Опишите ситуацию, которая 
была наиболее важна для вас (эмоционально значима) в течение этой недели. Опишите 
свою реакцию на эту ситуацию как можно более определенно и точно. Теперь 
проанализируйте, исходя из того, что вы написали, что на самом деле происходит, 
каковы корни этой ситуации. Углубитесь в нее. Оцените результаты анализа – что 
нового вы узнали о себе? Что вы сделали бы по-другому, если бы заново пережили эту 
ситуацию? [1]. 

Критическое мышление является важной составной частью человеческого 
прогресса. Каждый человек способен мыслить, и это то, что позволяет человечеству 
развиваться. Следовательно, учебные заведения должны стремиться к развитию 
навыков критического мышления у студентов, что должно проявляться в разработке 
новых подходов к преподаванию.  

 
Литература: 
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Затвердження нового переліку галузей знань і спеціальностей є важливим 

етапом впровадження  Закону «Про вищу освіту». Цей перелік передбачаєтаку галузь 
знань як управління і адміністрування з виділенням в ній  шести спеціальностей, серед 
них певне місце займає спеціальність «Менеджмент». У зв’язку з цим виникає потреба 
у розробці навчального плану підготовки фахівців за цією спеціальністю. 

Законом України «Про вищу освіту»  [1] вищим закладам освіти надається 
широка автономія у цілому ряду питань, серед яких певне місце займає визначення 
змісту освіти. Виходячи з цього ряд авторів пропонує при складанні навчальних планів 
не враховувати стандарти освіти. Це хибна точка зору. В законі про вищу освіту 
передбачається наявність розділу 111 - «Стандарти освітньої діяльності та вищої 
освіти». В цьому розділі відмічається: стандарт вищої освіти – сукупність вимог до 
змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових 
установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. До їх складу 
входять такі вимоги до освітніх програм: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 
здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 
результатів навчання та інші. Таким чином нормативний зміст підготовки здобувачів 
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вищої освіти визначається стандартами. Стандарти освітньоїдіяльності розробляються 
для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальностіі є обов’язковими до 
виконання всіма вищими навчальними закладами незалежно від форм власності та 
підпорядкування.Такий підхід забезпечує єдність змісту освітніх програм нашої 
держави та інших держав світу та не заперечує положенню Закону про освіту в частині 
автономії вищих навчальних закладів щодо формування змісту освіти. Останнє 
досягається формуванням закладом освіти ненормативної частини навчального плану. 

Навчально-методична комісія з Менеджменту МОН України, виходячи всесвіт 
нього досвіду,розробила державні стандарти (ОПП, ОКХ та інші) з спеціальності 
«Менеджмент». Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів з вищою 
освітоюза цією спеціальністю передбачає вивчення нормативних дисциплін, обсяг яких 
складає 50% від загального обсягу навчального часу. Склад вибіркових дисциплін 
визначається вищим навчальним закладом. 

Пропонується наступний розподіл тижнів навчального року: 
 32 тижня – аудиторне навчання та практика (якщо передбачена ОПП); 
 10 тижнів – екзаменаційно – залікова сесія (2т. – заліки + 8 т. – іспити); 
 10 тижнів – канікули. 
Аудиторне навантаження на протязі тижня: для бакалаврів – 30 годин; 

магістрів – 20 годин. 
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Міжнародних зв'язків між крупними університетами та організаціями різних 

країн стає усе більше, глобалізація й збільшення інтеграції впливає на сферу закладів 
вищого навчання у світі. Підвищилася конкуренція університетів в області залучення 
нових студентів, як на національному, так і на міжнаціональному рівні привела до 
збільшення відкритості університетів всього світу, тому у них з'явилася необхідність 
створювати й підтримувати власну репутацію, а також поширювати інформацію про 
себе й надаваємих послугах потенційним споживачам.  

Тому вузи активно стали використовувати інструменти маркетингу. Особливо це 
стало помітно в сфері стратегії залучення студентів. Але маркетинг у вузах набагато 
більш широка область – це не просто стратегія, це є ціла низка заходів що до політики 
ВУЗу. Що б реалізувати її, необхідно створити нову маркетингову модель вузу. В 
ідеальному випадку вона виглядає наступним чином: 

а) відділ моніторингу й інформації – маркетолог; 
б) відділ реклами - фахівець з реклами; 
в) відділ маркетингових комунікацій - фахівець із PR; 
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Таблиця – Консолідований рейтинг ВУЗів Харкова [1] 

Назва навчального закладу 
Місце в 

загальному
рейтингу

ТОП-
200 

Україна 

Webo-
metrics 

Sco-
pus 

Підсум-
ковий 
бал 

1 2 3 4 5 6 
Харківський економіко-правовий університет 249 201 253 123 577 
Харківський університет повітряних чинностей 
ім. І. Н. Кожедуба 

196-197 201 225 73 499 

Харківський торгово-економічний інститут 200 201 179 123 503 
Харківський соціально-економічний інститут 271 201 279 123 603 
Харківський регіональний інститут державного 
управління 

130 201 58 123 382 

Харківський національний економічний 
університет ім. С. Коваля 

44-45 48 44 91 183 

Харківський національний університет 
будівництва й архітектури 

153 92 216 123 431 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

46 16 152 19 187 

Харківський національний університет 
мистецтв ім. І.П. Котляревского 

159 131 189 123 443 

Харківський національний університет імені В. 
Н. Каразіна 

2 3 4 2 9 

Харківський національний університет міського 
господарства імені А. Н. Бекетова 

57 108 18 93 219 

Харківський національний університет 
внутрішніх справ 

174 201 143 122 466 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства ім. П. 
Василенко 

79-80 62 77 123 262 

Харківський національний педагогічний 
університет ім. М. Сковороди 

121 94 147 123 364 

Харківський національний медичний 
університет 

67 46 177 28 251 

Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва 

218-219 112 297 123 532 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

58 69 64 92 225 

Харківський інститут управління 252 201 255 123 579 
Харківський інститут банківської справи НБУ 149 201 98 123 422 
Харківський державний університет харчування 
й торгівлі 

140 117 171 106 394 

Харківська державна зооветеринарна академія 187-188 132 231 123 486 
Харківська державна академія фізичної 
культури 

240-241 149 297 123 569 

Харківська державна академія культури 154 151 160 123 434 
Харківська державна академія дизайну й 
мистецтв 

214-215 185 221 123 529 
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г) відділ продажів і сервісу – менеджер; 
д) центр сприяння працевлаштуванню – менеджер [2]. 
Така модель може допомогти кожному вузу стати помітним гравцем на ринку 

навчальних услуг. Переваги розвиненого маркетингового апарата стануть наявні вже на 
першому році застосування подібної моделі. 

Якщо подивитися на Українські, Білоруські, Російські та інші ВУЗи 
пострадянського простору, то весь апарат маркетингової моделі укладається в одну 
приймальню комісію. У загальному випадку вона займається рекламою, акціями, 
сервісом. Інші функції передані іншим підрозділам. І тому спостерігається те що 
підрозділу, найчастіше кафедри, які випускають фахівців, починають конкурувати друг 
з другом і очікувана боротьба між вузами переходить на внутрішній рівень і 
погодженості дій між ними немає. А це спричиняє розпиленню людських і грошових 
ресурсів.  

Не багато керівників вузу можуть об'єднати ці зусилля в одному потоці. Багато 
невеликих вузів і філії в маленьких містах, не можуть дозволити собі задіяти всю 
модель або ж уважають, що їм це непотрібно. Так само не всі великі вузи 
використовують повністю й широко такий сучасний інструмент маркетингових 
комунікацій як Інтернет представництво (сайт). На деяких сайтах вузів немає навіть 
елементарної інформації для абітурієнта. Як що звернуть увагу на ВУЗи які вже мають 
свої сайти вузів то можливо побачити, що на одних з них можна знайти багато 
інформації, у тому числі за цінами, значимої для маркетолога, на інших навпаки 
використовується спроба зробити її як можна більш конфіденційної.  

Вузи не відстають від нових віянь і багато використовують сучасні засоби. Але 
відсоток існуючих вузів, що використовують у своїх маркетингових комунікаціях такі 
засоби роботи з абітурієнтами, як Skype, соціальні мережі, ICQ і інші не занадто 
великий. Однак для закордонних ВУЗів це вже  є звичайною практикою. 

Звичайно вузи так само замислюються над тем, наскільки ефективна їхня 
маркетингова політика, які заходи найефективніші, а де вкладені зусилля та гроші не 
приносять реального результату. Саме оцінка ефективності маркетингової політики в 
цілому й по конкретних напрямках дає чітку картину для управляючої ланки вузу, куди 
варто направити великі об’єми фінансування та зосередити зусилля, або ж перейти на 
новий метод (підхід) до подібної роботи. 

На даний момент вузи оцінюють результати маркетингової політики найчастіше 
підрахунком кількісних показників по загальній кількості зароблених коштів у ході 
основної діяльності. Так само веде кількісний облік можливих абітурієнтів та нових 
студентів. Деякі вузи проводять дослідження з метою визначення, який вид реклами 
залучив студента за допомогою анкетування. І результатом такого дослідження може 
стати зміна видів і каналів реклами, що відповідно змінить інструменти реклами й 
бюджет. 

Що б зробити грамотну оцінку ефективності всі сучасні підприємства 
використовують маркетингові дослідження. Маркетингові дослідження можливі і 
потрібні тільки на стадії осмислення керівництвом вузу положення, при якому вони не 
можуть запропонувати споживачам більше, ніж можуть виконати самі. Це ставиться й 
до кількості, і до якості, і до ціни освітніх послуг. Саме тут з'являється необхідність 
виявити потреби ринку й адаптувати під них свої послуги. 

Основними об'єктами досліджень у маркетингу освітніх послуг є:  
а) аналіз попиту й пропозиції (економічні відносини між суб'єктами ринку 

освітніх послуг); 
б) межі ринку і його сегментів, їх ємність, у тому числі по кількості потенційних 

майбутніх студентів з урахуванням тривалості надання освітніх послуг;  
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в) зовнішня й внутрішня маркетингові середи; 
г) кон'юнктура освітніх послуг на даному ринку і його сегментах;  
д) конкурентоспроможність освітніх послуг; 
є) поведінка діючих на ринку освітніх послуг постачальників і посередників, 

реальних і потенційних споживачів і конкурентів;  
ж) можливі стратегії маркетингу, різні варіанти вирішення конкретних 

маркетингових проблем [3]. 
Таким чином, маркетингові дослідження освітніх послуг містять у собі наступні 

основні напрями дослідження в області: 
а) ринку освітніх послуг; 
б) споживачів; 
в) ціни; 
г) каналів просування; 
д) конкурентів; 
є) реклами; 
ж) методів стимулювання продажів; 
з) персоналу, процесу навчання; 
і) внутрішнього маркетингового середовища вузу. 
Результатом досліджень маркетингу є конкретні розробки й результати, які 

використовуються при виборі й реалізації стратегії й тактики маркетингової діяльності 
освітньої установи. 

