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Соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, євроінтеграційні процеси, входження її у світове співтовариство зумовлюють посилення вимог до фахівців економічних спеціальностей, які постійно відчувають потребу в самоосвіті та самовдосконаленні.
Фахівці з економіки під час практичної роботи
застосовують значний обсяг інформації (закони,
укази, постанови, інструктивні матеріали, що мають тенденцію до змінювання), тому в процесі
навчання необхідно зосереджувати увагу студентів на пошуку необхідних джерел інформації, її
обліку, виробляти вміння орієнтуватися в потоці
інформації, набувати навички використання різних інформаційних джерел, а це можливе лише
за умови ефективної організації самостійної роботи студентів.
Проблему організації самостійної роботи досліджували багато вчених, зокрема М.К.Асаналієв, Е.В.Гапон, О.В.Євдокимов, В.А.Казаков,
М.О.Данилов, І.Я.Лернер, М.І. Махмутов, І.Т.Огородніков, М.М.Скаткін, Т.І.Шамова, Г.М.Романова
тощо. Вирішення цієї важливої проблеми стримується недостатнім рівнем розробки питань управління самостійної роботи. Загальні основи управління навчальною діяльністю досліджували
І.І.Бабін, В.І.Євдокимов, О.Е.Коваленко, І.Ф.Прокопенко, К.В.Яресько, В.І.Андрєєв, В.О.Маляко,
Т.М.Кучер. Водночас у педагогічній науці недостатньо висвітлена проблема управління самостійною роботою студентів, зокрема економічних
спеціальностей.
Суттєві зміни в традиційній організації навчального процесу, дотримання принципів Болонського процесу зумовили стимулювання пошуку
конструктивної моделі самостійної роботи студентів, яка б забезпечувала необхідні та достатні
умови для формування в студентів умінь і нави-

чок самоосвіти. Раніше викладач передавав студентові свої знання та допомагав
йому доповнювати їх із літературних джерел, нині він повинен уміти зорієнтувати
студента в потоці інформації, навчити бачити в ній певні закономірності, аналізувати й осмислювати її, тобто стати «навігатором, або консультантом» процесу навчання. Ця роль значно складніша ніж у
традиційному навчанні і потребує вищого
ступеня педагогічної майстерності, вміння
управляти навчальною діяльністю студентів у процесі самостійної роботи.
Отже, актуальність і доцільність дослідження зумовлені передусім необхідністю
усунення таких суперечностей, які виникають між сучасними потребами суспільства, зацікавленого у висококваліфікованих
фахівцях, і недостатньою сформованістю
в студентів умінь та навичок самоосвітньої
діяльності як обов’язкової складової професійної підготовки у ВНЗ; між необхідністю підвищення ефективності організації
самостійної роботи студентів і відсутністю
ефективних методів управління нею.
Мета нашого наукового дослідження –
обґрунтування впровадження робочого
зошита з друкованою основою як засобу
управління випереджаючою самостійною
роботою студентів, яка забезпечує високі
результати навчання і створює умови для
формування особистості фахівця.
На думку Т.М.Кучера, управління самостійною роботою майбутніх фахівців −
це цілеспрямована діяльність викладачів,
що забезпечує ефективне функціонування
навчального процесу та розвиток суб’єктів
управління, насамперед їхніх професійних
здібностей. Тому в процесі управління са-

мостійною роботою студентів економічних спеціальностей ми намагатимемося розвивати їх професійні здібності та вміння.
У філософському словнику І.Т.Флорова виділяє такі етапи процесу управління: збір та обробка інформації; її аналіз, діагностика і прогнозування, систематизація визначення мети; вибір
рішення, спрямованого на досягнення мети; послідовна конкретизація загального рішення, а саме: планування, програмування, вироблення конкретних рішень; організація діяльності для виконання рішень; контроль за діяльністю [1]. Так, завдання в робочому зошиті з друкованою основою
мають відповідати етапам управління.
У педагогічній літературі виокремлюють різні
види управління: пряме управління (студент діє
за алгоритмами); співуправління (студент діє за
планом, за допомогою підказок, навідних запитань, евристичних приписів тощо); самоуправління (студент ставить перед собою мету, для досягнення якої самостійно обирає шляхи її реалізації)
[2]. Тому в зошиті з друкованою основою доцільно
поєднувати різні види управління, але необхідно
намагатися збільшувати частку співуправління та
самоуправління.
Педагогічна практика свідчить, що більшість
студентів пам’ятають достатню кількість правил,
формул, навіть готових штампів розв’язання задач, але через відсутність практичних умінь не
можуть використати ці знання в нових, нестандартних ситуаціях. На початкових курсах навчання у
вищих закладах освіти велика кількість годин відводиться для фундаментальних дисциплін, і саме
на викладачів цих дисциплін покладається відповідальність за формування вмінь самостійної роботи. Так, на кафедрі обліку і аудиту ХФ УДУЕФ
при вивченні дисципліни “Статистика” запроваджено самостійну роботу випереджального характеру, яка забезпечує поступовий перехід від
прямого управління викладача до співуправління
та самоуправління.
Головною метою такої самостійної роботи є
самостійне вивчення і засвоєння матеріалу без
сторонньої допомоги. Втілення в навчальний
процес випереджальних принципів роботи надає
можливість студентам досягти досить осмисленої
підготовки до майбутнього лекційного або практичного заняття, самостійно опрацювати основні
теоретичні положення, а викладачеві, у свою чергу, на лекційному занятті дати не лише теоретичний матеріал, а й застосувати навчальні завдання, які потребують від студентів вирішення певної проблемної ситуації. Проведене нами педагогічне дослідження довело, що самостійна робота
випереджального характеру робить студента не
звичайним спостерігачем, а активним учасником
навчання. Здобуття знань відбувається завдяки
активній діяльності студента, в результаті чого
студент сприймає знання як власний набуток.
Управління самостійною роботою студентів від-

