
вдань у студента виникає запитання, він завжди може звернутися 
до викладача, який дасть йому необхідні пояснення. Систематич-
но на практичних заняттях фахівці нашої кафедри проводять ін-
дивідуальну роботу з кожним студентом.  

Вільний доступ до Інтернету, система дистанційної освіти яв-
ляються також могутніми засобами індивідуалізації навчання. 
При наявності величезної кількості інформації студент розгублю-
ється в пошуку необхідних матеріалів на сайтах Інтернету і звер-
тається до досвідчених викладачів, які надають йому ефективну 
допомогу в формі індивідуальних консультацій на кафедрі, в ауди-
торіях, навіть по телефону.  

Науково-дослідницька робота студента — це вершина його 
індивідуальної творчої діяльності. Згідно з діючими навчальними 
планами шляхом консультацій досвідчені викладачі керують на-
писанням рефератів, курсових, дипломних робіт нашими студен-
тами. В позанавчальний час наші вихованці приймають активну 
участь у наукових конференціях, внутрішньовузівських і всеук-
раїнських конкурсах та олімпіадах. В минулому році на всеукра-
їнському конкурсі «Découverte de la France» Григоренко Ярослав 
і Бобрицький Максим посіли друге і третє місця з французької 
мови (студенти доц. В. І. Круковського і викл. 
Л. С. Шпильківської).  

У сьогоднішніх умовах розвитку інформаційних технологій 
лекції втрачають своє вчорашнє значення, а тому потрібно наба-
гато більше уваги приділяти індивідуалізації навчального проце-
су у вищих навчальних закладах. 

 
 

O. І. Щедріна, канд. екон. наук, доц.,  
кафедра інформаційного менеджменту 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ» 
 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчаль-
них занять. Самостійна робота з дисципліни має такі цілі: 

поглиблення та закріплення теоретичних знань, розвиток у 
студентів творчих здібностей; 
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набуття практичних навичок проектування, програмування, 
налагодження та тестування програмних комплексів; 

розвиток вміння розробки проектної документації та оформ-
лення програмних і експлуатаційних документів. 

Виконання самостійної роботи здійснюється умовах ігрового 
проектування, яке передбачає створення імітації виробничого 
процесу проектування та програмування програмного продукту. 
Цей процес ґрунтується на обов’язковій послідовності операцій 
та детально розроблених правилах їх виконання. 

На цьому етапі навчання студент виконує індивідуальну роз-
робку програмного комплексу. Завдання для самостійної роботи 
складені таким чином, щоб, виконуючи свою розробку, студент 
брав участь у створенні програмного продукту, починаючи з ви-
вчення цілей і завдань, для яких розробляється програмна систе-
ма, опису задачі, створенні для поставленої задачі математичної 
моделі. Потім розробник повинен вибрати метод розв’язання за-
дачі, визначити організацію даних, спpоектувати логіку пpогpам. 
На етапі пpоектування визначається, як система, що розроблю-
ється, повинна реалізувати поставлені завдання та функції. Пpи 
цьому система ділиться на невеликі елементи, які виконують ви-
значені функції. Особливістю виробничої організації процесу 
створення програмного продукту є забезпечення взаємодії між 
компонентами програмного продукту. 

На основі попередніх рішень складаються програми, здатні 
розв’язати задачу. На етапі розробки програми використовуються 
сучасні технології програмування програмних продуктів. 

Після розробки програми здійснюється індивідуальне налаго-
дження модулів, об’єднання їх у комплекс і налагодження всього 
комплексу, перевірка працездатності за допомогою розроблених 
тестів. Для використання програмного комплексу розробляється 
програмна документація. 

З метою контролю за якістю та терміном виконання самостій-
ної роботи здійснюються контрольні перевірки згідно графіка 
виконання роботи. Метою таких перевірок є якнайшвидше ви-
явити помилки під час проектування програмного комплексу. 
Крім цього проміжні контрольні перевірки змушують розробника 
забезпечити повну завершеність роботи на даному етапи розроб-
ки. В процесі контролю кожного етапу перевіряється відповід-
ність документації вимогам стандарту; достатність документації 
для виконання робіт наступного етапу розробки; наявність поми-
лок, які не дозволяють завершити успішно розробку. Розробник 
усуває зауваження та переходить до наступного етапу розробки. 
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Під час захисту самостійної роботи студент демонструє екс-
плуатаційні можливості розробленого комплексу, відповідає на 
запитання викладача. Оцінюється робота за такими критеріями: 

рівень якості розробки пpогpамного комплексу, тобто повнота 
pеалізованих функцій, pівень інтеpфейсу, надійність функціону-
вання, наявність засобів допомоги; 

унівеpсальність та оpигінальність пpийнятих пpоектних рі-
шень; 

правильність відповідей на поставлені викладачем питання; 
відповідність оформлення самостійної роботи встановленим 

вимогам; 
своєчасність виконання графіка робіт пpи пpоектуванні.  
Виконання самостійної роботи в умовах ігрового проектуван-

ня надає студентам можливість застосувати свої теоретичні знан-
ня при вирішенні конкретних практичних завдань, формує у них 
професійні уміння, які необхідні для здійснення майбутньої про-
фесійної діяльності. 

 
 
 

В. П. Яцюта, канд. екон. наук, доц., 
кафедра фінансів 

 
 

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ»  

НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР» 
 
Успішне проведення письмового вступного іспиту до магіст-

ратури передбачає відповідне методичне забезпечення, головни-
ми складовими якого є набір екзаменаційних білетів та відповід-
ний рівень підготовки вступників. 

В основу складання екзаменаційних білетів та підготовки 
вступників слід покласти зміст Програми вступного іспиту зі 
спеціальності «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «ма-
гістр», що дозволить виробити єдиний підхід до складання екза-
менаційних білетів і підготовки абітурієнта. Складання екзаме-
наційних білетів повинна охоплювати основні розділи програми і 
питання повинні бути підібрані таким чином, щоб забезпечити 
можливість абітурієнту викласти свої знання і унеможливлюють 
списування, бо для відповіді на питання недостатньо декількох 
сторінок підручника, а необхідні знання усієї програми. Якісно 
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