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5. ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Абесінова О. К., ст.викладач кафедри
обліку в кредитних і бюджетних

 установах та економічного аналізу

НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
АУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

На сьогодні важливою проблемою у навчально-виховному
процесі вищого навчального закладу є особистісна орієнтація про-
фесійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована не тільки
на засвоєння студентами знань, умінь, навичок і форм поведінки, а
й на формування певної структури особистісних якостей. Важли-
во, щоб уже в процесі навчання студенти оволоділи системним ба-
ченням майбутньої спеціальності, сприймали події як компоненти
єдиної системи діяльності, яка включає пов’язані між собою на-
прямки роботи. Тому при організації проведення аудиторних за-
нять необхідно сконцентрувати увагу в основному на вимогах, які
пред’являються до компетенції випускника та до того мінімуму
змісту навчальної програми, який гарантує відповідні кваліфіка-
ційні ознаки майбутнього спеціаліста.

За традиційних форм вивчення спеціальних фахових дисциплін у
діяльності студентів переважають виконавчі функції, немає реаль-
ної самодіяльності, студенти позбавлені можливості проявляти свої
здібності, реалізовувати особистісні потреби. Праця студентів за
традиційних форм її організації має певні ознаки примусу. Вона
поєднується з одноманітними, спрощеними за змістом навчальними
операціями, а тому не може пробудити ні нових, більш значущих
соціальних мотивів, ні потягу до знань, ні вияву творчості. Отже,
вона є малоефективним засобом формування професійних умінь
студентів, і не завжди являє собою раціональну форму організації
їхньої навчально-пізнавальної діяльності.

Важливою умовою вдосконалення процесу професійної підго-
товки студентів є використання у практиці вивчення економічних
дисциплін цілої системи різноманітних методів активізації на-
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вчання, у першу чергу моделювання, проектування та імітації
(гри). Для активізації аудиторної роботи та для ефективного за-
своєння студентами навчального матеріалу колективом кафедри
обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного ана-
лізу розроблено систему тренінгових занять, з таких дисциплін,
як «Облік у банках» і «Економічний аналіз». Тренінг — це:

— неформальне, невимушене, конструктивне спілкування;
— ефективна форма опанування знаннями;
— інструмент для формування умінь і навичок;
— форма розширення власного набутого досвіду;
— аналіз конкретних виробничих ситуацій;
— спеціальна технологія, яка допомагає краще зрозуміти та

усвідомити сутність і роль різних стратегій конкурентоздатної
взаємодії.

Тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. На
відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повністю
охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її видів ком-
петентностей, які мають місце в професійній діяльності
(соціальна, соціально-психологічна, комунікативна, технологіч-
на, продуктивно-результативна, аналітико-синтетична, прогноз-
на, організаційна, емоційна та інтелектуальна), самостійність,
здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо.

Метою проведення тренінгів з навчальних дисциплін кафедри
є: підвищення активності навчання студентів, стимулювання їх ін-
тересу до пізнання; адаптування студентів до осмислення та ви-
значення достовірної інформації, аналізу першоджерел; вибору
оптимального рішення з кількох альтернативних; формування на-
вичок співпраці; формування навичок логічного мислення, аналізу,
вибору і презентації інформації або проблематики; зміна стерео-
типів, поглядів на процес навчання, аби усвідомити його переваги
та зрозуміти, що він може надавати наснагу та задоволення.

Тренінг сприяє інтенсивності навчання, результат якого дося-
гається завдяки власній активній роботі його учасників. Знання
під час тренінгу не подаються в готовому вигляді, а стають про-
дуктом активної діяльності самих учасників, що підвищує заціка-
вленість та ефективність опанування навчальних дисциплін.

Робота економіста, як відомо, — це постійне вирішення виро-
бничих питань. Тому впровадження у систему навчання аналізу
конкретних економічних ситуацій є необхідним завданням, спря-
мованим на розв’язання проблем активізації навчання та його
зв’язку з практикою підприємницької діяльності. У процесі такої
навчальної праці закладаються основи економічного стилю мис-
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лення нового типу, які допоможуть майбутньому спеціалісту
приймати рішення в нестандартних ситуаціях, оцінювати позити-
вні й негативні наслідки їхньої реалізації.

Бондар М. І., д-р екон. наук, професор,
завідувач кафедри обліку

підприємницької діяльності,
Бондар Т. А., канд. екон. наук, доц.

кафедри бухгалтерського обліку

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
У ВІДНОСИНАХ «ВИКЛАДАЧ—СТУДЕНТ»

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті наголо-
шує, що стратегічним завданням сучасної системи освіти є вихо-
вання творчої соціально-активної особистості. Для досягнення
поставленого завдання необхідним є, з одного боку, пошук шля-
хів, засобів, методів активізації діяльності студентів і на цій ос-
нові розвиток їхнього творчого мислення та самостійності, а з
іншого — подолання тих бар’єрів, які стоять на заваді успішного
навчального процесу.

Одним із методів успішного розвитку творчого мислення студе-
нтів, досягнення ними оптимальних якісних і кількісних показників
в освіті виступає соціальне партнерство, змістом якого є обмін ін-
формацією, створення позитивної мотивації шляхом творчого діа-
логу, пізнання особистості студента. Під соціальним партнерством
розуміють вид відносин викладача і студента (двох суб’єктів), які
характеризуються пошуком і досягненням педагогічного консенсу-
су, реалізацією професійних інтересів суб’єктів професійної освіти
засобами педагогічної підтримки з метою підвищення статусу сту-
дента, значимості його особистого внеску у вирішення спільних за-
вдань, розвитку його особистісно-смислової сфери.

Соціальне партнерство між викладачем і студентом характери-
зуються складною внутрішньою структурою, компонентами якої є:

1) мотиваційний (інтерес до партнера й потреба в стосунках із
ним);

2) когнітивний (сприйняття й оцінка іншого; рефлексія стосу-
нків й усвідомлення їх труднощів; уявлення про оптимальні вза-
ємини);