бувається за допомогою робочого зошита
з друкованою основою.
Ми пропонуємо таку структуру робочого зошита з друкованою основою з навчальної дисципліни «Статистика»: методичний блок (методичні рекомендації для виконання самостійної роботи); понятійний
блок (назва теми, основні категорії); інформаційний блок (опорний конспект, узагальнення статистичних показників у формі таблиці (назва, сутність, характеристика, формула статистичного показника);
ілюстративно-наочний блок (схеми, таблиці, зразки, рисунки, діаграми); практичний
блок (завдання на засвоєння, усвідомлення, узагальнення, порівняння, конкретизацію, систематизацію, закріплення інформації); блок самоконтролю (різні за рівнем
складності тести, алгоритмічні та диференційовані практичні завдання, порівняльні
таблиці тощо); ресурсний блок (інформаційні ресурси).
У практиці викладання навчальної дисципліни «Статистика» ми використовуємо
самостійну роботу випереджального характеру, спрямовану на вивчення питань наступної лекції. Завдання, що пропонуються
для самостійної роботи викладач пропонує
наприкінці лекції. Студент, ознайомившись
з методичними рекомендаціями щодо
опрацювання даного матеріалу, засвоює
теоретичні положення і в зошиті з друкованою основою зазначає їх сутність, принципи, методи, функції, методику розрахунку показників тощо.
На нашу думку, навчальну інформацію, яку опрацьовує студент, необхідно
подавати поєднанням декількох форм: тексту, схем, формул тощо. Тому з метою
узагальнення теоретичного матеріалу в
робочому зошиті з друкованою основою
студентам пропонується подавати засвоєну інформацію у схемах, таблицях, діаграмах, підкреслюючи спільні й відмінні ознаки, причинно-наслідкові зв’язки тощо. Таким чином збільшується кількість різноманітності системи управління, що сприяє її
ефективності.
За допомогою блоку самоконтролю
студенти перевіряють рівень засвоєння
теоретичного матеріалу. Для самооцінки
та контролю знань студентам пропонуються тестові завдання, різні за ступенем
складності: репродуктивні (вимагають розуміння змісту статистичних категорій та
характеристик); розрахункові (вимагають
розуміння змісту та знання розрахункової
моделі статистичної характеристики); аналітичні (знання не лише змісту та розрахункової формули, а й взаємозв’язків статис-

тичних характеристик). Кожне завдання тесту має
певну балову оцінку. Таким чином, студент може
оцінити результат своєї праці. Якщо студент не
набрав достатньої кількості балів, він може повернутися до попереднього блоку для осмислення
та узагальнення теоретичного матеріалу.
З метою формування практичних навичок
студенти виконують розрахунки за алгоритмом і
роблять висновки щодо сутності показників та
напрямків зміни показників. Зошит містить різні за
характером самостійної пізнавальної діяльності
студентів практичні завдання. Вони класифікуються за чотирма рівнями засвоєння знань з урахуванням особливостей студентів. Перший рівень − репродуктивні завдання; другий – завдання, що виконуються в стандартних умовах за
зразками, вказівками; третій – завдання, які потребують умінь аналізувати, синтезувати, узагальнювати; четвертий – завдання творчого типу.
У процесі вирішення завдань студенти виконують такі навчальні дії: збирають, порівнюють,
систематизують, узагальнюють, аналізують інформацію про соціально-економічні явища і процеси; здійснюють необхідні статистичні розрахунки;
вибирають оптимальну систему показників для
вирішення господарських ситуацій; будують графіки, схеми, діаграми, які ілюструють отримані
результати; розробляють моделі; зіставляють
отримані результати з передбаченими; оцінюють
недоліки й переваги факторів, які впливають на
статистичні показники; розробляють пропозиції
щодо управлінських рішень. На нашу думку, саме
ці навчальні дії студентів сприяють підвищенню
рівня сформованості інтелектуальних умінь, необхідних майбутньому економістові для опрацювання та аналізу соціально-економічної інформації. Тому в процесі підготовки фахівців економічного напряму необхідно застосовувати завдання,
які б сприяли розвиткові інтелектуальних умінь
студентів.

На початку викладання дисципліни із
використанням робочих зошитів з друкованою основою застосовується здебільшого пряме управління, але потім слід переходити до співуправління та самоуправління.
Проведене нами педагогічне дослідження довело, що означена проблема
розроблена недостатньо, оскільки відсутні
педагогічні дослідження, в яких розкривається технологія управління самостійною
роботою студентів, зокрема економічних
спеціальностей.
Теоретично обґрунтовано, розроблено
й експериментально перевірено, що використання робочого зошита з друкованою
основою як засобу управління випереджаючою самостійною роботою студентів
дозволило підвищити роль студента в навчальному процесі, зробити його суб’єктом
діяльності через урахування рівня його
інтелектуального розвитку, особливостей
діяльності.
Доведено, що розробка і використання
робочого зошита з друкованою основою як
засобу управління випереджаючою самостійною роботою студентів є для викладача
досить складним і трудомістким процесом,
але дозволяє йому не тільки активізувати
діяльність студентів на аудиторному занятті, але й ефективно управляти самостійною роботою в позанавчальний час.
Виконане дослідження не вичерпує
всіх аспектів порушеної проблеми, актуальними та перспективними є питання: розробка завдань, які б забезпечували більшу різноманітність навчальних дій студентів у процесі самостійної роботи.
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