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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ»

Інноваційні технології, які почали широко використовуватися в
навчальному процесі вищих навчальних закладів (ВНЗ), дозволяють
подолати обмеження, пов’язані з традиційними формами навчання,
істотно впливають на якість пізнавальної самодіяльності студентів.
Такі технології, як електронна пошта, система телеконференцій
(ТКФ), електронна дошка оголошень не залежать від часових і про-
сторових рамок і дозволяють надавати студентам більші можливос-
ті в отриманні знань і практичних навичок, уможливлюють упрова-
дження дистанційного навчання. Але цей процес вимагає від
викладачів значних зусиль: оволодіння навичками використання
сучасних технологій навчання; подолання психологічного бар’єру в
розумінні того, що не тільки безпосереднє спілкування із студентом
дає освітній ефект; оволодіння новими прийомами підготовки за-
вдань, методичного забезпечення і супроводу курсу, відпрацювання
систем контролю знань студентів тощо.

У зв’язку з цим, необхідно внести певні коригування в огані-
зацію вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології
обліку і аудиту». На лабораторні заняття винести частину лек-
ційного матеріалу, який пояснює особливості автоматизованої
обробки того чи іншого комлексу облікових задач. Це є доціль-
ним, оскільки можна безпосередньо в програмному продукті по-
казати технологію обробки облікових даних, обговорити перева-
ги і недоліки інтерфейсу користувача з системою тощо. Викладач
у даному випадку є своєрідним координатором-консультантом і
лише направляє діяльність студента в потрібне русло.

Для раціональнішого використання часу, відведеного на ви-
вчення дисципліни, доцільно було б переглянути види завдань,
винесених на самостійне вивчення студентом. Електронні бази
даних і Internet прискорюють пошук матеріалів за відповідною
тематикою, що цікавить студента, а вивільнений час можна вико-
ристати для самостійного опанування навичками використання
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додаткового бухгалтерського ПЗ (наприклад, Галактика, БЕСТ-
ПРО, Парус тощо — одного на вибір). Складність запровадження
такого підходу лише на стадії підготовки викладачами електрон-
ного навчально-методичного посібника, доступ до якого студен-
ти матимуть через електронну пошту або копіюваня на носії ін-
формації та отриманні дозволу від фірм-розробників ПЗ на вико-
ристання в навчальному процесі демоверсій (з можливістю інста-
ляції на власні комп’ютери студентів) для роботи вдома.

За викладачами з дисципліни «Інформаційні системи і техно-
логії в обліку і аудиті» доцільно закріпити надання консульта-
ційних послуг з використання конкретного програмного продук-
ту (у педагогічному навантаженні — це час, відведений на ІКР).
Це сприятиме підвищенню рівня розвитку пізнавальної самостій-
ності студентів. Таку роботу потрібно побудувати на викорис-
танні технології електронної пошти, що дозволить зекономити
час і створити більш зручний і гнучкий графік роботи викладача і
студентів. Контрольні і практичні роботи необхідно комп’юте-
ризувати. Доцільно запровадити для студентів заочної форми ос-
новні методи системи дистанційного навчання.

Вважається, що спілкуючись із спеціалістами в області обра-
ної професії, студент підвищує свою кваліфікацію і розширює
свій професійних кругозор, тому необхідне надання можливостей
членства студентів в професійних спільнотах.

Пріоритетним напрямком в удосконаленні навчального про-
цесу є використання телеконференцій (ТКФ), які повинні розви-
нути навички ведення дискусії в середовищі віддалених один від
одного учасників ТКФ.
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В сучасних умовах розвитку економіки України роботодавцям
потрібні фахівці, які озброєні новітніми знаннями теорії і практики
бухгалтерського обліку, практики управління, організації виробни-
цтва та добре орієнтуються у нормативній та законодавчій базі.




