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5. ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гавриловська Л. М., канд. екон. наук, доцент
кафедри обліку підприємницької діяльності

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КАРТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ ЗА РІЗНІ ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2»

Метою опанування дисципліни «Фінансовий облік-2» для сту-
дентів спеціальності 6509 «Облік і аудит» є формування в них
системи знань, практичних навичок з методики обліку власного
капіталу, зобов’язань, доходів, фінансових результатів діяльності
підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різ-
ним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рі-
шень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.

Предмет вивчення дисципліни — методичні засади обліку
джерел фінансування активів та фінансових результатів діяльно-
сті підприємства.

Викладачами кафедри обліку підприємницької діяльності від-
повідно до робочої навчальної програми розроблена навчальна
карта самостійної роботи студентів спеціальності 6509 «Облік і
аудит» з дисципліни «Фінансовий облік-2».

Встановлені критерії оцінювання якості знань студентів за рі-
зні види навчальної роботи. Так для денної і вечірньої форм на-
вчання передбачено наступні види самостійної роботи студентів:

1. Обов’язкові:
Систематичність та активність на практичному занятті, актив-

на участь в проведенні ділової гри, круглого столу — загальна
кількість балів за семестр — 10 (0, 6, 8,10).

Експрес опитування, тест контроль — оцінюється в 10 (0, 6, 8,
10) балів за семестр.

 Якість виконання індивідуальних завдань — кількість балів
10 (0,6,8,10) за семестр.

Виконання модульних завдань — за результатами перевірки 2-х
модульних робіт визначається середній бал у 10 (0, 6, 8,10) балів.

2. Вибіркові:
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Підготовка та написання реферату з обговоренням його мате-
ріалів під час ІКР.

Прийняття участі у студентських конференціях, олімпіадах
(доповідь на конференції, результати олімпіади).

Загальна кількість балів за вибіркові види роботи студентів —
10 (0, 6, 8, 10) балів.

Для оцінювання якості знань студентів заочної форми навчан-
ня передбачені:

1. Обов’язкові види самостійної роботи:
Виконання контрольної роботи. Перевірка правильності вико-

нання контрольної роботи оцінюється до 25 балів.
Виконання модульного завдання — перевірка якості його ви-

конання оцінюється до 20 балів.
2. Вибіркові види самостійної роботи:
Аналітичний огляд та критична оцінка наукових публікацій —

обговорення результатів роботи студента під час практичних за-
нять або ІКР.

Огляд останніх джерел нормативно-інструктивної бази та їх
критична оцінка — обговорення результатів роботи студентів під
час практичних занять або ІКР.

Загальна оцінка за вибіркові види самостійної роботи студен-
тів — 5 балів.

Отже, удосконалення системи оцінювання знань та аналізу пото-
чної і підсумкової успішності студентів з дисципліни «Фінансовий
облік-2» забезпечить подальше удосконалення навчального процесу
в університеті з метою концентрації зусиль студентів по вивченню й
набутті практичних навичок з методики обліку власного капіталу,
зобов’язань, доходів, фінансових результатів діяльності підприємс-
тва; порядку документування господарських операцій та їх групу-
вання, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку.

Гордієнко Л. П., асистент
кафедри обліку підприємницької діяльності

МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

Загально відомо, що під мотивацією розуміють сукупність спо-
нукальних факторів, які визначають активність особистості. Основ-
ними мотивами навчання у студентів є: особистісний розвиток, ін-
терес, результат діяльності, бажання у майбутньому стати кваліфі-