Зараз важко визначити, яка кількість підрозділів у вузах займається 
маркетинговими дослідженнями. По мірі обміну досвідом функціонування центрами й 
відділами маркетингу будуть створюватись подібні структури в інших вузах.  

Можна помітити у деяких керівників вузів побоювання відносно обміну 
досвідом проведення маркетингових досліджень. Навіщо ж вчити інших як ефективно 
будувати свою поведінку на ринку навчальних послуг? Тим більше що універсальних 
рецептів, що приводять до успіху на ринках немає. Вплив факторів макросередовища: 
політичних, правових, економічних, науково-технічних,культурних, соціальних — не 
залишає надії фахівцям з маркетингу розраховувати на попередній досвід, який з 
успіхом можна повторити наступного разу. 

Не в кожному вузі є можливість власними силами провести маркетингові 
дослідження. Замовити ж їх спеціалізованим агентствам дорого. Вартість подібного 
роду замовлення у формі «бізнес-плану» коливається від 6 до 12 тис. дол. Подібний 
план містить у собі блок від 12 до 15 питань [4]. 

На відміну від українських вузах в іноземних навчальних закладах помітна 
наступна картина. Закордонні вузи по своїй суті орієнтовані на ринок. Вони 
використовують усі можливості, що б бути найбільш конкурентоздатними. Тому 
маркетинг давно став складовою діяльності вузів. Але повнота використання 
маркетингової моделі вузу так само, як і в українських вузах залежить від відстані від 
великих міст і розміру вузу. 

Більшість досліджень американських вчених економістів присвячена 
особливостям залучення студентів з різних соціальних та вікових груп. Вітчизняні 
вчені займаються дослідженням маркетингових стратегій вузу у взаємозв'язку з ринком 
праці, вибору маркетингової стратегії вузу й оцінки очікуваного від її використання 
результату, так само ці проблеми побудови комунікаційної політики вузу. Тому 
проблема дослідження оцінки ефективності маркетингової політики вузу є актуальною. 

Для оцінки маркетингової політики підприємства існує багато алгоритмів і 
моделей, які допомагають підприємству вистояти в конкурентній боротьбі. У ході 
дослідження проблеми оцінки ефективності маркетингової політики вузу потрібно 
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використовувати власну інформаційну систему, яка дозволить кожному вузу виявити 
для себе свої сильні й слабкі сторони в реалізації маркетингових заходів, а це дозволить 
їм бути найбільш конкурентоздатними на ринку навчальних послуг. 
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Рассмотрим западные образовательные технологии, которые могут применяться 

в экономическом образовании. Начнем с метода «Кейс». Своими корнями кейс-метод 
уходит в Harvard Business School (HBS) в Бостоне. Преподаватели этого вуза в 1908 
году отказались, опираясь на опыт казуистики юристов, от традиционных лекций. 
Вместо них они поставили в центр обучения дискуссию конкретных случаев из 
экономической практики. С того момента HBS собрала богатый материал по изучению 
конкретных случаев и развила этот метод до самостоятельной концепции обучения. 
Поэтому метод изучения конкретного случая в литературе часто называется и методом 
Гарварда. В Германии этот метод нашел распространение, особенно при подготовке 
менеджеров, а также на экономических факультетах вузов. 

Кейс-метод (Case study), метод ситуаций, техника обучения, использующая 
описание реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны 
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Различают полевые ситуации, основанные на 
реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы. Основные 
критерии оценки: насколько обучающийся способен связать теоретические знания с 
жизненными реалиями, насколько он способен актуализировать то, что получает в 
обучении. Суть метода довольно проста: для организации обучения используются 
описания конкретных ситуаций. Учащимся предлагают осмыслить реальную 
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не 
имеет однозначных решений.  
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Перейдем к Методу Проектов. Метод проектов, организация обучения, при 
которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения 
практических заданий-проектов. Метод проектов возник во 2-й половине 19 в. в школах 
США. Основывается на теоретических концепциях прагматической педагогики; 
подробное освещение получил в трудах американских педагогов Дж. и Э. Дьюи, У. Х. 
Килпатрика и Э. Коллинза. В 60—70-е гг. 20 в. в США развернулась широкая критика 
Метода проектов, вызванная нарушением систематичности обучения и снижением 
уровня теоретических знаний учащихся общеобразовательной школы по основам наук. 

Основная цель метода проектов - предоставление учащимся возможности 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 
проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. 

Учителю в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного 
источника информации. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — 
индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым 
(соорегаtive learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает 
решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 
разнообразных методов, средств обучения, а с другой — интегрирование знаний, 
умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
Результаты выполненных проектов должны быть, осязаемыми», т.е. если это 
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая — конкретный 
результат, готовый к внедрению. 

Метод портфолио. Портфолио в переводе с итальянского означает «папка с 
документами», «папка специалиста». В настоящее время понятие «портфолио» чаще 
всего соотносят со сферой образования. На самом деле, в широком смысле этого 
понятия, метод портфолио (performance portfolio or portfolic assessment) применим для 
любой практико-результативной деятельности. Таким образом, первое основание для 
различения видов портфолио в вузе по видам практико-результативной деятельности: 
образовательная или профессиональная. А затем по типу: индивидуальная или 
групповая. 

Портфолио как технология это современная образовательная технология, в 
основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов 
образовательной и профессиональной деятельности. Аутентичное оценивание – это вид 
оценивания, применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированной деятельности 
и предусматривающий оценивание сформированности умений и навыков личности в 
условиях помещения ее в ситуацию, максимально приближенную к требованиям 
реальной жизни – повседневной или профессиональной. 

К основным принципам технологии «Портфолио студента» можно отнести 
следующие: самооценка результатов (как промежуточных, так и итоговых) овладения 
определенными видами учебной, научной, творческой деятельности; систематичность 
и регулярность самомониторинга, студент самостоятельно отслеживает результаты 
своей деятельности в избранной им области, отбирает наиболее интересные работы, 
пополняет содержание собственного портфолио; педагогическая поддержка студента со 
стороны преподавателя, классного руководителя (куратора, тьютора); структуризация и 
логичность материалов, представленных в индивидуальном портфолио; аккуратность и 
эстетичность оформления портфолио; целостность, тематическая завершенность 
материалов; наглядность и обоснованность презентации «Портфолио студента». 
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Портфолио – целенаправленная коллекция лучших работ и результатов 
студентов (профессионалов), которая демонстрирует их усилия, прогресс, достижения в 
одной или более областях деятельности и является дополнительным способом 
оценивания студентов. 

Электронное тестирование тоже относится к инновационным образовательным 
технологиям и используется в нашей стране. Но как показал опыт ряда стран, 
проведение экзаменов в виде текстовых тестов, т. е. вопросов, требующих выбора 
ответа из двух-четырех вариантов, не пригодно для проверки любых знаний. С 
помощью подобных тестов можно проверить быстроту реакции, скорость усвоения 
информации и принятие на основе ее решения — свойства, важные для ряда 
профессий. В преподавании экономических дисциплин при помощи тестов можно 
проверить промежуточный результат усвоенной информации, но не видение студента 
на предмет в целом. 

На кафедре экономики предприятия Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета данные методы широко применяются при 
изучении дисциплин: «Паблик рилейшнз», «Управление затратами», «Потенциал и 
развитие предприятия», «Внутренний экономический механизм предприятия». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И  ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К  АУДИТОРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ  В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Ковалев П.А., к.т. н., доцент,  
Круликовский А.С., курсант,  
Куриленко М.А., курсант,  

Национальный университет гражданской защиты Украины 
 

Подготовку  преподавателя к любому роду аудиторных занятий, будь то лекция, 
практические, лабораторные и т.п. занятия, условно можно разделить на следующие 
этапы:  

 подготовку к составлению плана-конспекта;  
 составление плана-конспекта и его утверждение;  
 подготовку материальной базы к занятиям.  
Наиболее ответственным этапом в подготовке к занятию является подготовка к 

составлению плана-конспекта. Именно на этом этапе руководитель занятия определяет 
основную структуру занятия – план занятия.  

Подготовка руководителя к составлению плана-конспекта начинается с уяснения 
темы, определения целей занятий, отбора и изучения учебной литературы. 

Уяснение темы – это конкретизация  ее содержания и объема с учетом времени, 
отведенного на занятия, а также сущность  вопросов, вытекающих из темы. Уясняя 
тему, целесообразно ознакомиться с методическими указаниями, изложенными в 
программах и указаниях по тактической подготовке. 

Производя отбор литературы, преподавателю необходимо, в первую очередь, 
продумать и определить состав руководящих документов (уставы, наставления, 
приказы, обзоры и др.), содержащих  сведения, необходимые для проведения занятий. 
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После отбора литературы руководитель занятий тщательно ее изучает и определяет, 
какие технические средства обучения и наглядные пособия необходимо использовать 
для более качественного изучения нового материала, а также какие схемы, таблицы, 
графики и другой иллюстративный материал целесообразно изготовить к занятиям. 

После изучения литературы руководитель приступает к наиболее 
ответственному этапу — к разработке плана изучения нового материала. План должен 
состоять из вопросов и подвопросов, расположенных в требуемой логической 
последовательности. 

Вопросы должны быть краткими, понятными и соответствовать сути изучаемого 
материала. При этом целесообразно оценить, сколько времени можно потратить из 
общего его количества, отведенного на занятия, для изучения нового материала и 
каждого вопроса в отдельности. При этом так же целесообразно продумать 
методические приемы изучения материала, позволяющие достичь максимальной 
результативности. 

