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завідувач лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту
ПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
завідувач кафедри бухгалтерського обліку Національної академії
статистики, обліку та аудиту, доктор педагогічних наук, професор,
експерт Міністерства освіти та науки України;
викладач бухгалтерського обліку Професійного ліцею Національного
авіаційного університету, голова міської секції викладачів та майстрів
виробничого навчання з облікових дисциплін при НМК ПТО у
м. Києві

Ростока Марина Львівна. Формування професійної компетентності майбутніх
обліковців з реєстрації бухгалтерських даних: науково-методичні рекомендації
/ За наук. ред. Єльникової Г. В. //  К: ІПТО НАПН України. 2015. - 77 с.

Науково-методичні рекомендації присвячено проблемі формування професійної
компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у
професійно-технічних навчальних закладах України.
Розглядаються педагогічні умови формування професійної компетентності
майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у професійно-технічних
навчальних закладах; підходи до здійснення їхньої професійної підготовки.
Дані науково-методичні рекомендації розроблені на підставі ретроспективного
досвіду автора, набутого у співпраці з навчально-методичними установами та
професійно-технічними закладами України, зокрема з НМК ПТО у м. Києві,
Міжрегіональним училищем зв’язку у м. Києві, НМЦ ПТО у Донецькій області,
Навчально-науковим центром ПТО НАПН України, Київським професійним ліцеєм
сфери послуг, Економіко-юридичним училищем Київського університету туризму,
економіки і права, Вищим професійним училищем Національного авіаційного
університету тощо.
Адресується науковцям, педагогам професійно-технічних і вищих навчальних
закладів, працівникам науково-методичних установ профтехосвіти, управлінь освіти
і науки, студентам педагогічних ВНЗ, слухачам інститутів післядипломної
педагогічної освіти, учням ПТНЗ, а також тим, хто цікавиться проблемами
професійної підготовки виробничого персоналу.
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ПЕРЕДМОВА
Головне завдання сучасної системи професійно-технічної освіти – підготовка
кваліфікованого, конкурентоздатного фахівця, який не лише володіє певним рівнем
знань, умінь і навичок, але й може практично застосувати їх в своїй професійній
діяльності. За умов якісних змін, широкомасштабних технологічних інновації, що
відбуваються в сучасному суспільстві, економіці, промисловості професійна освіта
має забезпечувати формування сукупності інтегрованих знань, умінь та якостей
особистості – професійну компетентність фахівця, зокрема майбутнього обліковця з
реєстрації бухгалтерських даних.
Розвиток ринкової економіки в Україні, виникнення нових господарських
структур на основі різних форм власності, розширення міжнародних економічних
зв’язків

диктують

Трансформаційні

необхідність

процеси,

удосконалення

обумовили

зростання

бухгалтерського
вимог

до

обліку.

інформаційно-

комунікаційної діяльності у сфері бухгалтерського обліку як одного із потужних
засобів управління підприємством (організацією, фірмою), що пов’язано з потребою
швидкого опрацювання інформаційних потоків, оперативного реагування на зміни у
законодавчій та нормативно-правовій базі з ведення облікової документації,
розвитком

гнучкості

та

швидкості

професійного

мислення,

спрямуванням

професійних дій на випереджальний розвиток облікового діловодства (застосування
спеціального програмного забезпечення, зокрема ліцензованих продуктів «1С:
Бухгалтерія 8» для України тощо).
В свою чергу, економічний напрям професійної освіти передбачає навчання
майбутніх кваліфікованих робітників
міжгалузевого

характеру,

зокрема

(технічних службовців)
за

професією

за

професіями

ДСПТО 4121.ОК.74.12-2013

«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Реалізація соціального замовлення
на професійно компетентних обліковців з реєстрації бухгалтерських

