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рішувати проблеми сучасної економіки, на які Economics або зо-
всім не має відповіді, або приймає деякі процеси, як аксіоми, які 
не потребують доказу (ефект сноба, ефект ажиотажного попиту, 
ефект натовпу). 

4. І найважливішою, якщо не вирішальною функцією курсу 
«Соціальна економіка» є формування сучасного економічного мис- 
лення, базою якого є посилення його загальноосвітнього, фунда-
ментального характеру. Мова йде про те, що освіта повинна слу-
жити не тільки і не стільки для виконання практичних завдань  
(у даному випадку економічних), скільки для життя в цілому, а 
саме розуміння (усвідомлення) соціальної спрямованості еконо-
міки формує у студента риси особистості. 
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СИНЕРГЕТИЧНІ ВІДНОСИНИ  
В СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА  

АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Крива сучасної системи освіти це лише частина глобальної 

кризи людських відносин, яка обумовлена вузько прагматичними 
установками, орієнтацією на вузько дисциплінарний підхід без 
горизонтальних зв’язків між навчальними дисциплінами. Ми всі 
страждаємо від нездатності охопити і зрозуміти зв’язки і взаємо-
дію між речами та явищами, які розташовані для нашої сегментар- 
ної свідомості у різних галузях науки і суспільного життя. 

Тому, наш погляд, реформа освіти мусить спиратися на ідеї 
цілісності і фундаментальності освіти, але не у традиційному дис- 
циплінарному розумінні фундаментальних наук, яке сформувало 
загальноосвітню парадигму з часів першої фази наукової рево-
люції, а з урахуванням парадигмальних змін науки рубіжа ХХІ 
століття, переходу її у міждисциплінарну стадію постнеокласич-
ної науки. 

Зміна парадигми, що здійснюється в науці, перехід від н’юто- 
новської до еволюційної синергетичної парадигми у цей час ре-
зонірує з потребами культури людства в цілому. Якраз це вима-
гає не лише міждисциплінарного підходу до навчання, але й су-
часних синергетичних відносин у студентських групах, на курсах 
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і факультетах, у навчальних закладах у цілому як найважливіша 
умова активізації навчального процесу. 

Постнеокласична, синергетична парадигма розвитку й пізнан-
ня, навпаки у будь-якій конкретній ситуації пропонує використо-
вувати рівноправну, рівнозацікавлену взаємодію суб’єктів конк-
ретної ситуації і розв’язання її шляхом задовільнення потреб та 
інтересів всіх суб’єктів. Це не зрівнялівка, тому що потреби та 
інтереси суб’єктів конкретної ситуації задовольняються відповід- 
но їх власних здібностям і можливостям лише за допомогою ін-
ших суб’єктів та у взаємодії з ними. 

Кейс-метод у синергетичному наповнені, як і всі інші синерге-
тичні методи освіти, дозволяє навчати пробуджуючими імпуль-
сами, у повній мірі реалізувати резонансну природу навчання, 
здійснювати прискорений перехід до нових, модифікованих 
структур знання і поведінки, формувати, виховувати дійсно тала-
новитих фахівців для всіх галузей соціально-економічної сфери 
життєдіяльності суспільства. 

До останнього часу в університеті, на факультетах, курсах і 
групах здійснювалися організація і управління з боку керівних 
органів: ректорату, деканатів, старост курсів і груп, які признача-
лися керівництвом, а самоорганізація та самоуправління, практич- 
но були відсутніми на всіх рівнях і лише в останній час почали 
визнаватися керівництвом і діяти самоорганізовані самоуправля-
ємі структури в університеті, на факультетах, курсах і в навчаль-
них групах. Це природний процес, і хотілось би комусь чи ні, на 
курсах і, особливо, у навчальних групах само виникають малі са-
моорганізовані, самоуправляємі групи за інтересами членів цих 
груп. 

В законі України «Про вищу освіту», прийнятому в 2002 році, 
у статті 38 «Студентське самоврядування» чітко визначено, що 
вищим органом студентського самоврядування в групі є збори 
студентів, Але чомусь рішення, прийняті на зборах, мають лише 
дорадчий характер. На наш погляд, доцільно було б доповнити 
цю статтю закону положенням про те, що для студентів указані 
рішення мають мати обов’язковий характер. Такий же характер 
повинні мати рішення студентського парламенту, студентського 
деканату, студентської навчальної частини та інших форм само-
організації та самоврядування. 

Студент, який вивчає цей спецкурс, має добре розуміти, що 
він, безумовно, буде добрим фахівцем і, якщо потрібно буде, то і 
викладачем — вихователем молодого покоління. Тобто вивчаючи 
спецкурс «Синергетика і самоорганізація в економічній діяльнос-
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ті», студент активно реалізує перший шлях формування синерге-
тичних відносин не лише у групі, але й у суспільстві. 

Коли навчальна група сформована (та й у процесі її форму-
вання) важливо розумно сприяти формуванню (самоформуван-
ню) малих груп або команд із 3—5 студентів, які є прихильника-
ми певних поглядів, цінностей, загальної мети, використання 
передових технологій і методів навчання. 

У малих групах, як правило, є свої лідери, яких потрібно знати 
всім викладачам і керівництву факультету, всіляко допомагати їм 
позитивно впливати на членів команди, здійснювати самовряду-
вання в команді і навчальній групі. 

Таким чином, праця студентів у складі команди сприяє само-
формуванню у них розуміння необхідності узгоджувати свою 
власну думку з колективною, свої інтереси з інтересами групи, 
опануванню ними синергетичних принципів розв’язання проб- 
лем, методами аналізу і творчого критичного мислення, самоор-
ганізації і самоуправління. 
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Дисципліна «Фінансовий облік» є однією з профілюючих для 

студентів, що навчаються за спеціальністю «Облік і аудит». При 
вивченні цієї дисципліни студенти отримують достатні теоретич-
ні знання та практичні навички, які потім можуть використовува-
ти при вивченні інших економічних дисциплін, а також при про-