Завершающим элементом первого этапа подготовки руководителя является 
составление общего плана проведения занятий. Общий план (схема) занятий зависит от 
типа урока и может включать следующие элементы:  

 подготовку учащихся к занятиям;  
 опрос по пройденному материалу, объявление темы, целей и плана 

изучения нового материала;  
 изложение нового материала;  
 закрепление материала; подведение итогов занятий;  
 выдачу заданий для самостоятельной работы и др.  
По каждому элементу занятий  осуществляется планирование того, какое 

количество времени будет на него затрачено из общего бюджета времени, отведенного 
на занятия. Время необходимо распределить так, чтобы каждый элемент занятий был 
полностью отработан, а в конце занятий остался резерв на ответы при возникновении 
вопросов у  студентов. 

После составления общего плана целесообразно проверить распределение 
времени по элементам занятий, проверить отобранный учебный материал, чтобы 
занятия не были перегружены и в то же время соответствовали принципу обучения при 
одновременном достаточно высоком уровне трудностей. Если оказалось, что занятия 
перегружены, надо уменьшить количество нового материала или провести более 
качественный его отбор в соответствии с уровнем, необходимым для обучаемых, или 
исключить отдельные элементы, например опрос или закрепление учебного материала, 
т.е. принять другую структуру занятия. 
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У зв’язку з демократизацією українського суспільства зростає роль гендерної 

освіти як основної ланки впровадження принципів гендерної рівності, що сприятиме 
реалізації прав особистості, активізації її участі в економічному, політичному, 
соціальному та культурному розвитку. Оволодіння основами гендерних знань 
відповідає цілям модернізації вищої освіти та завданням впровадження принципів 
Болонської домовленості в навчальний процес і покращення якості університетської 
освіти. Гендерне знання ґрунтується на основі теорії гендера, ідей гендерного підходу. 

Гендер – досить складне поняття, оскільки розкриває багатоаспектний зміст 
явища. У науковій літературі воно вживається в кількох значеннях: 

 гендер як соціально-рольова й культурна інтерпретація рис особистості і 
моделей поведінки чоловіка і жінки, на відміну від біологічної; 

 гендер як набуття соціальності індивідами, що народилися в біологічних 
категоріях жіночої або чоловічої статей; 

 гендер як політика рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, а також 
діяльність зі створення механізмів щодо її реалізації. 

Сучасна гендерна теорія – це система наукових поглядів на відносини й статус 
жінки і чоловіка, їхнє соціальне життя і життєвий досвід, набуття й реалізацію ними 
соціально-рольових характеристик і особливостей [1]. 

Перехід від класичної радянської моделі «школи знань» до «школи розвитку» 
європейського рівня можливий лише при формуванні таких якостей спеціаліста, як 
здатність брати участь і відповідальність у спільному прийнятті рішень, регулювати 
конфлікти ненасильницьким шляхом, жити з людьми різних культур, мов, релігій, у 
тому числі різних статевих груп. Але українська освіта поки не може похвалитися 
такими пріоритетами у соціогуманітарній підготовці висококласних спеціалістів, які 
прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку, оскільки сучасна українська система 
освіти не відповідає заявленим стандартам.  

Однією з причин цього ми бачимо відсутність гендерного підходу в освіті, який 
передбачає:  

а) впровадження гендерних стратегій в освіту: це і гендерний зміст Державних 
стандартів вищої освіти; це і гендерний напрям розвитку моделі спеціаліста, що має 
сформувати соціопсихологічні орієнтири під час розробки освітньо-кваліфікаційних 
характеристик підготовки фахівців;  

б) глибоке вивчення цілого ряду моментів: хто навчається, хто навчає, якої 
якості й змісту навчання, хто керує процесом навчання [2].  

Широко поширений у вітчизняній системі освіти статеворольовий підхід 
органічно інтегрує людину до наявної структури суспільства. Проте він залишає мало 
можливостей для її перебудови. Фахівці визначають певні відмінності гендерного й 
статеворольового підходів в освіті (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Відмінності гендерного й статеворольового підходів в освіті [3] 
Гендерний підхід Статеворольовий підхід 

Орієнтація на нейтралізацію й нівелювання 
міжстатевих відмінностей 

Орієнтація на підкреслення міжстатевих 
відмінностей 

Виховання в дусі вільного вибору 
гендерної ідентичності 

Виховання в дусі жорсткого (зумовленого) 
вибору статевої ідентичності 

Відсутність орієнтації на «особливе 
призначення» чоловіка й жінки 

Орієнтація на «особливе призначення» чоловіка й 
жінки 

Заохочення видів діяльності, що 
відповідають інтересам особи 

Заохочення видів діяльності, що відповідають 
статі 

Вибір видів поведінки в конкретній 
ситуації 

Вибір видів поведінки з огляду на статеву 
належність 

Обґрунтування недоцільності роздільного 
за статтю навчання 

Обґрунтування доцільності роздільного за статтю 
навчання 

Тенденція до розмивання культурно 
сформованих гендерних схем 

Наявність жорстких, культурно сформованих 
гендерних схем 

Можливість відступів від традиційних 
патріархальних моделей суспільного 
устрою 

Засудження відступів від традиційних 
патріархальних моделей суспільного устрою 

 
Основні напрями роботи вищих навчальних закладів з формування гендерно-

відповідальної поведінки, які сьогодні можуть бути реалізовані і почасти вже 
реалізуються: 

 це безпосередня освітня діяльність, в ході якої студенти отримують 
необхідний комплекс знань, що забезпечує уявлення про гендер, гендерні ролі, 
гендерну поведінку тощо, а також про існуючі у цій сфері норми і правила, що в цілому 
повинне бути основою для формування ними власних ціннісних пріоритетів; 

 це застосування викладачами спеціальних підходів, методів і педагогічних 
технологій, які стимулюють розвиток творчого, стратегічного мислення, почуття 
відповідальності; 

 це спеціальні курси, тренінги та інші активні форми, які могли б забезпечити 
набуття студентами навичок гендерного аналізу; 

 це широкий спектр інформаційно-просвітницьких, розважальних, спортивно-
масових заходів, які забезпечують інформування щодо різних аспектів гендерних 
відносин, а також демонструють у доступній формі бажані зразки гендерно-чутливої і 
гендерно-відповідальної поведінки [4]. 

Провідними гендерними осередками в українській системі освіти є: 
 Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти та виховання 

учнівської та студентської молоді НАПН України (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); 

 «Гендерний осередок» Запорізького державного університету; 
 Сумський гендерний ресурсний центр (Сумський державний університет); 
 Центр гендерної освіти кафедри соціальної педагогіки (Комунальний заклад 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради); 
 Гендерний центр ХНУМГ ім. О.Бекетова (Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М.Бекетова); 
 Український центр гендерної освіти при НТУУ «КПІ» (Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); 
 Лабораторія гендерних досліджень (Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С. Макаренка) та інші. 
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Наукове дослідження - це цілеспрямований процес виробництва нових знань, які 

розкривають нові явища у суспільстві і природі, для використання їх у практичній 
діяльності людей. Методологія наукових досліджень у природознавчих, технічних та 
інших науках має багато спільного, проте процес наукового дослідження економічних 
явищ має деякі відмінності. 

Особливість економічних досліджень полягає в тому, що, на відміну від 
природничих чи технічних досліджень, експеримент із втручанням в об´єкт 
дослідження здійснювати досить складно, частіше - практично неможливо. Тому в 
економічних дослідженнях застосовують такий прийом як абстрагування - виділення із 
системи основних складових та абстрагування (відхилення) інших з метою виявлення 
тенденцій поведінки об´єкта. За допомогою абстракції в процесі дослідження 
виявляють закономірності та залежності, визначають взаємозв´язки між економічними 
явищами та процесами, прогнозують їх розвиток. 

Закономірності розвитку суспільства - це передусім, закономірності розвитку 
матеріального виробництва. Основою будь-якого суспільства є матеріальне 
виробництво, де люди вступають у певні виробничі, економічні відносини, що є 
основними серед усіх суспільних відносин, з якими вони пов´язані. Прикладом таких 
взаємозв´язків є зв´язок між продуктивними силами і виробничими відносинами, між 
галузями господарства країни, між споживанням та нагромадженням, Постачальниками 
і покупцями та ін. 

Дослідження економіки показує, що зв´язки між її явищами неоднакові за 
силою, характером і спрямованістю. Зв´язки можуть бути 

- істотними та неістотними, 
- безпосередніми та опосередкованими, 
- випадковими та необхідними,  
- внутрішніми і зовнішніми.  
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Тому в процесі дослідження добирають лише ті методи, які дають змогу 
правильно розрахувати та охарактеризувати суттєві зв´язки з метою їх економічного 
регулювання. Так, за допомогою математичної статистики можна правильно 
сформулювати завдання, які виникають при аналізі закономірностей розвитку 
економічних явищ і процесів. Отже, науково-дослідний процес в економічній науці є 
системним впливом на об´єкт дослідження з метою вивчення, виявлення способів 
удосконалення та оптимізації його використання у практичній діяльності людини. 

Науково-дослідний процес - це сукупність організаційних, методичних і 
технічних прийомів, що здійснюються за допомогою певних процедур. Він складається 
з таких стадій: організаційної; дослідної; стадії узагальнення і апробації результатів 
дослідження. На організаційній стадії вивчається стан об´єкта дослідження та 
виконується організаційно-методична підготовка дослідження. 

Дослідна стадія наукового процесу складається з двох етапів. На першому-
вибирають критерії оцінки дослідження, збирають інформацію для обробки її на ЕОМ 
відповідно до програми і методики дослідження. На другому - здійснюється 
дослідження зібраної інформації, доводять поставлені гіпотези, висувають нові, 
попередні висновки піддають апробації, коригують щодо показників та 
оприлюднюють. 

Стадія узагальнення і апробації результатів дослідження включає узагальнення, 
що відображають у звітах про виконану науково-дослідну роботу, дипломних роботах, 
монографіях, дисертаціях. Результати дослідження обговорюють публічно, здійснюють 
рецензування роботи, вносять при необхідності певні корективи. Після цього 
здійснюється реалізація висновків і пропозицій, які обґрунтовані у роботі. 