даних

відбуватиметься за умови якісної їхньої підготовки у професійно-технічному
навчальному закладі, яка ґрунтується на положеннях Конституції України,
Національної рамки кваліфікацій, Законів України «Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки»,
«Про Національну програму інформатизації», Національної стратегії розвитку
освіти України на період до 2021 року тощо.
У вищеназваних документах зазначаються шляхи модернізації освіти, у тому
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числі і професійної, що говорить про оновлення змісту навчально-виробничого
процесу професійно-технічних навчальних закладів та виокремлює стратегічну
мету: створити належні педагогічні умови формування професійної компетентності
майбутніх фахівців для забезпечення країни якісним трудовим потенціалом шляхом
задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах підготовки
робітників з орієнтиром на формування творчої, духовно збагаченої особистості.
Нині

роботодавці

віддають

перевагу

випускникам

професійно-технічних

навчальних закладів, які вже з перших днів роботи за фахом здатні компетентно,
ефективно і відповідально виконувати складні виробничі завдання.
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців, у тому числі і в
галузі професійно-технічної освіти, привернуло увагу багатьох вітчизняних та
зарубіжних

науковців,

зокрема

С. Амеліної,

В. Андрієвської,

В. Байденка,

Н. Брюханової, Д. Ващенко, Н. Вінник, Т. Герлянд, І. Гушлевської, В. Дьоміна,
О. Локшиної, Н. Ничкало, О. Овчарук, В. Радкевич, В. Скнар, А. Субетто, Л. Тархан,
О. Хуторського, В. Ягупова. Аналізу професійної компетентності сучасного фахівця
та її складових присвятили свої праці В. Адольф, А. Ашеров, С. Гончаренко,
Г. Єльникова, І. Зязюн, Н. Кузьмина, П. Лузан та ін.. Феномен професійної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників досліджується в наукових
доробках С. Батишева, Л. Духовного, О. Загіки, І. Зимньої, О. Мацейко, І. Мості,
Г. Омельченко та ін. Науковцями підтверджено, що саме професійна компетентність
обумовлює практичну спрямованість професійної підготовки робітників, впливає на
професійну адаптацію, професіоналізм фахівця за умови його самонавчання та
самовиховання.
Економічний

напрям

підготовки

кваліфікованих

кадрів

шляхом

інформатизації освіти і навчання майбутніх фахівців, який має швидкий темп
розвитку та відтворює нормативно-правовий та інформаційно-комунікаційний зміст
навчання, відображають у своїх наукових та педагогічних працях М. Артюшина,
Н. Баловсяк,

І. Власюк,

М. Головань,

В. Григор’єва,

Н. Демічева,

І. Демура,

Л. Кузьмінська, Л. Купріяшина, К. Масленнікова, Ю. Палькевич, Г. Романова,
В. Свистун, М. Теловата, О. Темченко, А. Тупчій, А. Турило, Л. Чижевська та ін.
Звісно, що розбудові інформаційного освітнього середовища приділили увагу такі
вчені як В. Биков, О. Гуменний, А. Гуралюк, Р. Гуревич, А. Гуржій, Ю. Жук,
В. Капітула, Л. Карташова, В. Лапінський, Л. Липська, Л. Петренко, І. Роберт,
О. Спірін тощо. Так, сьогодення вимагає від навчального закладу принципово
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нового підходу до набуття професійних компетенцій: інтеграції професійної освіти,
практичної діяльності та нових інформаційно-комунікаційних технологій на засадах
компетенізації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
Аналіз сучасного стану підготовки обліковців з реєстрації бухгалтерських даних
у системі професійно-технічної освіти засвідчує, що традиційність науковометодичного супроводу цього процесу не в повній мірі відповідає інформаційному
навчальному середовищу, яке має будуватися на засадах компетентнісного,
технологічного та суб’єктно-діяльнісного підходів. На необхідність дослідження
методів навчання з точки зору активності учнів у навчально-виробничому процесі
наголошують психологи Г. Безюлєва, Д. Богоявленська, Е. Зеєр, С. Рубінштейн
та ін. Психологічне становище вказує на закономірність правильного вибору та
раціонального використання методів навчання залежно від можливостей учнів і
поставленої навчальної задачі. Спираючись на думку науковців, ми вважаємо, що
важливим аспектом мають бути соціально-психологічні обставини існування учнів у
соціумі (оточення завжди суттєво впливає на психолого-особистісні взаємовідносини,
формування уявлення та мотивацію до професії).
Концептуально до розвитку особистості педагога у процесі педагогічної
підготовки та професійної діяльності спрямовані наукові праці, О. Коваленко,
В. Ликової, В. Лозовецької, А. Маркової, В. Орлова, Л. Пуховської, Т. Сулими,
Л. Сушенцевої, І. Учитель та ін. Зазначимо, що провідні вчені й спеціалісти
Німеччини в галузі світової освітньої політики також мають свій погляд щодо
формування професійної компетентності педагога: «незалежність і в той же час,
високий

