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 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ НАУКИ
«ОБЛІК У БАНКАХ» ЯК СКЛАДОВА СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Компетентнісний підхід є одним з ключових елементів модернізації вищої освіти в Україні
відповідно до цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студоцентрованим. Студоцент-
роване навчання передбачає використання інноваційних методів викладання, які спрямовані на
поліпшення навчання у процесі взаємодії викладачів і студентів і вбачає у студентах важливих
активних учасників власного навчання, формування професійних навичок. Це вимагає від викла-
дачів умілого поєднання базових знань з технологіями навчання, які спроможні допомогти ефек-
тивно засвоїти знання, навички, вміння та спрямовані на отримання професійних компетенцій
студентів.

У навчальній програмі з «Обліку в банках» враховані всі зазначені вимоги щодо студентоцен-
трованого навчання. Вона складена таким чином, щоб студент за невеликий обсяг часу, який від-
ведений на вивчення даної дисципліни, зміг отримати практичні знання з обліку банківських
операцій і згодом зайняти гідне місце серед фахівців з банківської справи. Програмою передба-
чено застосовування таких форм, прийомів і методів навчання, які зроблять навчальний процес
інтенсивнішим, дозволять активізувати пізнавальну діяльність студентів, підвищать результати-
вність їхньої самостійної роботи. До таких прийомів організації навчання, які передбачені про-
грамою «Облік у банках», належать: кейс-методи, дискусії, евристичні прийоми, ситуаційні ме-
тоди та ін.. Одна з форм ефективного підвищення якості вивчення науки «Облік у банках» є
використання імітаційно-ігрового методу навчання, а саме підготовка та проведення ділової гри.

Ділова гра готує студентів до певного виду діяльності у професійному середовищі і орієнтує
на розв’язання проблем з організації обліку операцій банку. При вирішенні конкретних завдань з
банківських операцій, студенти набувають навичок оформлення відповідних документів, вирі-
шення та опису бухгалтерських процедур, складання проведень, виконання спеціального колек-
тивного завдання, що сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу кожного учасника ділової гри
та набуття знаннєвих (практичних) компетенцій щодо облікових процедур за операціями банку.
Підготовка до ділової гри передбачає таку організацію навчального процесу, при якій відбува-
ється групова взаємодія усіх учасників процесу, що допомагає вирішенню різноманітних групо-
вих та особистісних проблем, полегшує процес самодослідження. Кожен студент має конкретне
завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, від його діяльності залежить якість вико-
нання поставленого перед групою завдання.

Отже, застосування ділової гри при вивченні науки «Облік у банках» дозволить не тільки ін-
тенсифікувати навчальний процес, але і вивести його на новий, якісніший рівень, підвищуючи
пізнавальний інтерес до навчальної дисципліни, сприяючи розвитку дослідницьких, комунікати-
вних навиків і забезпечуючи підготовку освіченої, творчої особистості.

Бараник З.П., д.е.н.,
професор кафедри статистики,

Іриневич Ю.В.,
аспірант кафедри статистики
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Сучасні реалії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України обумовлюють необ-
хідність детального вивчення формування національного ринку праці та основних чинників, що
забезпечують відтворення професійного потенціалу країни і перш за все молоді. Високий рівень