В найбільш загальному вигляді економічне дослідження як процес виробництва 
знань включає в себе наступні етапи: 

1) визначення цілі і завдань; 
2) вивчення теорії і методики; 
3) виділення об´єкту, одиниць дослідження, їх ознак; 
4) отримання інформації та оцінка її за достовірністю, однорідністю, 

порівняльністю і повнотою; 
5) обробка отриманої інформації, її аналіз із застосуванням статистично-

математичних методів; 
6) формулювання висновків за результатами проведеного аналізу; 
7) оформлення рекомендацій та пропозицій щодо втілення у практичну 

діяльність результатів дослідження. 
Перший етап найвідповідальніший і важливий, бо від встановлення мети і 

завдань залежить можливість і корисність отримання результату дослідження. При 
цьому актуальним є коректне формулювання проблеми. Шлях до цього формулювання 
лежить через свідомо-логічну розумову діяльність дослідника. На цьому етапі 
досліднику доцільно абстрагуватись від частковостей і випадкових величин (для 
запобігання розсіювання уваги дослідника). Другий етап здійснюється на основі 
історичного підходу, враховуючи погляди, які існували в минулому, а також критичної 
оцінки цих поглядів, виходячи з умов сучасності. Цей етап методологічно базується на 
твердженні про відносність і динамічність всіх знань. Третій етап передбачає вивчення 
явищ чи процесу в економіці через виділення об´єкту економічного дослідження. 
Вивчення кількісних характеристик об´єкту, що досліджується, дозволяє в комплексі 
оцінити і якісні його характеристики. Наприклад, встановивши обсяг діяльності 
підприємства за певним кількісним показником, товарооборотом, та скориставшись 
певним методом розрахунку, визначимо кількісну величину прибутку, а співставивши 
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прибуток і обсяг діяльності (товарооборот) у процентному виразі, отримаємо якісну 
характеристику діяльності підприємства - рентабельність. 

Четвертий етап є своєрідним забезпеченням процесу економічного дослідження 
інформаційними ресурсами. Даний етап виступає передумовою проведення аналізу, що 
є основним завданням економічного дослідження. Аналітичні розрахунки вимагають 
такої економічної інформації, яка відповідає вимогам повноти  (насиченості), 
достовірності (об´єктивності), порівняльності і однорідності. Такі характеристики 
інформації дозволяють досліднику в процесі аналізу здійснювати її узагальнення, 
формулювати висновки. 

П´ятий етап передбачає наявність у дослідника певного набору знань 
статистично-математичних методів. Ця вимога обумовлена методикою та методологією 
економічних досліджень, а саме економічного аналізу як методу. Зібрана на 
попередньому етапі інформація повинна бути приведена до зручного та наочного 
вигляду. Наочність інформації забезпечується складанням дослідником таблиць і 
занесенням у них зібраної інформації, об´єднанням даних декількох таблиць в одну 
згруповану і т.ін. Обробка зібраної інформації здійснюється і через її узагальнення 
(розрахунок середніх величин, виділення груп, класів інформації, систематизацію 
інформації за структурою об´єкту дослідження і т.ін.). Лише оброблена статистично і 
математично інформація може бути безпосереднім ресурсом для здійснення 
аналітичних розрахунків. 

Шостий етап є завершальним у дослідженні. Він показує, наскільки вміло були 
поєднані результати знань теорії і практики дослідником, сформульовані висновки як 
результат узагальнення. Останній етап знаходить своє відображення у апробації 
результатів наукового дослідження. Виходячи з того, що дослідження в конкретних 
економіках носять прикладний характер, даний етап висвітлює результат дослідження. 
 

Література: 
1. Бек У. От индустриального общества к обществу риска / Бек У. ― 2004. ― М. 

― 344 с. 
2. Государственное управление и политика / под ред. Л. В. Смогунова. ― С.Пб., 

2002. ― С. 359–414. 
3. Дегтярев А. А. Процесс принятия и осуществления решений в публично-

государственной политике: динамический цикл и его основные фазы / А. А. Дегтярев // 
Полис. ― 2004. ― № 4. ― С.158–166. 
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Вітчизняна система вищої освіти практично не враховує гендерні відмінності 

студентів. Це виявляється і в змісті учбових дисциплін і в методичній літературі. Тим 
часом, дослідження показують, що у юнаків і дівчат існують відмінності і в причинах 
поступати у Вищий учбовий заклад. Наприклад, в дослідженнях Безродного В.І. і 
Дмітренко Н.В. відмічено, що 33% дівчат при виборі Вищого учбового закладу 
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керуються престижем і авторитетом закладу, тоді як серед юнаків жодного, який би 
вказав дану причину. А інтерес до професії, як причина вступу у Вищі учбові заклади, 
указується 66,7% юнаків і лише 23,3% дівчат. Існують також відмінності в думках 
юнаків і дівчат до продуктивності різних видів учбових завдань, ефективності різних 
форм контролю. Тому цілком передбачені і відмінності у ставленні до викладачів. 

Аналізуючи уявлення студентів про особливості міжособових відносин у ВНЗ 
(взаємостосунки в системі викладач-студент, студент-студент, група-куратор), можна 
відзначити, що більшість дівчат розцінює відносини, що склалися з одногрупниками, як 
хороші, і лише третині з них важко їх охарактеризувати їх, що може служити 
опосередкованим підтвердженням їх вищих соціальних здібностей. Юнаки менш 
високо оцінюють характер відносин в студентському колективі [1]. 

Переважна більшість дівчат оцінює взаємостосунки з викладачами як хороші, 
при цьому жодна із студенток не оцінила взаємовідношення з викладацьким складом як 
погані. Тоді як лише половина юнаків розцінюють відносини з педагогами як хороші, а 
10% розглядають відносини як погані.  

Більшість студентів знає кураторів своїх груп, проте робота куратора оцінюється 
ними по-різному: позитивну оцінку дають 46,7% юнаків і 70% дівчат. В цілому можна 
сказати, що дівчата більшою мірою, ніж юнаки включені у внеучбову діяльність, яка 
проводиться на факультетах. Юнаки більш вимогливі до партнерів по спілкуванню. 

Особливий інтерес представляють гендерні відмінності в портреті ідеального 
викладача. Юнаки вважають, що ідеальним викладачем є обличчя жіночої статі, у віці 
20-29 років. Дівчата бачать в ідеальному викладачі чоловіка у віці 30-39 років. З числа 
ідеальних юнаки виключили викладачів старше 50-60 років, на відміну від 10% дівчат, 
що включили до складу ідеальних викладачів чоловіків цього віку. 

Виділивши характеристики ідеального викладача вимальовується наступна 
картина (табл. 1).  

Найбільш значущими якостями бажаного викладача як юнаки, так і дівчата 
виділяють знання свого предмету, а якнайменше значущим виділяють таку якість як 
принциповість. На цьому схожість в думках юнаків і дівчат у ставленні до 
характеристик образу бажаного викладача закінчуються. Найбільш високо, порівняно з 
дівчатами, юнаки цінують хороше почуття гумору наставника, якому віддається 
перевагу, і вимогливість, тоді як дівчата віддають перевагу викладачам з широким 
кругозором, ерудитів з хорошою мовою.  

Найбільша різниця в оцінці юнаками і дівчатами якостей, приписуваних 
ідеальному викладачу, спостерігається в пунктах вимогливість і ерудованість. А також 
привертають увагу пункт демократичність, віднесений юнаками на сьоме місце, а 
дівчатами – на п'яте.  

Таблиця 1 – Оцінка якостей викладача, якому віддається перевага [1] 

Якості викладача, якому віддається перевага Юнаки (ранг) Дівчата (ранг) 

Знання свого предмету 1 1 
Хороше почуття гумору 2 4 
Вимогливість 3 6 
Хороша мова 4 3 
Ерудованість 5 2 
Чуйність 6 7 
Демократичність 7 5 
М'якість 8 9 
Артистизм 9 8 
Принциповість 10 10 
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Ретроспективний погляд на організацію учбового процесу у ВНЗ закладах 
показує, що він був спочатку орієнтований на чоловічу половину населення. Лише 
феміністичний рух дозволив жінкам залучитися до вищої професійної освіти. Таким 
чином, в даний час спостерігається наступна подвійна картина: з одного боку, гендерні 
відмінності в ході учбово-виховного процесу не враховуються, з другого боку освіта 
має переважно чоловічий ухил, вимагаючи від жінок прояву і розвитку традиційно 
чоловічих якостей. У міжособових відносинах в діаді «студент – викладач» дівчат 
привертає, перш за все, естетична сторона учбово-виховного процесу (як викладач 
говорить), а юнаком когнітивна складова (що він говорить) [1]. 

У цілому уявлення сучасної молоді про гендерні портрети чоловіка й жінки 
відповідають результатам проведеного наукового аналізу. В свідомості молоді 
переважають традиційні образи жінки та чоловіка, але стереотипи маскулінності і 
фемінності на сьогодні стають менш жорсткими і не всі людські якості чітко 
диференціюються за статтю. Дедалі частіше виявляється тенденція до зближення 
гендерних ознак, тенденція до маскулінізації жінок та фемінізації чоловіків, особливо в 
молодіжному середовищі. 

Підхід викладачів до «хлопчиків» і «дівчаток» на інтуїтивному рівні багато в 
чому веде до неадекватного ставлення до студентів різної статі. В той же час на 
усвідомленому рівні, не дивлячись на розуміння відмінностей між особами чоловічої і 
жіночої статі в здібностях, інтересах і схильностях, особливостях поведінки, педагогіка 
дотепер залишається безстатевою. У міжособових відносинах тандему «студент – 
викладач» дівчат привертає, перш за все, естетична сторона учбово-виховного процесу 
(як викладач говорить), а юнаком когнітивна складова (що він говорить). 

Образ ідеального викладача у юнаків наділений вираженими феміннимі і 
маскуліннимі рисами. Уявлення про викладачів у дівчат скоріше можна співвіднести з 
образом чоловіка, оскільки вони наділяють даний образ досить високим рівнем 
маскулінності і середнім рівнем фемінності, що, можливо, також пов'язано із 
стереотипним сприйняттям жінок як менш схильних до аналітико-синтетичної 
діяльності, яка є невід'ємною частиною діяльності педагога. 

 
Література: 
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Ключовим аспектом якісної підготовки фахівців у сучасних умовах є 
забезпечення відповідності отримуваних студентами у ході навчального процесу 
теоретичних знань і практичних навичок реальним вимогам практики. У цьому 
контексті актуалізується необхідність звернення до посадової інструкції (організаційно-
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правового документу, в якому встановлюються основні завдання, обов'язки, права та 
відповідальність посадових осіб підприємства в процесі здійснення ними своєї 
діяльності [1]) економіста як базового документа, що містить основні завдання та 
обов'язки економіста підприємства. 