рівень

навчатися»
компетенції»

відповідальності»

(K. Ebner, 2011);

«високий

(G. Trost, 2012);

N. Wacker, 2011).

До

того

(K. Haase, 2011);
рівень

«професійна

ж,

питання

«самоосвіта

або

комунікативної

етика

у

ліцензування

і

всьому»
підготовки

вміння

соціальної
(K. Kucher,
педагога

професійного навчання за спеціалізацією бухгалтерського обліку, діяльність якого
була б спрямована на підготовку майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських
даних у професійно-технічних навчальних закладах не достатньо вивчалося і
залишається невирішеним. Відтак, пріоритетом педагога професійного навчання є
сприяння самореалізації учнів через оволодіння ними професійними вміннями і
навичками, тобто компетенціями, що ґрунтуються на сучасних спеціальних
технологіях виробництва.
Проте,

враховуючи

велику

кількість
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публікацій

щодо

проблематики

формування та розвитку професійної компетентності майбутніх кваліфікованих
робітників, ми пропонуємо до уваги не байдужого читача у справі модернізації
професійної педагогіки науково-методичні рекомендації, які допомагатимуть в
реалізації пріоритетних умов здійснення навчально-виробничого процесу.
У практиці підготовки кваліфікованих робітників невирішеність розроблення
означеного питання виявляється: у недостатній сформованості у майбутніх
випускників професійно-технічних навчальних закладів здатностей самостійно
оволодівати професійними знаннями; надто обмеженому включенні у навчальновиробничий

процес

сучасних

педагогічних

технологій

і

методик,

зокрема,

навчальних предметів з облікових дисциплін; відсутністю конкретних науковометодичних рекомендацій з формування професійної компетентності майбутніх
обліковців з реєстрації бухгалтерських даних для педагогів тощо.
Основний зміст науково-методичних рекомендацій подано докладніше у
друкованому

виданні

«Формування

професійної

компетентності

майбутніх

обліковців з реєстрації бухгалтерських даних: науково-методичні рекомендації», яке
було рекомендовано до друку вченою радою Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України (протокол № 6 від 23 червня 2014) і протягом навчального року
проходило апробацію та впровадження у навчально-виробничий процес закладів
ПТО України, де здійснюється підготовка відповідної категорії кваліфікованих
робітників, зокрема обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Також ми
отримали позитивні відгуки щодо адаптації розробленого наукового доробку до
інших споріднених професій, які мають перетини у формуючих компетентність
фахівця аспектах, а зокрема це таки професії – конторський службовець
(бухгалтерія), касир банку тощо. Отже, ми сподіваємось, що розроблені нами
науково-методичні

рекомендації

«Формування

професійної

компетентності

майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних» будуть корисним широкому
колу адміністративних робітників, педагогічних працівників, методичних служб
навчальних закладів профтехосвіти та установ післядипломної освіти тощо.
Методичні рекомендації запропоновані за напрямами формування професійної
компетентності майбутніх ОРБД. Надаємо стислий зміст цього доробку.
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КОНСПЕКТИВНИЙ ЗМІСТ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ «ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З
РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ»
Розділ 1
КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
(рекомендовано проведення семінарів, круглих столів, засідань методичних об’єднань професійного спрямування, шкіл передового педагогічного досвіду, індивідуальних науково-методичних консультацій для педагогічних працівників та методистів за вільно обраними модулями)
Модуль 1
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
1. Опрацювання законодавчої та нормативно-правової документації з питань
компетентнісного підходу в освіті України та зарубіжжя: здійснити аналіз
відповідної документації
2. Визначення понять «компетентнісний підхід», «професійна компетентність»,
«професійна компетенція»: з’ясувати поняття «компетентнісний підхід», «професійна
компетентність», «професійна компетенція»; здійснити аналіз поняття «професійна
компетентність

