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Своєчасний контроль та об’єктивне оцінювання є потужним 
мотиваційним джерелом підвищення рівня знань студентів. 

З дисципліни «Управління проектами інформатизації» у поточно-
му навчальному році запроваджена наступна система контролю та 
оцінювання рівня знань студентів, за якої курс поділено на певні бло-
ки, по кожному з яких здійснюється контроль та оцінювання рівня 
знань студентів. Серед них: два теоретичні блоки поточного контро-
лю, п’ять лабораторних робіт, завдання для виконання на базі практи-
ки, два теоретичні блоки підсумкового контролю на семестровому іс-
питі (один блок — тести, інший — десять рівневих питань). Кожний 
блок оцінюється за прийнятою в університеті 100-бальною шкалою. 

Контроль та оцінювання рівня знань з кожного блоку здійс-
нюється за графіком, виконання якого є обов’язковим. Якщо сту-
дент порушив встановлені терміни, застосовується понижуючий 
коефіцієнт — 0,7.  

Семестрова оцінка виводиться з усіх отриманих оцінок, як серед-
ня арифметична, з наступним переводом її у п’ятибальну систему. 

Результати запровадження такої практики виявилися досить 
обнадійливими. До позитивних моментів можна такі: 

 навантаження на студентів протягом семестру стало більш 
рівномірним; 

 посилився зворотний зв’язок зі студентами, який в минулі 
роки був досить слабким під час проходження ними практики; 

 з’явився реальний стимул виконувати обов’язкові завдання 
своєчасно; 

 загальний рівень знань суттєво підвищився, про що свідчать 
результати підсумкового контролю. 

В. Г. Лінник, доктор екон. наук, професор, 
В. Я. Жученко, канд. екон. наук, доцент, 

М. І. Бондар, канд. екон. наук, ст. викладач 
 

ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
 ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ПРОФІЛЮЮЧИХ  

ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Введення в дію схваленого Вченою радою університету 27 
грудня 2001 року нового «Порядку оцінювання знань студентів з 
урахуванням поточної успішності» вимагає від викладацького 
складу університету внесення суттєвих якісних змін в організа-
цію навчального процесу, розробки змістовного організаційного 
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та методичного забезпечення для проведення поточного і підсум-
кового контролю знань студентів з навчальних дисциплін. Даний 
Порядок спрямований на подальше удосконалення діючої в уні-
верситеті системи контролю знань студентів, більш повну реалі-
зацію комплексу завдань з систематизації знань студентів та ак-
тивне їх засвоєння впродовж навчального року (семестру), 
розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 
студентів, розвитку їхнього творчого мислення та підвищення 
ефективності роботи викладацького складу. 

Основними профілюючими дисциплінами при підготовці ба-
калаврів за фахом «Облік і аудит в сільськогосподарських фор-
муваннях» є фінансовий облік та управлінський облік. Дисциплі-
на «Фінансовий облік» за новим навчальним планом поділяється 
на дві частини: в першій частині — “Фінансовий облік-1» (V се-
местр) вивчаються фінансові активи (грошові кошти, фінансові 
інвестиції, дебіторська заборгованість), необоротні матеріальні і 
нематеріальні активи та запаси; у другій частині — «Фінансовий 
облік-2» (VI і VII семестри) вивчаються власний капітал, зо-
бов’язання, фінансова звітність та організація обліку і звітності 
на підприємствах малого бізнесу. Управлінський облік (VІІ се-
местр) передбачає також вивчення питань з організації обліку 
процесу сільськогосподарського виробництва, визначення собі-
вартості продукції (робіт, послуг). 

Вивчення програмного матеріалу профілюючих дисциплін ба-
зується на чинних законодавчих актах, нормативно-правових до-
кументах, національних положеннях (стандартах) бухгалтерсько-
го обліку, використовується спеціальна економічна література 
(підручники, навчальні посібники, журнальні статті тощо). Кафе-
дрою готуються навчально-методичні посібники з фінансового та 
управлінського обліку. 

Блок навчально-методичного забезпечення до кожної теми ку-
рсу включає такі складові частини: методичні поради (вказівки) 
до вивчення кожної теми з акцентом на сутність, зміст основних 
економічних термінів, передбачених П(С)БО; навчальні завдання 
для проведення практичних занять; методичне забезпечення для 
їх виконання; контрольні запитання; літературу; тести для само-
перевірки знань студентів. 

Матеріал для виконання практичних занять та організації са-
мостійної роботи студентів з фінансового та управлінського об-
ліку з кожної теми передбачає надання студентам індивідуальних 
завдань, що дозволяє їм на належному рівні організувати само-
стійну роботу, виникає реальна можливість забезпечити дієвий 
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контроль за індивідуальною роботою кожного студента, визначи-
ти ступінь засвоєння вивчення матеріалу кожним студентом. 

З кожної теми на практичних заняттях студенти виконують де-
кілька робіт за отриманими індивідуальними завданнями. Так, на-
приклад, з теми «Облік грошових коштів» такою роботою є: облік 
касових операцій, облік коштів на поточних рахунках в національ-
ній та іноземній валютах, облік грошових документів в національ-
ній та іноземній валютах, облік грошових коштів в дорозі. 

Кожне практичне заняття включає такі структурні елементи: 
визначено його ціль; підготовлено поваріантно необхідний на-
вчальний матеріал, який слід опрацювати на практичних заняттях 
та самостійно (в позаурочний час); передбачено порядок (послі-
довність) його виконання; зазначено перелік первинних докумен-
тів та облікових регістрів, які будуть використані при виконанні 
даної роботи; наведено перелік контрольних питань, за якими 
студент завчасно готується до практичних занять та самостійної 
роботи з кожної теми. 