Метою даного дослідження є виявлення забезпечення навчальними 
дисциплінами, що викладаються студентам напряму підготовки «Економіка 
підприємства», формування основних практичних навичок, які передбачені посадовою 
інструкцією економіста підприємства. 

Основні результати теоретичного дослідження представлені у наступній 
таблиці (табл. 1). 

 
Таблиця 1 -  Забезпечення навчальними дисциплінами формування основних 

практичних навичок, які передбачені посадовою інструкцією економіста підприємства* 
Обов’язки економіста 

підприємства, передбачені 
посадовою інструкцією [2] 

Навчальні дисципліни, 
що формують практичні навички, 

необхідні для виконання даних обов’язків 
 економічний аналіз діяльності 
підприємства 

аналіз господарської діяльності,  
економічна діагностика 

 підвищення ефективності 
та рентабельності  
виробництва 

організація виробництва,  
економіка і організація діяльності  
об’єднань підприємств 

 

 підвищення конкуренто-
спроможності продукції 

конкурентоспроможність підприємства, 
економіка підприємства,  
економічне управління підприємством, 
управління витратами,  
ціноутворення 

 
 освоєння нових видів продукції 

економіка і організація інноваційної 
діяльності, 
інноваційний розвиток підприємства 

 оптимізація використання 
матеріальних ресурсів 

управління матеріальними ресурсами, 
логістика 

 
 оптимізація використання 
фінансових ресурсів 
 

фінанси,  
фінансовий менеджмент,  
гроші та кредит,  
інвестування,  
капітал підприємства 

 

 оптимізація використання 
трудових ресурсів 

економіка праці та соціально-трудові 
відносини,  
менеджмент персоналу 

 
 підготовка бізнес-планів 

підприємництво і бізнес-культура,  
формування бізнес-моделі підприємства, 
моделювання бізнес-процесів підприємства, 
ризикологія 

 оцінка економічної 
ефективності готових проектів 

проектний аналіз,  
управління проектами 

 
 прогнозування розвитку 
підприємства 

потенціал підприємства, 
управління потенціалом підприємства, 
обґрунтування господарських рішень та 
оцінювання ризиків,  
прогнозування соціально-економічних 
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процесів 
 контроль за виконанням 
планових завдань підприємства 

стратегічне управління підприємством, 
планування і контроль на підприємстві 

 проведення маркетингових 
досліджень 

маркетинг,  
паблік рілейшнз 

 формування, ведення і 
зберігання баз даних економічної 
інформації 

економетрика,  
статистика,  
оптимізаційні методи та моделі 

* Розроблено автором. 
 
Як бачимо з даних табл. 1, формування практичних навичок, необхідних для 

успішного здійснення практичної діяльності на посаді економіста підприємства, 
переважною мірою забезпечене навчальними дисциплінами, що викладаються 
студентам напряму підготовки «Економіка підприємства». 

Утім у сучасних умовах провадження економічної діяльності, коли більша 
частина господарюючих суб’єктів є малими та середніми підприємствами, на 
економіста підприємства значною мірою посилюється навантаження такими 
нетрадиційними для даної посади обов’язками як [2, 3]: 

 участь у розробці стратегічного плану діяльності підприємства,  
 складання та подання фінансової звітності,  
 здійснення розрахунків і контролю за їх виконанням,  
 облік і контроль документообігу,  
 укладання та облік договорів,  
 проведення робіт з підвищення рівня економічних знань працівників,  
що актуалізує питання посилення юридичної та бухгалтерської підготовки 

фахівців спеціальності «Економіка підприємства». 
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Професійна підготовка фахівців  у вищому навчальному закладі  повинна 
проходити обовязковий моніторинг щодо її якості та ефективності. Аналіз професійної 
підготовки рятувальників  дозволив здійснити висновок, що за останній час 
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спостерігається  деяке зниження професійності робітників оперативно-рятувальної 
служби внаслідок відсутності добротної матеріально-технічної бази. 

Слід зазначити, що реальним та  дієвим засобом підвищення ефективності 
занять з особовим складом  є  в першу чергу вдосконалення організації навчання 
особового складу, наближення їх до оперативних дій з використанням пожежних 
полігонів, смуг психологічної підготовки, теплодимокамер, а також тренажерних 
комплексів. 

Важливим недоліком сучасної організації  є відсутність методів комплексної 
оцінки рівня професійної підготовки ще при первинній підготовці рятувальника. 

Традиційно рівень професійної підготовки рятувальника можливо  оцінити, 
використовуючи модель академіка Трапезнікова [1], головною перевагою якої є те, що 
вона враховує ступінь впливу змін в стані інформаційної моделі та  способу навчання. 
Разом з вищенаведеним, слід обовязково відмітити, що модель не розкриває зміст 
параметру «здібності» для навчання. Тому вкрай необхідна методика, що враховувала б 
параметр здібності  при врахуванні вже відомих існуючих параметрів. 

Необхідність вироблення та апробації нового підходу також необхідна для 
оцінки рівня підготовки рятувальника з урахуванням ступеня впливу змін на етапі 
інформаційної моделі та параметра ефективності професійної підготовки рятувальника 
при одночасному скороченні матеріальних витрат на практичне навчання. 

Суть наукових результатів  у вигляді виробленої методики буде полягати у  
встановленні параметрів, необхідних для підготовки рятувальника при первинному 
навчанні  і подальшому  вдосконаленню та розширенню параметрів, де теоретичне 
обґрунтування професійної підготовки буде вже недостатнім. Тому необхідно ставити 
задачі для проведення досліджень  в даному напрямку та формувати завдання, які б  
вирішували  отримання об'єктивних оцінок якості  підготовки рятувальника [2]. 

Правильність отриманих результатів буде забезпечуватись порівнянням 
отриманих результатів з нормативними [3] вимогами  професійної підготовки 
рятувальника, а також застосуванням  сучасних технологій підготовки фахівців галузі. 
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та активної моделей навчання генерує наступну органічно пов’язану з ними модель – 



 191

інтерактивну, з низкою притаманних їй новітніх або сучасно модернізованих методів 
навчання.    

Обумовленість такого методологічного підходу полягає в необхідності 
створення відклику на вимоги потреб суспільного та технологічного сегменту 
економіки в формуванні професійного складу фахівців з економіки і підприємництва.  
Найбільшу актуальність знаходить підготовка творчих та соціально активних, 
цілеспрямованих фахівців, які здатні на вирішення складних та нестандартних питань з 
використанням якісного персональноорієнтованого багажу знань, навичок та умінь.    

Засоби підвищення якості підготовки фахівців до професійної діяльності 
розвиваються в напрямку створення навчальних методичних технологій, зокрема таких, 
що ґрунтуються на моделюванні елементів та практичних прикладів професійної 
діяльності в навчальному процесі.  

Засвоєння фінансово-економічного аналізу насамперед пов’язане з набуттям та 
використанням аналітичних навичок, які для досягнення потребують високого рівня 
самоорганізації в оволодінні інтерактивним процесом опрацювання масиву показників 
фінансово-господарської діяльності підприємств.  

Як правило, співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи 
студентів (СРС) встановлюється з урахуванням дидактичної мети та специфіки змісту 
конкретної навчальної дисципліни., що відведений для СРС навчальний час повинен 
становити не менше 50% та не більш 75 % загального обсягу навчального часу 
студентів. Однак, наразі студенти не використовують в повному обсязі час на 
самостійну роботу. За підсумованим даними він займає близько 1/3 від загальних 
трудовитрат при системній СРС, якій займається близько 15 % студентів, а у інших 
вона носить лише епізодичний характер. Це негативно відбивається на формуванні 
необхідних знань та навичок в площині засвоєння засобів фінансово-економічного 
аналізу, оскільки в цьому випадку основний обсяг навчального матеріалу освоюється 
студентами в останні терміни перед здачею заліків та іспитів, що також суттєво 
ускладнює роботу викладачів, посилюючи їх навантаження до кінця семестру.  

Враховуючи прикладний характер фінансово-економічного аналізу, слід 
зазначити, що наразі наявна актуальність необхідності формування активізації 
суб'єктної позиції студента до поглибленого опанування засобами фінансово-
економічного аналізу, тобто створення сприятливих умов для розвитку ціннісного 
ставлення до процесу і об'єктів пізнання, пізнавального інтересу до досліджуваного 
предмета, умінь продуктивної самоорганізації навчального праці, прояву себе як 
самостійної активної і творчої особистості.  

В рамках глобальних змін в системі вищої освіти України основними засадами 
активізації суб'єктної позиції студента до набуття фахової компетенції на підставі 
комплексного використання складових елементної бази модульно-рейтингової 
технології навчання та технології кооперативної взаємодії форумного типу являються: 
формування можливості персоналізованого проектування особистісно-значущого 
контенту навчального середовища; надання вибору варіантів змісту навчального 
матеріалу і просування по гнучкій траєкторії його вивчення; здійснення різних видів 
суб'єкт-суб'єктної взаємодії в процесі іммобілізації та критичності мислення; реалізація 
можливості бути залученим в рефлексію результатів індивідуальної та колективної 
навчальної діяльності; підвищення рівня комунікативної діяльності студентів у процесі 
вирішення навчальних пізнавальних і практичних завдань. 

Також слід зазначити, що засвоєння можливостей та опанування засобів 
фінансово-економічного аналізу викликає у студентів певні труднощі, пов'язані не з 
абсорбцією трансляційної складової викладання, а насамперед з набуттям та 
використанням аналітичних навичок, які для досягнення потребують високого рівня 
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самоорганізації, пильності та уваги, постійного тренінгу та прикладного 
відпрацьовування, оскільки оволодіння транскрипцією тлумачення даних та результатів 
при проведенні фінансово-економічного аналізу являється інтерактивним процесом 
опрацювання суттєвонепрозорого масиву показників фінансово-господарської 
діяльності підприємств.   

Самоорганізація засвоєння дисципліни досить складна для досягнення 
студентом самостійно та має бути професійно простимульована викладачем, що можна 
здійснити за рахунок внесення елементів інтерактивних методів в процес викладання та 
засвоєння дисципліни, що дозволить інтенсифікувати процес засвоєння таких складних 
прикладних дисциплін, як фінансово-економічний аналіз за рахунок забезпечення 
супроводу процесу самоосвіти, розвинення індивідуальної відповідальності за знання 
на підставі рефлексії досвіду самоосвіти. До того ж швидкоплинні зміни в діючому 
законодавстві, що стосуються питань оподаткування, обліку та аудиту вимагають 
прийняття та застосування гнучких та оперативноорієнтованих інтерактивних методів 
організації навчального процесу, що дозволяють своєчасно відповідати на нові виклики 
вимог до викладання та засвоєння економічних дисциплін, зокрема фінансово-
економічного аналізу.   