обліковців

з

реєстрації

бухгалтерських

даних»

(побудувати

професіограму професії, проаналізувати освітньо-кваліфікаційну характеристику,
схарактеризувати зміст надпрофесійних (ключових) та професійних компетенцій
майбутніх ОРБД; визначити особливості формування професійної компетентності
майбутніх ОРБД у своєму навчальному закладі (дод. «Структура професійної
компетентності ОРБД»).
Модуль 2
МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОБЛІКОВЦІВ
З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
1. Визначення

етапів

проведення

педагогічного

моніторингу

з’ясувати

поняття «педагогічний моніторинг»; побудувати SWOT–матрицю (вказати сильні та
слабкі сторони сучасного стану формування професійної компетентності майбутніх
ОРБД у певному ПТНЗ) та спланувати заходи щодо визначених позицій; розробити
чи адаптувати існуючі методики щодо здійснення моніторингових досліджень
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професійної підготовки майбутніх ОРБД (дод. «Педагогічний моніторинг»).
2. Організація і проведення педагогічного моніторингу: вибір методики;
розроблення інструментарію (визначення критеріїв та показників тощо); означення
термінів

щодо

етапів

проведення

моніторингових

досліджень;

здійснення

моніторингу (отримання, обробка та аналіз даних); оформлення звітних документів
та визначення перспектив; організувати проведення профорієнтаційних заходів
щодо підвищення престижу професії та зацікавленості учнів обраною професією
(дод. «Соціально - профорієнтаційна реклама»)
Модуль 3.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
1. Схарактеризувати особливості професійної підготовки ОРБД у певному
ПТНЗ: визначити педагогічні умови формування професійної компетентності
майбутніх ОРБД у навчально-виробничому процесі певного ПТНЗ; запропонувати
шляхи реалізації педагогічних умов формування професійної компетентності
майбутніх ОРБД згідно розробленої нами моделі (дод. «Модель ФПК ОРБД»);
розглянути

особливості

традиційних

методик

порівняльно

з

інноваційними

педагогічними технологіями формування професійної компетентності до сучасних
умов

протікання

«Обліковець

з

навчально-виробничого

реєстрації

бухгалтерських

процесу

підготовки

даних»;

за

запровадити

професією
інноваційні

педагогічні здобутки у практику.
2. Розробити власний план самоосвіти щодо реалізації педагогічних умов
формування

професійної

бухгалтерських

даних

компетентності
у

майбутніх

професійно-технічному

обліковців

з

навчальному

реєстрації
закладі

(дод. «Самоосвіта»).
Модуль 4
ІНФОРМАЦІЙНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
1. Опрацювання законодавчої та нормативно-правової документації з питань
інформатизації професійної освіти України та зарубіжжя: здійснити аналіз
відповідної нормативно-правової документації та Законів України.
2. Визначення понять «інформатизація», «інформаційне освітнє середовище»,
«навчальна

інформаційна

система

бухгалтерського

обліку»,

«інформаційна

технологія», «інформаційно-комунікаційна технологія», інформаційно-технологічна
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культура», «електронний освітні ресурс», «електронний підручник», «електронний
навчально-методичний

комплекс»,

«дистанційне

навчання»,

«дистанційний

навчальний курс» тощо.
3. Дати характеристику існуючого інформаційного освітнього середовища
певного ПТНЗ.
4. Розробити

