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На жаль не всі ті, хто призвані нести студентам «нову істину» це 
розуміють і тому досить часто виникають ситуації (типові), при 
яких виникають безліч проблем між студентами перших курсів і ви-
кладачами. З суто прагматичної точки зору, яка є сутністю відносин 
між викладачем і студентом початкових курсів, виникає дилема, яка 
має вже, раніше означене людське тлумачення «я — викладач, а 
ти — студент». Тобто, за відсутністю часу (або вміння) у викладача 
на з’ясування психологічної картини можливості і готовності 
сприйняття технології і методології викладання його дисципліни 
студентами на перших курсах, може створюватися певний бар’єр 
«несприйняття інформації». Тобто, студенти перших курсів (як би 
вони не вважали себе дорослими) практично не готові до сприйнят-
тя технології (методології) подання знань у вищій школі. 

Ця проблема не є чимось таким, що дуже хвилює вищу школу. 
І, можливо, до цього можна віднестися спокійно, але на жаль 
може трапитися те, що «потенційно обдаровані» студенти будуть 
втрачені лише через те, що школа не надала їм навиків «бійця» і 
не навчила швидко адаптуватися до незвичних методик отриман-
ня знань. 

Тому, на наш погляд, можливо доцільно спробувати зробити 
перший курс не за традиційною схемою двох семестрів, а по схе-
мі трьох семестрів, згаявши перший триместр (термін можна ви-
значати за доцільністю) на поєднання викладання навчальних ди-
сциплін з тестуванням тієї частини курсу, яка була викладена, що 
можливо, з одного боку, дасть студенту можливість адаптуватися 
до вимог вищої школи, а з іншого — надасть викладачу можли-
вість коректувати технологію викладання навчального курсу з 
урахуванням психологічних можливостей студентів, які вивча-
ють цю дисципліну. 

В. Ф. Ситник, д-р екон. наук, професор,  
І. А. Козак, канд. екон. наук, доцент 

кафедри інформаційних систем в економіці 

ПРО ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Існує і застосовується два основних види науково-дослідної 
роботи студентів (НДРС). 
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1. Навчальна науково-дослідна робота студентів, що передба-
чена діючими навчальними планами. До цього виду НДРС можна 
віднести реферати, курсові роботи, дипломні роботи.  

2. Науково-дослідна робота понад вимоги, що ставляться на-
вчальними планами. Основними формами НДРС, виконуваної у 
позаучбовий час є студентські лабораторії та гуртки, участь у на-
укових конференціях, участь у внутрішньовузівських і всеукраїн-
ських конкурсах наукових робіт та олімпіадах. 

Друга форма НДРС є найбільш ефективною для розвитку 
дослідницьких і наукових здібностей студентів, а також для 
поглибленого вивчення студентами певних учбових дисциплін. 
З одного боку, студент за власним бажанням, у вільний від за-
нять час, під керівництвом обраного ним викладача займається 
проблематикою, яка його зацікавила. З іншого боку, за таку 
науково-дослідну роботу студент отримує додаткові бали з ві-
дповідної дисципліни в процесі поточного контролю знань (за 
систематичність та активність роботи), що є для нього додат-
ковою мотивацією. 

Кафедра інформаційних систем в економіці протягом остан-
ніх років успішно використовує цілий ряд форм НДРС, що непе-
редбачені навчальними планами, а саме: 

1) вже чотири роки поспіль кафедрою проводиться Всеукраїн-
ська студентська наукова конференція «Проблеми впровадження 
інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі», в якій 
беруть участь студенти з багатьох ВУЗів. (Так, наприклад, на 
останній конференції виступили — 81 учасник з 18 ВУЗів Украї-
ни, у тому числі 44 учасники з КНЕУ). Важливим здобутком 
конференції є видання збірника тез доповідей; 

2) також чотири роки в стінах КНЕУ кафедрою проводиться 
Всеукраїнська студентська олімпіада з інформаційних систем і 
технологій (в останній взяли участь 57 учасників-переможців 
першого етапу олімпіади з 30 українських ВУЗів); 

3) щорічно студенти беруть активну участь у ВУЗівській нау-
ковій студентській конференції за секцією «Інформаційні систе-
ми в економіці» — так, минулого року 39 студентів виступили на 
ній з доповідями; 

4) студенти, підготовлені викладачами кафедри, приймають 
участь у міжнародних наукових конференціях (минулого року 2 
студенти представляли КНЕУ на конференції у Мінську, 1 студент-
ка — у Львові та 3 студентів — на Міжнародному економічному 
форумі, який проходив в стінах КНЕУ); 
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5) у 2002 році при кафедрі створено студентську наукову 
лабораторію, в рамках якої для студентів у позаурочний час 
організовувались лекції за тематичними напрямами із залу-
ченням провідних спеціалістів відповідного профілю. Крім 
цього, студенти лабораторії займаються науковими дослід-
женнями за обраними тематиками та розробкою інформацій-
них систем. 

Наукова робота студентів збагачує і доповнює навчальний 
процес. Таким чином посилюється мотивація студентів до сис-
тематичної активної роботи впродовж навчального року. Та-
кож підвищується ефективність роботи викладацького складу. 

Крім цього, значна частина студентів, які розпочинають зай-
матися науковою роботою з 3—4 курсів вступають після одер-
жання диплому до аспірантури. Тобто, окрім активізації навчаль-
ного процесу, організація НДРС в позаурочний час є важливим 
фактором при підготовці молодих вчених. 

В. В. Сироватко, асистент кафедри 
педагогіки та психології 

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ 
ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

З КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ» 
За прогнозами спеціалістів, в ХХІ столітті більша частина 

мешканців розвинутих промислових країн протягом життя зможе 
отримати, принаймні, три види освіти, так як в сучасних умовах 
роль знань збільшилася настільки, що вони стали виступати в 
якості головного конструктивного фактора розвитку суспільства. 
В зв’язку з цим освіта багатьох країн світу стала відчувати якісні 
зміни. Це, в першу чергу, відображається на розвитку додаткової 
професійної освіти в вищих навчальних закладах, яка відноситься 
сьогодні до процесів, які найбільш інтенсивно розвиваються. Фор-
ми цієї системи, які склалися раніше в освіті, завжди пов’язані з 
основною спеціальністю, а саме: підвищення кваліфікації, різно-
манітні види перепідготовки, інститути вдосконалення і т. ін. 

Головним завданням цих форм вважається насамперед підви-
щення та удосконалення професіоналізму через ознайомлення з но-
вими методами і досягненнями у власній професійній області. Але в 
період структурної перебудови економіки, бурхливого розвитку ін-
новаційних технологій, одним з нових питань, які відносяться до 
системи додаткової професійної освіти, стала проблема кваліфіка-
ційних можливостей випускників вищих навчальних закладів. 

Додаткова професійна освіта — це відповідь часу на вимоги 
соціальної, економічної та культурної ситуації в країні. Тому, у 
зв’язку з вимогами сучасності, поряд з базовою професійною під-