Існуюча традиційна система освіти передбачає домінуючу функцію викладача та 
процесу викладання знання студентові, який в такій системі освіти являється 
організаційноскутим пасивним реціпієнтом чітко визначеного обсягу дисциплін. 
Процес організації стимулювання набуття освіти чи виховування самоорганізації 
студента в цьому напрямку дієво та фактично забезпечується лише функцією контролю 
викладача за якісними та кількісними показниками засвоєння дисципліни.  При цьому 
між процесом викладання та процесом засвоєння відсутні підтримуючі та стимулюючі 
синергетичні ланки. Ефективним фактором забезпечення сталої взаємодії та поєднання 
цих процесів наразі має бути використання інтерактивних методів з метою організації 
«технології» освіти. Основною метою і завданням таких методів є виявлення та 
опрацювання  вирішення питань, що сприяють орієнтуванню на розкриття потенціалу 
студента, проектуванні цілей і траєкторії руху в освітньому і соціокультурному 
просторі  майбутньої професії. 

Незважаючи на дискусійність наявної практики класифікації інтерактивних 
методів, основною відмінністю та принциповим підґрунтям їх відокремлення від 
категорії активних є багатовекторність розширення взаємодії студентів - не тільки з 
викладачем, а й один з одним. Інтерактивні методи навчання дозволяють ефективно 
формувати психологічне підґрунтя та компетентну фахову основу майбутньої 
професійної діяльності студентів, стале закріплення відповідних умінь, навичок та 
закріплення набутих знань.  

До сучасних інтерактивних методів, як правило, відносять такі, як: творчі, ділові, 
організаційні, навчальні, дидактичні ігри, «мозковий штурм», творчі майстерні, майстер-
класи, розбір і аналіз життєвих ситуацій; сенситивний і комунікативний тренінг; кейс-
метод, проектні методи; проблемні лекції; групова дискусія; дебати, форуми; тренінг; 
круглі столи.  

Найбільш перспективною для викладання економічних дисциплін наразі 
визнається група неігрових імітаційних інтерактивних методів, які передбачають 
моделювання реальних ситуацій і об'єктів без варіативності змінних величин і 
виконання ролей. Перспективно ефективною формою організації занять в рамках 
викладання фінансово-економічного аналізу є здавна відомий та наразі по-сучасному 
переглянутий представник підгрупи дискусійних методів - «case-study»-метод 
(ситуаційний аналіз), який передбачає обговорення й вивчення конкретних 
економічних ситуацій.  



 193

«Сase-study»-метод дозволяє концентрувати увагу студентів за рахунок 
найбільш ефективних засад моделі навчання: ілюструє кілька аспектів актуальних на 
сьогоднішній день типових ситуацій; має відповідний рівень труднощів; провокує 
дискусію; розбудовує аналітичне мислення. При цьому «Сase-study»-метод має 
достатнє дослідне підґрунтя для розповсюдження в організації навчання економічним 
наукам. Уперше він був застосований у навчальному процесі в школі права 
Гарвардського університету в 1870 році; впровадження цього методу в Гарвардській 
школі бізнесу почалося в 1920 році. Перші добірки кейсів були опубліковані в 1925 
році у Звітах Гарвардського університету про бізнес.  В цей час «Сase-study»-метод мав 
використання серед викладачів радянських навчальних закладів, але згодом до кінця 
ХХ сторіччя широкого розповсюдження не отримав. Наразі співіснують дві класичні 
школи case-study – Гарвардська (американська) і Манчестерская (європейська). 
Стосовно організації викладання фінансово-економічного аналізу слід визнати 
доцільним використання досвіду європейського варіанту (Манчестерська школа) «case-
study»-методу, в якому допускається багатоваріантність розв'язання проблеми на 
відміну американській (Гарвардська школа) орієнтації на пошук єдиного вірного 
висновку.  

Застосування «case-study»-методу  при організації викладання фінансово-
економічного аналізу вдало поєднує можливості теоретичного й практичного навчання, 
оскільки метод використовує спеціально підготовлений навчальний матеріал, 
структурований за описом ситуацій, що грунтуються на прикладах реальної практики 
економічних завдань. Порядок створення та використання такого матеріалу («кейса») 
має структуровану послідовність. На підготовчому етапі основним завданням є 
утворення оптимізованої за напрямком складності добірки матеріалу кейса з 
визначенням додаткових складових та варіантів рішення проблемних ситуацій, 
складання методичних вказівок щодо підготовки студентів до запропонованої форми 
роботи. Щодо встановлення складності матеріалу кейса: як правило, малий рівень 
складності визначає необхідність з’ясування правильності та/або одиничність 
запропонованого (заданого) рішення по заданій практичній ситуації. Середній рівень 
складності визначає необхідність винайдення правильного (незапропонованого 
умовами кейсу) рішення по заданій проблемній практичній ситуації. На більшому рівні 
складності виконавець (студент, група, міні група) самостійно встановлює наявність 
проблемної складової в практичній ситуації та з’ясовує пов’язані з цим рішення. Далі 
здійснюється етап організації спільної (або індивідуальної) діяльності студентів, 
вмотивований засвоєнням вказівок та наданого тестового завдання (практична ситуація, 
проблемне питання, нормативні джерела). Етап самостійної роботи студентів в групах 
(мікрогрупах) пов'язаний з опрацюванням матеріалу кейсу, основних та додаткових 
нормативних та учбових матеріалів, аналізом запропонованих ситуацій, проблем, 
рішень, формулювання та прийняття висновків, оформлення результатів опрацювання 
матеріалів кейсу. При цьому рекомендована послідовність опрацювання матеріалів 
кейсу складає  з’ясування особливостей практичної ситуації, визначення основної 
проблеми (додаткових проблем), виділення поточних факторів впливу, формулювання 
алгоритму концепцій рішень та аналіз наслідків їх прийняття та завершаюча пропозиція 
оптимізованих варіантів, генерація можливих зауважень та  шляхів запобігання 
проблемним наслідкам. Наступний етап передбачає проведення дискусійного 
обговорення результатів опрацювання завдань кейсу, винайдених рішень, міжгруповий 
обмін та розгляд супутніх виникаючих питань. Етап оформлення підсумків 
опрацювання  матеріалів кейсу супроводжується врахуванням пропозицій та зауважень 
опонентів та викладача. На завершую чому етапі проводиться  оцінка роботи мікрогруп 
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(студентів), підведення викладачем підсумків, аналіз результатів ефективність організації 
заняття.  

Використання «case-study»-методу при викладанні фінансово-економічного 
аналізу дозволяє максимально повно здійснити практичну реалізацію та прикладне 
опанування засобами прикладної дисципліни з дотриманням: забезпечення 
різноманіття й ефективності оцінки фінансового стану підприємства; інтерактивного 
партнерства (викладач-студент) при вирішенні проблем практичних ситуацій з ухилом 
до організації контрольованого викладачем творчого самостійного набуття студентами 
відповідних навичок використання засобів фінансово-економічного аналізу в рамках 
структурноорієнтованого кейсу. 

Основою підвищення ефективності при викладанні фінансово-економічного 
аналізу із застосуванням «case-study»-методу є формування у студентів комплексу 
сталих навичок, а саме:  

- практичних, побудованих на використанні пакетного інструментарію різних 
методів і принципів в розв'язанні  проблеми, представленої в кейсі, із сприятливо 
зниженим у порівнянні з реальною ситуацією рівнем складності; 

-  аналітичних – на базі сепараційної флотації даних при їх класифікації та 
відокремленні істотних й несуттєвих складових, добування та репрезентації 
інформативних матеріалів, знаходження  інформаційних лакун та вміння їх 
відновлення, виявлення зв'язків між теоретичними моделями і реальними 
економічними процесами та тренінг аргументації самостійних прикладних висновків за 
допомогою мікроекономічних концепцій, формування оцінки альтернативних варіантів 
в умовах невизначеності; 

- соціальнокомунікативних – формування дискусійної культури, практики 
переконання контакторів та захисту точки зору з наочної аргументацією, короткого та 
змістовного звітування та використання групової  кооперації, аналізу та самоаналізу.  
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Ключевой проблемой в процессе формирования методической компетентности 

студентов вуза как будущих специалистов по экономике и предпринимательству, а 
также не в последнюю очередь преподавателей по экономике, является приобретение 
ими за время учебы в вузе опыта методической деятельности с учетом ее специфики и 
видового разнообразия в обучении. Проблема заключается в том, как организовать 
методическую подготовку будущих специалистов в высшем учебном заведении для 
обеспечения максимизации опыта методической деятельности студентов во время их 
обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Большой толковый словарь 
современного украинского языка понятие «опыт» трактует следующим образом: «Опыт 
- 1) совокупность знаний, умения, приобретаемые в жизни, на практике, то, что было 
уже в жизни, с чем приходилось встречаться; 2) (философское) опыт - вся совокупность 
чувственных восприятий, приобретаются в процессе взаимодействия человека с 
внешней природой и составляет основу всех наших знаний о материальном мире »[1].  

Всю совокупность чувственных восприятий человек приобретает и реализует в 
процессе познания окружающей среды, эмоционально и сознательно 
отрефлексированных, переосмысленных, переструктурированных за счет 
задействования различных видов деятельности, трактуемых [2], как «субъектный опыт 
личности». 

Согласно И.Якиманской [2; 3], к субъектному опыту обучаемого относят 
предметы, представления, понятия; операции, приемы, правила выполнения действий 
(умственных и практических); эмоциональные коды (личностные смыслы, установки, 
стереотипы). Если спроецировать общие положения в плоскость субъектного опыта 
студента - будущего преподавателя экономики, то в состав его субъектного опыта 
необходимо включить дополнительно социальные коды (отображение процессов 
социализации студента): 

- опыт социальной адаптации, связанный с процессами влияния социума и 
адаптации студентов к самостоятельной, осознанной учебной деятельности, 
необходимости эффективного самоопределения, выстраивание индивидуальной 
траектории саморазвития и т.д .; 

- опыт социальной трансформации, связанный с процессами воздействия 
субъекта на социум; 

- опыт первичной профессионально-личностной идентификации 
(профессиональной попытки); 

- опыт рефлексии первичной профессионально-личностной идентификации; 
- опыт социального взаимодействия, сотрудничества и партнерства в процессе 

учебной, квазипрофессиональной, учебно-профессиональной деятельности.  
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Кроме того, выделим два аспекта субъектного опыта студентов: опыт, связанный 
с деятельностью в области экономики и предпринимательства (экономический или 
аналитический субъектный опыт студентов), и опыт, связанный с методической 
деятельностью (методический субъектный опыт студента). 