програму

модернізації

процесу

функціонування

Кабінету

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій закладу (здійснити
аналіз навчально-методичного забезпечення організації проведення уроків та
позаурочних заходів, дати оцінку техніко-технологічних потужностей об’єкта,
виявити переваги та перешкоди ефективності електронного навчання професії
тощо) (Дод. «Кабінет інформаційних технологій – педагогічна майстерня ОРБД»).
5. Створити банк даних професійно-спрямованого забезпечення провідних
навчальних предметів «Бухгалтерський облік» та «Інформаційні системи і технології
в обліку».
Модуль 5
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» передбачає декілька етапів:
1. Проведення аудиторних занять за відповідною програмою підготовки
кваліфікованих робітників – обліковців з реєстрації бухгалтерських даних.
2. Розподіл навчального робочого часу з викладання градуюється на:
викладання

теоретичного

матеріалу

і

проведення

практикумів

у

формі

лабораторно–практичних робіт та семінарів тощо.
3. Самостійне вивчення учнями теоретичного матеріалу за кожним розділом з
використанням інформаційних джерел (як друкованих, так і електронних).
4. Самоконтроль отриманих теоретичних знань шляхом надання відповідей
на контрольні питання, які завершують кожний тематичний блок.
5. Написання

рефератів

за

тематикою

кожного

блоку

підготовки

у

відповідності з програмою навчання бухгалтерському обліку (за курсом навчання).
6. Участь у семінарських заняттях, виконання практичних завдань під час
проведення аудиторних занять під керівництвом викладача.
7. Виконання творчих завдань, що сприяють формуванню професійної
компетентності й професійної культури майбутнього обліковця з реєстрації
бухгалтерських даних.
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8. Вивчення бухгалтерської термінології.
9. Розв’язування бухгалтерських задач.
10. Самоконтроль,

самовдосконалення

та

самореалізація

учнів

при

формуванні особистого портфоліо майбутнього ОРБД за змістом, запропонованим
викладачем (дод. «Тематика рефераів).
Модуль 6.
ФОРМИ І МЕТОДИ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВИВЧЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Необхідно зазначити, що саме взаємодія словесних методів навчання з
самостійною підготовкою учнів веде до підвищення результативності навчального
процесу в цілому. Специфіка змісту навчальних дисциплін економічного напряму, а
зокрема бухгалтерської науки, обумовлює необхідність використання різних методів
самостійної роботи учнів у будь-якої організаційній формі навчальних занять й при
здійсненні який би не був ланки педагогічного процесу, у якій би послідовності ці
ланки не здійснювалися. Причому раціональна організація самостійної роботи учнів
значно посилює всі пізнавальні процеси майбутніх обліковців з реєстрації
бухгалтерських даних – відчуття, сприйняття, пам’ять, увагу, уявлення, мислення,
мову. Кожний з методів в більшій або меншій мірі посилює осмислення
запам’ятовування, розвиває увагу.
До методів самостійної підготовки при викладанні економічних дисциплін,
більш за все вивчення бухгалтерського обліку, можна віднести спостереження
одиничних об’єктів, порівняльно–аналітичні досліди, навчальний експеримент,
розв’язування

бухгалтерських

задач,

робота

з

навчальними

книгами

(як

друкованими, так і електронними), робота із законодавчими та нормативно–
правовими документами, вдосконалення комп’ютерної грамотності.
1. Робота з підручником (складання конспекту). Необхідність використання у
навчальному процесі самостійної підготовки учнів з підручником не викликає
сумніву. Вона виробляє навики самостійної роботи з книгою, розвиває вміння
складати план, вибираючи головне з прочитаного, дозволяє краще зрозуміти і
запам’ятати зміст навчального матеріалу (дод. «Алгоритм роботи з підручником»).
2. Дослідження і аналіз Інтернет-джерел спеціального призначення
3. Спостереження – планомірне й більш або менш тривале сприйняття,
здійснюване з метою з’ясування відмінних ознак об’єктів, які сприймаються, а також
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дає змогу прослідкувати протікання досліджуваного явища, виявити ті зміни, які
відбуваються в об’єктах спостереження.
4. Розв’язування задач. Різноманітні навчальні задачі, які використовуються у
навчанні, мають дуже велике значення як метод, який сприяє поглибленню,
запам’ятовуванню й перевірці засвоєних знань учнями (дод. «Приклади задач»)

