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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ

Однією з педагогічних технологій, яка спрямована на покра-
щення та розвиток трудового навчання, є метод творчих проектів
або проектно-технологічний метод.

Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була
запропонована американським педагогом і філософом Джоном
Дьюї більше століття тому. Вперше у вітчизняній педагогіці ак-
туальність цієї проблеми вивчав О. Макаренко, який в результаті
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своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про
проектування особистості як суб’єкта педагогічної праці.

Під проектною технологією навчання треба розуміти таку
технологію, коли студенти набувають знань і умінь у процесі
планування й виконання самостійних творчих завдань-проектів.
Активне включення тих, хто навчається, у зміст тих або інших
проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльно-
сті в соціокультурному середовищі.

Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що ви-
магає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення.
Головною складовою методу є самостійність учня. Дуже важли-
вою також є структуризація змістовної частини проекту із зазна-
ченням поетапних результатів. Причому послідовність цих мето-
дів можна поставити у такий ряд: визначення проблеми
(визначення завдань, які випливають із дослідження); висунення
гіпотези вирішення завдань; обговорення методів дослідження;
оформлення кінцевих результатів; аналіз одержаних даних; під-
биття підсумків; коригування; висновки [1].

Є.С. Полат розробив класифікацію за домінуючою у проекті
діяльністю (прикладною, пошуковою, дослідницькою, творчою,
рольовою та ін.) розрізняють проекти: практико-орієнтовані; ін-
формаційні;науково-дослідницькі; творчі ; ігрові ; професійно-
моделюючі [4].

При вивченні курсу «Психологія діяльності і навчальний ме-
неджмент» студенти мали змогу навчитися створювати проекти
на різну тематику: інноваційний навчальний заклад, механізми
педагогічного впливу, стилі педагогічного спілкування, навчаль-
на гра «Освітньо-вікові групи та навчання» або «День самовря-
дування», а також реалізації окремих функцій управління на-
вчанням (планування, організація, мотивація, контроль).

Для нас практичним досвідом застосування методу проектів
було проведення Другого конкурсу проектів з циклу психолого-
педагогічних дисциплін, який відбувся 20 грудня 2012 р. в стінах
КНЕУ. Проведення цього конкурсу навчальних проектів дозво-
лило усім охочим студентам представити результати своєї проек-
тної діяльності на високому рівні, продемонструвати найкращі
здобутки, зроблені спільно з викладачами протягом навчального
семестру.

При підготовці доповідей та проектів студенти використову-
вали різноманітні способи подачі нової інформації, а також про-
явили неабияку креативність. Студенти показати, що у їхньої
творчості немає меж, а лише потрібні відповідні умови та під-
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тримка для їх реалізації. А це ще раз підтверджує важливість вза-
ємовз’язку та взаємопоєднання зусиль як викладачів так і студен-
тів, тобто реалізації особистісно-орієнтованого навчання.
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РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ:
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Дебіторська заборгованість є одним з негативних явищ в еко-
номіці будь-якої країни. Найбільшу частку дебіторської заборго-
ваності сьогодні становить поточна дебіторська заборгованість за
продукцію (товари, роботи, послуги).

Питання обліку розрахунків з покупцями і замовниками у
своїх роботах розглядали провідні вітчизняні науковці, зокрема
Бутинець Ф.Ф., Сопко В.В., Кадуріна Л.О., Нашкерська Г.В.,
Скорба О.А., Власюк Г.В. тощо.

Сучасні жорсткі конкурентні умови господарювання вимага-
ють від підприємства вирішення цілого ряду облікових проблем.
Зокрема, основними з них є порядок визнання та оцінки дебітор-
ської заборгованості, документального оформлення та методики
відображення розрахунків з покупцями та замовниками в системі