Целью статьи является презентация авторского толкования понятия 
«методический субъектный опыт» и возможных путей его максимизации студентами 
экономических специальностей в процессе их обучения в высшей школе. 

Изложение основного материала. Остановимся подробнее на приемах, 
которые целесообразно использовать для реализации путей максимизации субъектного 
методического опыта будущих специалистов. 

Приемами, обеспечивающими актуализацию и корректировку предварительно 
приобретенного опыта студентов, являются: выявление у студентов семантических 
полей (групп слов, связанных общим смыслом или общим понятием и т.д.), связанных с 
методическими объектами, удаление с них посторонних звеньев, встраивания звеньев, 
которых не хватает, или замена одних звеньев другими, обеспечение условий для 
закрепления проведенных процедур в сознании студентов.  

Считаем целесообразным уточнить, что в понятие «методический объект» мы 
относим все объекты, образующие предмет методики обучения экономике как науки и 
учебной дисциплины в вузах. Соответственно, методические объекты характеризуют: 
1) цели обучения (на уровне отдельных единиц экономического содержания, их систем, 
содержательных линий, тем, разделов и т.д.) и приемы обеспечения принятия 
учащимися целей изучения учебного материала курса экономики; 2) содержание 
обучения (элементы усвоения курса экономической теории на уровне отдельных 
понятий, фактов, способов деятельности, их систем в рамках содержательной линии, 
программной темы, раздела, и т.п., 3) методы и приемы, организационные формы и 
средства, направленные на восприятие и усвоение студентами отдельных единиц 
экономического содержания (на уровне общей методики, на уровне отдельных 
методик), приемы организации учебной ной деятельности учащихся и управления этой 
деятельностью; 4) различные формы контроля, оценки и коррекции деятельности 
студентов в процессе обучения, а также приемы рефлексии и способы формирования 
адекватной самооценки учащихся; 5) психолого-педагогические основы процесса 
усвоения знаний; 6) обобщенные способы и результаты осуществления различных 
видов методической деятельности (аналитико-синтетической, деятельности по 
конструированию, прогнозирования, мониторингу учебных достижений студентов и 
т.д. 7) межпредметные и внутрипредметные связи курса экономики; 8) экономические, 
математические, учебные и методические задачи, а также приемы их постановки и 
формулировки в процессе обучения экономике, действия и соответствующие им 
операции при решении различных видов практических задач. 

Среди видов методических объектов, являющихся объектами усвоения в ходе 
методической подготовки будущего преподавателя экономики, дополнительно 
предлагаем выделять следующие: 1) содержание культурно-исторического и 
парадигмального анализа этапов профильной дифференциации в систему 
экономического образования в Украине и в мире 2) содержание основных положений 
концепции профильного обучения по сущности, цели и принципов организации 
профильного обучения, структуры и форм организации допрофильной подготовки и 
профильного обучения; 3) логические основы строения курса экономики, изучаемой на 
разных уровнях и особенностей его содержательных линий; 4) содержательный анализ 
общеобразовательной и специализированной функций курса экономики, изучаемой на 
факультетах разной направленности; 5) типы и виды экономических моделей, которые 
являются приоритетными в процессе изучения профильных дисциплин на факультетах 
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соответствующего профиля и вузов соответствующего направления; 6) система 
методов экономики, применяемая для моделирования объектов, процессов и явлений, 
изучаемых профильными дисциплинами; 7) система методов обучения профильным 
дисциплинам и варианты их учета в обучении экономике на различных факультетах; 8) 
приемы структурирования программного материала согласно лекционно-практической 
системы обучения экономике в профильной школе и особенности построения системы 
уроков в соответствии с лекционно-практической системой обучения в старшем звене 
общего среднего образования; 9) цели, содержание, методы и приемы, 
организационном формы проведения курсов по выбору в классах различных профилей; 
10) цели, содержание, методы, приемы и организационные формы научно-
исследовательской и проектной работы студентов по экономике в классах разных 
профилей. 

Максимизация методического опыта будущих преподавателей по экономике 
предполагает его обогащение результатами общественно-исторического опыта в 
отрасли и дидактики экономики путем усвоения содержания методических объектов в 
процессе теоретической и практической методической подготовки. Как показывает 
практика, этот процесс осложняется действием как объективных, так и субъективных 
факторов. Среди объективных факторов ведущими являются: противоречие между 
особенностями учебно-познавательной деятельности студентов по усвоению 
методического объекта и спецификой профессиональной деятельности по обращении с 
ними.  

Среди субъективных выделим следующие: деятельность по усвоению 
методического объекта не является личностно значимой для студентов; имеются 
дефекты в субъектном опыте студентов во время оперирования методическими 
объектами (недостаточнойность объема субъектного опыта, переживания ситуации 
«провала» в ходе практического оперирования методическими объектами в ситуациях, 
приближенных к профессиональным). 

Уменьшать деструктивное влияние вышеназванных факторов возможно путем 
использования специальных средств (методических моделей) – неявных или 
материализованных систем, отражающих или воспроизводящих существенные для 
исследования характеристики методических объектов. Оперирование моделями 
методических объектов на разных уровнях (распознавание; простое, частично-
вариативное и реконструктивно-вариативное воспроизведение; реконструкция с целью 
получения новых методических объектов) обеспечивает усвоение их содержания 
студентами и делает возможным и успешным интеграцию актуализированного 
субъектного методического опыта будущих специалистов с общественно-историческим 
опытом обучения экономическим дисциплинам. Осуществлять такую работу возможно 
и в ходе практических и лабораторных занятий. 

Одним из важных направлений максимизации субъектного методического опыта 
студентов - будущих учителей экономики - выступает расширение предварительно 
сформированного спектра субъектного опыта студентов по различным видам 
методической деятельности, которую студенты реализуют в различных моделях 
учебного процесса в вузе. Стоит заметить, что методическая деятельность 
преподающего преподавателя  и будущего учителя отличаются друг от друга, так как 
реализуются они в разных условиях: первая - в условиях практической 
профессиональной деятельности, вторая - в условиях учебной деятельности студентов. 

Методическая деятельность будущего преподавателя по экономике реализуется 
в условиях образовательного процесса в высшем учебном заведении и выступает и как 
цель методической подготовки будущего учителя экономики, и как процесс 
обогащения субъектного опыта. Так же методическая деятельность будущего учителя 
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экономики профильной школы, которую он реализует на протяжении обучения в вузе, 
имеет определенные особенности. Это обусловлено как объективными, так и 
субъективными факторами.  

Объективными факторами являются: 1) виды методической деятельности, 
формирующиеся и реализующиеся будущим учителем экономики профильной школы, 
и профессиональной деятельности, решает учитель в процессе обучения экономике 
учащихся старшей профильной школы; 2) методическая деятельность будущего 
учителя экономики в профильной школе неотделимо связана с усвоением 
математической составляющей, которая предлагается ученикам старших классов: 
элементы математического анализа, элементы стохастики, расширение содержательной 
линии функций, тождественных преобразований, уравнений и их систем, прикладные 
аспекты математических знаний; 3) ее результаты должны иметь вариативный характер 
и учитывать прогнозируемые профиль и уровень обучения экономике; 4) методическая 
деятельность будущего учителя экономики профильной школы имеет интегрированный 
актуальный и перспективный характер, направлена как в зону его ближайшего, так и 
более отдаленного профессионального развития личности; 5) поскольку она отнесена 
во времени на заключительный этап обучения в вузе, студенты имеют достаточно 
существенный опыт (положительный или отрицательный) в реализации тех видов 
методической деятельности, которой они овладевали на предыдущих этапах. 

Среди субъективных факторов выделим следующие: 1) студенты имеют разный 
уровень специальных предметных экономических знаний из тех разделов, которые 
вынесены в содержание школьного курса экономики в старших классах; 2) 
предыдущий опыт собственной методической деятельности имеет разную 
эмоциональную окраску, различную степень рефлексии и осознания студентами ее 
содержания, процесса и результатов; актуальным для студентов является этап 
идентификации таких аспектов как «Я - концепции», «Образ - Я» и «Я - 
профессионал», однако ступени их идентификации различны, поэтому уровень 
личностных весомостей содержательного, процессуального, исходного компонентов 
методической деятельности варьируется . 

Расширение спектра предыдущего сформированного субъектного опыта 
студентов по различным видам методической деятельности в методической подготовке 
учителя экономических дисциплин именно профильной школы предлагаем путем 
привлечения студентов к новым для них видов методической деятельности. 