Розділ 2.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
(рекомендовано проведення семінарів, круглих столів, засідань методичних об’єднань професійного спрямування, шкіл передового педагогічного досвіду, індивідуальних науково-методичних консультацій для педагогічних працівників та методистів за вільно обраними модулями)
Модуль 1
СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЇ
1. З’ясувати сутність технологічного підходу (взаємозв’язок технологізації
навчання облікових дисциплін з технологічністю бухгалтерського обліку як
категорії у педагогічному аспекті).
2. Визначення понять «технологія», «технологічний процес», «технологізація»,
«педагогічна технологія», «технологічний підхід в освіті», «інформаційна технологія»,
«інтерактивні

технології»,

«веб-технології»,

«технології

проектного

навчання»,

«технології підручників і навчально-методичних комплексів», «кейс-технології»,
«технології

портфоліо»,

«технології

ситуативного

моделювання»,

«технології

комп’ютерного уроку».
3. Розробити модель технології формування професійної компетентності
майбутніх ОРБД за власним баченням.
4. Навести конкретні приклади педагогічних технологій за класифікацією:
-Педагогічні технології як засіб (виробництво і застосування методичного
інструментарію, апаратури, який вивчає обладнання і технічних засобів навчання
для навчального процесу) - В. Бухвалов, Р. Де Кіффер, Н. Крилова, Б. Лихачов,
М. Мейєр В. Паламарчук, С. Смирнов.
- Педагогічні технології як спосіб (процес комунікацій - спосіб, модель, техніка
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виконання навчальних завдань, заснований на певному алгоритмі, програмі,
системі взаємодії учасників педагогічного процесу). Педагогічна технологія як
мистецтво викладання, виховання - В. Беспалько, С. Гібсон, А. Кушнір, В. Монахов,
Т. Сакамото, Б. Скіннер, В. Сластьонін та ін)
- Педагогічні технології як науковий напрям (поширена галузь знань, яка
спирається на дані соціальних, управлінських та природничих наук. Ця позиція
вимагає від технологій однозначної детермінації, гарантованих результатів, навіть в
області

імовірнісних

характеристик)

-

С. Ведемейер,

В. Гузєєв,

Р. Кауфман,

П. Лузан, І. Мося’, О. Пометун;
- Педагогічні технології як багатовимірне поняття (багатоаспектний підхід, їх
розглядаються як багатовимірний процес) - В. Давидов, М. Кларин, Є. Коротаєва,
П. Мітчелл, К. Сілбер, Р. Томас, В. Штейнберг, Д. Фінн та ін.) (дод. «Класифікація
педагогічних технологій»)

Розділ 3
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ
З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
(рекомендовано для педагогічних працівників, адміністрації та методич
них служб системи ПТО)
Модуль 1
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Розроблення навчально-методичних матеріалів щодо забезпечення інтеграції
фундаментальних та спеціальних знань підготовки за професією у певної галузі
освіти, враховуючи обов’язковий загальноосвітній навчальний мінімум.
Альтернативні пропозиції:
1. «Історія». Побудова хронології щодо розвитку бухгалтерського обліку як
науки у різні епохи становлення вітчизняного так і зарубіжного суспільства.
Рекомендовано: застосування педагогічних технологій – науково-дослідна
лабораторія; індивідуальні завдання учням (реферати, повідомлення, доповіді, мініпроекти) з питань і сторічного становлення, наприклад, науки бухгалтерського
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обліку в різні часи; форми організації навчальних занять – індивідуальне заняття,
самостійна робота, творча робота, навчальна екскурсія тощо.
2. «Мова і література». Проведення професійно орієнтованих диктантів.
Складання термінологічних словників, довідників, глосаріїв тощо.
Рекомендовано:

запровадження

педагогічних

технологій

– інтерактивних

(метод синектики - написання емпатійних творів з професійним змістом), метод
морфологічних карток, методи тренінгів «Остання нота», «Дикобраз», «Їжак»;
ситуативне моделювання, кейс-технології, імітаціно-ігрові технології тощо..
3. «Математика». Розв’язування задач за темами загальноосвітнього циклу
навчання математики з врахуванням специфіки майбутньої професії, зокрема –
розрахункові вправи з бухгалтерії. Створення професійно орієнтованих задачників,
решебників, зошитів тощо.
Рекомендовано: упровадження педагогічних технологій – технології групового
навчання (робота в парах, робота в малих групах,), опорні сигнали за Шаталовим,
технології комп’ютерного уроку, проектне навчання, ТРИЗ тощо;
4. «Інформатика».