З названої теми на практичних заняттях студенти насамперед за-
кріплюють теоретичні знання щодо ведення обліку грошових коштів 
в касі підприємства та на рахунках в банку. Кожний студент на під-
ставі поданого матеріалу заповнює первинні документи, за якими 
оформляються господарські операції з даної ділянки (прибуткові та 
видаткові касові ордери, платіжні доручення, вимоги-платіжні дору-
чення, заяви на акредитив тощо), складає звіти касира, знайомиться зі 
змістом виписок з рахунків банку, обробляє їх, засвоює кореспонден-
цію рахунків з обліку грошових коштів, складає регістри синтетично-
го обліку (журнали-ордери № 1 с.-г., 2 с.-г.). 

Значний обсяг робіт на практичних заняттях студенти вико-
нують самостійно, позааудиторно, у комп’ютерному класі. Усе це 
передбачене навчальними завданнями, в яких у кожному завданні 
обумовлено послідовність і порядок виконання облікових робіт. 
Найбільш складні роботи студенти виконують у аудиторії за уча-
стю викладача, а по закінченню занять викладач визначає, конк-
ретизує і уточнює порядок завершення роботи студентами само-
стійно в позаурочний час. 

Оцінювання знань студентів з профілюючих облікових дисциплін 
здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контро-
лю (іспиту). Об’єктом поточного контролю знань студента є: 

 контроль відвідування лекційних і практичних занять та ак-
тивність роботи студента над вивченням програмного матеріалу 
впродовж семестру; 
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 контроль над виконанням практичних (модульних) завдань. 
При виконанні модульних завдань оцінці можуть підлягати тес-
ти, виконання письмових завдань під час проведення контроль-
них робіт, якість виконання та результати захисту практичних за-
вдань по визначених модулях (у модуль об’єднується матеріал 
споріднених за змістом тем) або окремих темах. 

КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ, ВІДВЕДЕНИХ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
З ПРОФІЛЮЮЧИХ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
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V 162 40 32 20 70 3 не більше 3 

VІ 54 20 16 4 14 1 не більше 2 Фінансовий  
облік 

VІІ 108 38 16 18 36 2 не більше 3 

Разом  324 98 64 42 120 6 — 

Управлінський 
облік VІІ 162 40 32 20 70 3 не більше 3 

Кожний студент у визначений графіком час здає виконані 
практичні завдання викладачеві, який проводить практичні за-
няття у даній групі. З кожного виконаного завдання із студентом 
у межах навчальної програми проводиться індивідуальна розмо-
ва, у результаті якої стає можливим реально оцінити ступінь за-
своєння матеріалу з даної теми (модуля). На нашу думку, при-
ймання практичних завдань з профілюючих облікових дисциплін 
є найбільш дієвою формою поточного контролю. 

Перелік практичних завдань, які будуть виконані студентами в 
аудиторний та поза аудиторний час, порядок і час їх захисту ви-
значено кафедрою, включено до робочої програми і доводиться 
до студентів на початку семестру. 

Оцінка за систематичну роботу та активність студентів протягом 
семестру з профілюючих облікових дисциплін, на нашу думку, не 
може перевищувати 10 балів (а не 20 балів, якими оцінюється вся 
поточна робота згідно з Порядком), а оцінка за результатами захис-
ту виконаних студентами всіх практичних (модульних) завдань по-
винна бути в межах 30 балів із 40 відведених (а не 20, якими оціню-
ється вся робота, винесена на поточний контроль знань студентів) за 
прийнятим Порядком. За наведеними даними результати поточного 
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контролю знань студентів у цілому (з урахуванням систематичності 
і активності роботи за виконання практичних завдань), будуть оці-
нені в діапазоні від 0 до 40 балів. 

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є резуль-
тати виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит ви-
носяться вузлові питання, типові задачі, тести, що потребують 
творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і засто-
сувати їх при розв’язанні облікових задач, пов’язаних з докумен-
тальним оформленням господарських операцій, визначенням ко-
респонденції рахунків з наведених операцій, відображенням їх 
даних в облікових регістрах. 

Перелік та зміст екзаменаційних завдань (усього 25), критерії 
їх оцінювання включаються до робочої програми дисциплін і до-
водяться до студентів на початку семестру. Екзаменаційні за-
вдання включають 6 питань, чотири з яких — теоретичні, а два 
— задачі. В межах екзаменаційного завдання кожне із питань 
оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. 

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. У 
разі, коли відповіді студента на запитання, що передбачені екза-
менаційними завданнями, оцінені менше ніж в 30 балів, він 
отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадові-
льну загальну підсумкову оцінку. В цьому разі отримані резуль-
тати поточного контролю не враховуються. 

М. Й. Хорунжий, канд. екон. наук, професор 
кафедри аграрного менеджменту 

МЕХАНІЗМ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  
ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ  
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ» 

Насиченість навчальних планів значною кількістю дисциплін і 
зокрема фахового спрямування ставить питання пошуку ефекти-
вних методів засвоєння кожної з них. 

Практика викладання засвідчила, що одним із методів досяг-
нення цієї мети є блочно-модульний спосіб викладання та переві-
рки рівня і повноти засвоєння знань студентів. 

Дисципліною, яка безпосередньо впливає на формування спе-
ціалістів у сфері аграрного менеджменту, є «Організація агро-
промислового комплексу». Головна мета дисципліни — дати 
студентам той необхідний багаж знань, який дозволить їм з пози-
цій вимог ринкової економіки об’єктивно оцінити сучасні проце-