1. Определение и анализ профильной, профессиональной направленности 
ученика, его индивидуальных интересов, склонностей, возможностей, 
диагностирования сферы профессиональных интересов и способностей с целью 
комплектования гомогенных и гетерогенных групп из учеников класса, моделирование 
элементов деятельности специалиста соответствующего профиля (экономическая 
террия, экономика, финансы, учет и т.п.) в процессе обучения экономике на 
соответствующем уровне;  

2. Определение приоритетных компетенций, формируемых у учащихся 
соответствующего профиля с учетом их будущей профессиональной деятельности, и на 
этой основе создание прогностических компетентностной модели выпускника класса 
определенного профиля; 

3. Сравнение и анализ содержания и объема содержательных линий курсов 
экономики, установка и анализ содержательных интегрированных межпредметных 
связей между программными темами курсов экономики и профильных дисциплин, 
между различными курсами по выбору, выполнение методической типизации и 
классификации экономико-математических моделей, изучаемых в курсе экономико-
математического моделирования и применяемых в обучении профильных дисциплин; 
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4. Анализ преимуществ и недостатков различных технологий обучения в 
процессе изучения учащимися материала программной темы (соответственно 
направления и профиля обучения) курса экономики и других выбранных курсов, 
установление связей между различными технологиями обучения и обучение 
профильным дисциплинам, синтез и комбинирование  их в учебном процессе; 

5. Создание целевой, содержательной, организационно-управленческой, 
инструментальной, мониторинговой, рефлексивной моделей обучения на уровне 
отдельных единиц  экономического содержания, программной темы и т.п.; 

6. Выполнение дидактического проектирования: уточнение дидактических целей 
в соответствии с профилем обучения, детализация ожидаемых результатов обучения, 
разработка тематического плана программы на различных уровнях; 

7. Прогнозирование возможности появления определенных отклонений в  
процессе усвоения учащимися программного материала, вызванных психологическими 
особенностями восприятия, мышления, памяти, внимания учащихся, обучающихся в 
классах определенного профиля, и выбор возможных способов их предупреждения и 
преодоления; 

8. Планирование собственной и учащейся научно-исследовательской и про- 
проектной деятельности в процессе обучения экономике на соответствующем уровне 
(определение ожидаемых результатов, ресурсного обеспечения, механизма и этапов 
реализации проекта); 

9. Структурирование учебного материала программной темы и конструирование 
системы уроков в соответствии с лекционно-практической системой обучения 
экономике, конструирование системы дифференцированных требований к результатам 
усвоения учащимися определенного объема учебного материала курса, изучаемого на 
разных уровнях или курсах по выбору;  

10. Конструирование проблемных ситуаций, которые побуждали бы студентов к 
самоконтролю, самооценке и рефлексии, вывод учащихся в рефлексивную позицию, 
обучение учащихся приемам рефлексии эмоционального настроения, процесса 
деятельности и ее результатов;  

11. Самоконтроль и самооценка на реальность поставленных целей 
методической деятельности, степень соответствия и адаптированности методов, 
приемов, организационных форм и средств конкретной учебной ситуации. 

Одним из основных приемов, обеспечивающих привлечение к этим видам 
методической деятельности студентов является решение ими методических задач. 
Систематическое привлечение студентов к решению систем дифференцированных 
методических задач обеспечивает совершенствование сложившихся способов 
методической деятельности и постепенное формирование новых. Кроме того, 
происходит постепенное усложнение методической деятельности в нескольких 
направлениях: осложнение мотивационного компонента действия (углубление и 
расширение спектра ценностных отношений по различным видам методических 
действий и их объектов); осложнение содержательного компонента методической 
деятельности (методических объектов, с которыми это действие выполняется) 
осложнение операционного компонента действия (увеличение количества операций, 
появление иерархичности, цикличности в последовательности операций и  т.д.). 

Выводы. Проведенные исследования показали, что возможными путями, 
обеспечивающими максимизацию субъектного методического опыта будущих 
преподавателей экономических дисциплин, являются: 1) актуализация и корректировка 
предварительно приобретенного опыта изучения экономики и обучения экономике  
других, 2) интеграция субъектного методических ного опыта студентов с общественно- 
историческим опытом путем наполнения его соответствующим научным содержанием; 
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3) расширение предварительно сформированного спектра субъектного опыта студентов 
по различным видам методической деятельности, которую студенты реализуют в 
различных моделях учебного процесса в вузе.  
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В даний час підготовка студентів вищих навчальних закладів неможлива без 

використання сучасних технологій навчання. Мова, насамперед, йде про застосування в 
навчальному процесі інформаційно-комп'ютерних технологій. 

Реформування вищої освіти, викликане глобальними трансформаційними 
перетвореннями, постійне зростання обсягу інформації, збільшення кількості 
досліджуваних дисциплін при збереженні колишніх термінів навчання у вузах, є 
причиною пошуку ефективних шляхів розвитку освіти. Гуманізація, практична 
спрямованість, акцентуація фундаментальності економічної освіти, оптимізація 
навчального процесу за рахунок вибору ефективної освітньої технології - оптимального 
поєднання традиційних та інноваційних форм, методів і засобів навчання, визнання 
важливості творчої складової – основні тенденції розвитку вищої економічної освіти.  

Інформатизація всіх сфер життєдіяльності людини переводить освіту на новий 
рівень, що не заперечує корисності класичних (традиційних) форм і методів навчання, 
збагачений інноваційними методами вищої освіти - методами, заснованими на 
використанні сучасних досягнень науки та інформаційних технологій, спрямованими 
на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі економіки шляхом 
розвитку у студентів творчих здібностей, самостійності одержання і застосування 
знань, мотивації до саморозвитку, самовдосконалення. Сьогодні однією з 
найважливіших завдань у процесі навчання майбутніх економістів є допомога 
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майбутньому фахівцю в побудові своєї індивідуальної стратегії освіти з урахуванням 
здібностей, рівня домагань особистості. 

Використання в навчальному процесі дистанційного методу дозволяє студенту 
самостійно освоювати відповідні розділи програми, спілкуватися з викладачем за 
допомогою електронної пошти, отримувати індивідуальні завдання і виконувати їх у 
зручний час. 

Скорочення загального обсягу аудиторного навантаження і розвиток навичок 
самостійної  роботи можливо також і при умовы використання модульного навчання, 
яке найбільш доцільно використовувати при вивченні студентами дисциплін 
спеціалізації. 

Говорячи про нові технології викладання, розглянемо ті з них, які можуть бути 
використані як самостійні елементи навчального процесу: 

- Модульні форми навчання, що дозволяють підвищити ступінь залучення 
студента в процес самостійного освоєння необхідної інформації та знань. Ця форма 
передбачає підвищення відповідальності студента за результат власної роботи, роль 
викладача полягає в постановці ключових завдань по освоєнню навчальної дисципліни, 
коригування освітнього шляху і перевірці отриманих студентом  знань. 

- Використання можливостей Інтернету в навчальному процесі. В даному 
випадку мова може йти як про застосування методики викладання, центральною 
частиною якої є використання інформаційного сайту викладача, так і про використання 
можливостей мережі в якості допоміжного інструменту при модульній формі навчання 
(розсилка завдань, надання виконаних робіт, відповіді на питання, ознайомлення 
студентів з оцінками і т.д.). 

Педагогічними завданнями, вирішенню яких сприяє організація модульного 
навчання, можуть бути: підвищення самостійності студентів при освоєнні матеріалу 
(індивідуальна робота і групова); придбання та закріплення навичок прийняття рішень 
при груповій роботі; закріплення навичок оформлення власних аналітичних текстів, 
презентації матеріалу в аудиторії; формування навичок ведення дискусії; постійна 
оцінка роботи студента зі сторони викладача, що дозволяє активізувати роботу 
студента протягом семестру. 

На сьогоднішній день найбільш часто використовуються особисті сторінки 
викладачів в Інтернеті (сайти викладачів), електронні підручники і різні сайти 
(наприклад, електронні бібліотеки, журнали і т.д.) як джерело інформації.  

Сторінки викладачів в Інтернеті (персональні сайти) є джерелом інформації для 
студентів про організацію навчального процесу, містять певну кількість посилань на 
електронні ресурси, електронні підручники та публікації автора сайту. Електронна 
пошта викладача дає можливість спілкування студента з керівником, але цей діалог 
носить перерваний, непостійний у часі характер. Електронні підручники є в основному 
допоміжним елементом в процесі навчання, який заміняє брак друкованих підручників. 

Сьогодні найбільш популярною і часто використовуваною функцією Інтернету є 
інформаційна. Використання мережітільки в якості додаткового джерела інформації є 
однобоким і, по суті, не впливає на навчальний процес. Побудова навчання з активним 
використанням інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів дозволить значно 
збільшити частку самостійної роботи студентів і створити максимально комфортний 
режим роботи.  

Необхідність застосування новітніх інформаційних технологій у вузівському 
навчанні продиктована зміненою роллю викладача в навчальному процесі. В сучасних 
умовах основне завдання викладача не надати студенту інформацію, а організувати 
процес доступу до неї і засобів обробки. Отримана в результаті спільної діяльності 
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інформація стає особистим знанням студента, а викладач виконує роль наставника, 
допомагає студентові в самостійній діяльності з освоєння знань. 

Створення власного сайту для викладача на сьогоднішній день є здійсненним 
завданням, набагато більш серйозного підходу вимагає спеціальна розробка курсу з 
використанням Інтернет-сайту і формування комплекту методичних матеріалів для 
розміщення на особистій сторінці. Необхідно уточнити, що технічні засоби 
забезпечення навчального курсу стають навчальними тільки в процесі реалізації їх 
дидактичних властивостей. Застосування подібної технології э найбільш логічним в 
рамках модульної форми організації навчання. Після проведення лекцій викладач 
продовжує керівництво процесом самостійного позааудиторного навчання через свій 
сайт, який служить місцем загального спілкування викладача зі студентами. Як 
правило, для цього важливо представити на особистій сторінці: календарно-тематичний 
план курсу; розклад консультацій; презентаційні або допоміжні матеріали; список 
завдань для студентів, строки їх виконання і вимоги до оформлення, а також спосіб їх 
подання: по електронній пошті або на паперовому носії (перший варіант підвищує 
ефективність використання сайту); інформацію про форми зворотного зв'язку (перелік 
форм контролю і шкалу оцінки результатів роботи), видах і часу перевірочних робіт 
(проміжних і заключних); список рекомендованої літератури і Інтернет-посилань з теми 
дослідження; дошку поточних оголошень, на якій розміщується актуальна інформація. 

Можна доповнити сайт відомостями про викладача, а також створити форум, на 
якому обговорюватимуться будь-які питання, що виникають у процесі навчання як у 
студентів, так і у викладача. Спілкування зі студентами через сайт дозволяє зменшити 
число аудиторних консультацій, постійно перебувати «на зв'язку», контролювати 
процес самостійного навчання, а також побудувати менш формалізовані відносини зі 
студентами. Це дозволить підвищити зацікавленість студентів у самому процесі 
навчання та його кінцевому результаті. 

Таким чином, особиста сторінка викладача в Інтернеті є сполучною ланкою між 
ним і студентами, що дає можливість більш раціонально побудувати процес навчання, 
скоординувати позааудиторну роботу студентів, а також в кілька разів підвищити 
ефективність аудиторних занять та консультацій. 

Впровадження методів навчання з використанням  інформаційних технологій 
хоча й вимагає великих витрат, як фінансових, так і організаційних, але багато в чому 
підвищує ефективність навчання і дозволяє забезпечити конкурентоспроможність 
навчального закладу на ринку освітніх послуг. 

 