Вивчення

прикладного

програмного

забезпечення

спеціального призначення та орієнтація учнів на використання стандартних
комп’ютерних

програм

у

майбутньої

професійної

діяльності.

Використання

електронних навчальних ресурсів: вев-підручників, посібників, електронних тестів
тощо.
Рекомендовано: ІКТ, проектне навчання, комп’ютерне навчання, комп’ютерний
урок,

медіа-урок,

урок-форум,

навчально-дослідна

лабораторія

тощо

(дод.

«Відкритий урок-форум з інформатики»
5. «Основи

правознавства».

Загальне

уявлення

щодо

законодавчих

та

нормативних вимог здійснення професійної діяльності майбутніми обліковцями з
реєстрації бухгалтерських даних.
Рекомендовано:імітаційно-рольові

ігри,

ігровий

суд,

мозковий

штурм,

навчально-дослідна лабораторія, урок брейн-рінг; теоретичний семінар, ситуативне
моделювання, кейс-технології, морфологічних карток, технології портфоліо тощо.
Модуль 2.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Здійснюється за впровадженням педагогічних умов, моделі та педагогічної
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технології

формування

професійної

компетентності

майбутніх

обліковців

з

реєстрації бухгалтерських даних на адаптивних засадах:
- принцип адаптивності в реалізації професійної підготовки майбутніх ОРБД
базується

на

усвідомленому

сприйманні

кожним

із

учасників

навчально-

виробничого процесу ПТНЗ значущості отримання відповідної професії, що
установлює суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини на відповідний рівень свого соціальноекономічного розвитку. Навчально-виробничий процес у ПТНЗ є одним із виявів
суспільних відносин і вимагає постійного їх аналізу, діалогічного узгодження та
потребує відповідного науково-інформаційного супроводу;
- адаптивність у професійної освіті має соціальний характер і складається з двох
частин. В основі першої закладено моніторинг, аналітичну діяльність, діагностику,
прогнозування; в основі другої – визначення мети, завдань формування професійної
компетентності майбутніх ОРБД, організаційні дій з виконання цих завдань,
контроль за їх виконанням у вигляді спрямованої підтримки всіх учасників
навчального процесу, коригування педагогічних дій, координацію діяльності на всіх
рівнях означеного процесу;
- аналіз інформації про поточний стан процесу формування професійної
компетентності майбутніх ОРБД, що надходить з кожної окремої проблемної
ситуації для застосовування результатів як у стандартних, так і нестандартних
умовах протікання навчально-виробничого процесу з підготовки ОРБД;
- інформаційне забезпечення адаптивності в реалізації відповідних педагогічних
умов та в функціонуванні моделі формування професійної компетентності майбутніх
ОРБД:

систематизація,

диференціація та

об’єктивізація даних

порівняно з

традиційною системою управління.
- наявність

диференційованого

системного

комплексу

нормативно-правової

документації й організаційно-технічні форми і методи її обробки та зберігання.
Модуль 3
ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Наближення

викладання

провідних

навчальних

предметів

та

уроків

виробничого навчання до умов сучасного підприємства.
Рекомендовано:

запровадження

сучасних

виробничих

технологій

бухгалтерського діловодства, навчальної інформаційної системи бухгалтерського
обліку,

технології

ситуативного

моделювання,
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кейс

технології,

технології

комп’ютерного уроку; форми організації навчальних занять – виробниче навчання в
навчальних лабораторіях, виробниче навчання в бухгалтерському підрозділі,
виробнича практика на підприємстві, навчальна екскурсія, курсове проектування,
дипломне проектування, переддипломна практика, кваліфікаційна робота тощо
(дод. «Навчальна екскурсія»
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