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Ларіонова А. С., старш. викл.
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-1»

Метою опанування дисципліни «Фінансовий облік-1» для сту-
дентів спеціальності 6509 «Облік і аудит» є формування в них
системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних
та необоротних активів підприємства; підготовки та надання фі-
нансової інформації різним користувачам для розробки, обґрун-
тування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності гос-
подарюючого суб’єкта.

Предмет вивчення дисципліни — методичні засади обліку не-
оборотних та оборотних активів підприємства і змін, які відбу-
ваються в них у результаті здійснення господарських операцій.

Відповідно до робочої програми викладачами кафедри обліку
підприємницької діяльності розроблена навчальна карта само-
стійної роботи студентів спеціальності 6509 «Облік і аудит» з ди-
сципліни «Фінансовий облік-1».

Для оцінювання якості знань студентів денної і вечірньої
форм навчання передбачені та застосовуються відповідні види
самостійної роботи:

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

активна участь в проведенні круглого столу, в розгляді ситуацій-
ного завдання з загальною оцінкою в 10 (0, 6, 8,10) балів за се-
местр.

1.2. Експрес опитування, тест контроль — оцінюється за се-
местр в 10 (0, 6, 8, 10) балів.

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

1.4. Правильність виконання модульних завдань — визнача-
ється середній бал за результатами перевірки 2-х модульних ро-
біт у 10 (0, 6, 8,10) балів.

2. Вибіркові:
2.1. Написання реферату та обговорення його матеріалів під

час ІКР.
2.2. Прийняття участі в роботі гуртка та доповідь на його засі-

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

Для оцінювання якості знань студентів заочної форми навчан-
ня передбачені наступні види самостійної роботи:

1. Обов’язкові:
Правильність виконання контрольної роботи — оцінка до 25 балів.
Виконання модульного завдання — оцінка до 20 балів.
2. Вибіркові: результати роботи з аналітичного огляду та крити-

чної оцінки наукових публікацій останніх джерел нормативно-
інструктивної бази. Обговорення результатів роботи здійснюється
під час практичних занять або ІКР з загальною оцінкою до 5 балів.

З метою встановлення проміжних результатів поточної успіш-
ності та відвідування занять студентами за першу половину
останнього семестру 2009–2010 навчального року, відповідно до
розпорядження ректора А.Ф. Павленка, викладачі кафедри виста-
вили окремими колонками в журналах академічних груп загальну
оцінку за всі форми роботи, передбачені робочою навчальною
програмою дисципліни «Фінансовий облік — 1» та кількість
пропущених практичних занять станом на 26 жовтня 2009 року.
Узагальнення та аналіз проміжних результатів поточної успішно-
сті студентів обговорені в кожній академічної групі.

Загальна оцінка за всі форми роботи, передбачені робочою на-
вчальною програмою дисципліни виставлена в журналах груп та
відомості до 08 січня 2010 року.

Таким чином, удосконалення системи оцінювання знань та
аналізу результатів поточної і підсумкової успішності студентів з
дисципліни «Фінансовий облік-1» забезпечить подальше удоско-
налення навчального процесу в університеті з метою концентра-
ції зусиль по розгортанню інноваційної діяльності.

Семениченко Ю. К., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку в кредитних і бюджетних

установах та економічного аналізу

МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ МАГІСТРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ «ОБЛІК І АУДИТ

В УПРАВЛІННІ БАНКАМИ»

Пред’являючи серйозні вимоги до організації навчання студе-
нтів згідно Болонського процесу, часто не беруть до уваги моти-
ваційний потенціал системи контролю знань. Вищий навчальний




