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надання рекомендацій щодо використання переваг існуючого за-
конодавства.

Стрімка зміна обсягів діяльності окремих видів фінансових
посередників в Україні та світі, а саме обсягів залучених фінан-
сових ресурсів, зміна параметрів фінансового ринку потребують
детального аналізу та проведення подальших досліджень щодо
обґрунтування ролі і значення фінансового посередництва в еко-
номіці країн, цим саме продовжуючи наукові теорії А. Пігу, Р. Гол-
дсміта, Й. Шумпетера.

Важливим є проведення подальших досліджень щодо:
• проблем інвестиційної діяльності різних типів фінансових

посередників;
• застосування елементів технічного та фундаментального

аналізу в умовах неефективного ринку;
• можливості та доцільності використання зарубіжного досві-

ду управління активами інститутів спільного інвестування в
Україні;

• проблем фінансування та збереження пенсійних накопичень
у системі недержавного пенсійного забезпечення;

Наукова робота викладача значно збагачує знаннями навча-
льний процес та сприяє формуванню наукових здібностей у
студента.

Сибірянська Ю. В., канд. екон. наук,
старш. викл. кафедри фінансів

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
 НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ ПІДГОТОВКИ: ВПЛИВ

НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ ТА ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ

Про доцільність та необхідність застосування дистанційної
системи навчання і, паралельно з цим, — за підвищення якості
підготовки фахівців економічних спеціальностей виступають бі-
льшість викладачів КНЕУ. На нашу ж думку, дистанційне на-
вчання не сприяє підвищенню якості навчання та об’єктивності
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оцінювання знань студентів, особливо вітчизняних ВУЗів, студе-
нти яких у першу чергу намагаються отримати позитивну або ж
«високу» оцінку, а не знання, для чого часто застосовуються не-
дозволені засоби, такі як списування, стороння допомога тощо.
Про ці факти свідчить досвід застосування WEBst при викладанні
дисципліни «Податковий менеджмент» на магістерському рівні
підготовки студентів фінансово-економічного факультету. За ре-
зультатами сесії можна оцінити переваги та недоліки запрова-
дження такої форми навчання.

Дійсно, із запровадженням WEBst успішність студентів зросла:
— якщо в минулому році в середньому 20 % студентів кожної

групи мали допуск до іспиту 20 балів, то після введення дистан-
ційної форми здачі робіт — це поодинокі випадки (максимум 1—2
студента в групі, а в більшості груп взагалі немає студентів із до-
пуском 20 балів).

— якщо в минулому році 20 % студентів не здало іспит з дисци-
пліни, то в поточному лише 9 %, до того ж більше ніж у 2 рази (з 16
до 36 %) зросла частка студентів, які здали іспит на «відмінно».

Разом з тим, у минулому році іспит не здали 2 % проекзаменова-
них студентів із допуском 30 балів (на рівні 31—39 балів), а в пото-
чному році є студенти із допусками 30—40 балів (аж до 49), які не
здали іспит (4 % проекзаменованих), хоча система оцінювання в по-
точному році значно лояльніша (не 50 + 50, а 50 + 60).

Тобто рівень підготовленості студентів до іспиту змінився.
Але за рахунок чого? У першу чергу через запровадження диста-
нційної форми здачі робіт студентами, а по-друге — через запро-
вадження в університеті системи оцінювання: 50 + 60 = 100.

Серед студентів було проведене анонімне опитування (анке-
тування) для виявлення їхньої точки зору стосовно застосування
WEBst. Майже 80 % респондентів користувались системою лише
для здачі модуля та індивідуальних робіт (за які можна було
отримати до 40 балів в сукупності) і лише половина із них пере-
глядала лекційний курс. Для уточнення спірних питань через фо-
рум до системи звертався лише кожен п’ятий студент. Це свід-
чить, що самостійна робота студентів магістратури мало органі-
зована, навчально-пізнавальна складова практично відсутня, а
основна увага студентів зосереджена на простому «зароблянні»
балів для здачі іспиту.

Через веб-систему студенти здавали модуль у тестовій формі
(max оцінка — 20 балів (40 питань), обмеження часу — 20 хв).
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Результати здачі свідчать, що майже 96 % студентів отримали
за модульний контроль від 14 до 20 балів, при чому 18—19,9 ба-
лів отримали аж 66,7 % студентів (рис.), а на 20 балів модуль
здали 8,5 % студентів. На перший погляд складається враження,
що студенти просто добре підготувались до модуля. Але:

— по-перше, анонімне анкетування засвідчило, що практично
30 % студентів здавали модуль не самостійно, а із допомогою 1—
3 студентів, що і відобразилось на їх успішності, а 1 % студентів
взагалі не приймали участі у здачі модуля (за них здали одногру-
пники). У минулому ж році тестовий модуль здавався в комп’ю-
терному класі під наглядом викладача, тому результати були
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більш об’єктивними і не спостерігалось такої високої успішності
студентів;

— по-друге, результати здачі індивідуальної роботи, яку
студенти самостійно виконували за матеріалами, отриманими
на базі проходження практики мають дещо інший розподіл
(рис.). Тобто даний вид контролю має більшу об’єктивність в
оцінюванні;

— по-третє, результати іспиту не такі оптимістичні, так як є
студенти, що із допусками 40 балів, на іспиті набрати менше
30 балів (із 60!). Як же вони так добре здали модуль?

До того ж більше 55 % студентів переконані, що за допомо-
гою веб-системи неможливо об’єктивно оцінити рівень знань,
у т.ч. 12 % сумніваються в об’єктивності оцінювання, хоча
вважають, що за умов доопрацювання така система матиме по-
зитивні наслідки.

Дійсно, дистанційна форма навчання для більшості (більше
80 %) студентів магістерського рівня підготовки (частина з яких
суміщають навчання із роботою) є досить зручною. Серед основ-
них її переваг для студента є: зручність у здачі робіт, особливо
для працюючих студентів (вільний графік, швидкість та операти-
вність здачі): можливість здачі завдання з домашнього комп’ю-
тера; сприяння оптимізації часу студентів, підвищенню самодис-
ципліни та самоконтролю; забезпечення високого рівня відкрито-
сті та прозорості оцінювання робіт (як тільки викладач оцінив
роботу, студент одразу ж бачить результат і йому не потрібно ви-
трачати час на поїздки до університету). Тому дистанційну фор-
му навчання найдоцільніше застосовувати для студентів заочної
форми навчання.

Основними ж недоліками WEBst на думку студентів є: досить
часті збої системи, слабка технічна підтримка, повільна робота
сайту, а також необ’єктивність оцінювання через відсутність
контролю за студентом та неможливість перевірити хто в дійсно-
сті здав роботу — сам студент чи її виконав хтось інший. Тому
студенти пропонують суміщати дистанційну форму навчання із
аудиторними консультаціями з викладачем.

Отже, через дистанційну систему складно досягнути якісного
вивчення дисципліни, яка має прикладний характер, а на іспит
виноситься задачі, вирішенню яких студенти не приділяють зна-
чної уваги протягом семестру. Проте дана форма навчання має
право на існування враховуючи її зручність як для студента, так і
для викладача, хоча технічна сторона потребує суттєвого до-
опрацювання.




