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Запропоновано концепцію «reality-урок» для вирішення проблеми симулятивності навчання в умовах 
визначеності студентів спеціальності «Облік і оподаткування». Наведено характеристики, властивості 
та принципи проведення контактних занять зі студентами згідно концепції «reality-урок». 
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Предложено концепцию «reality-урок» для решения проблемы симулятивносты обучения в условиях 
определенности студентов специальности «Учет и налогообложение». Приведены характеристики, 
свойства и принципы проведения контактных занятий со студентами согласно концепции «reality-урок».
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The article offers the concept of the «reality-lesson» for solving the problem of simulative education about ac-
counting and taxation under certainty received by students at universities. The «reality-lesson» concept is presented 
in terms of basic ideas, characteristics and principles appropriate for conducting contact lessons. 
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Постановка проблеми. теперішня методика 
викладання дисциплін спеціальності 071 «облік 
і оподаткування» не повною мірою відповідає 
реаліям процесу прийняття управлінських рішень 
через те, що не створює умови невизначеності 
та непередбачуваності і не дозволяє навчатися 
методом «запозичення у майстра». цю про-
блему було запропоновано називати «пробле-
мою симулятивності навчання в умовах визна-
ченості». виникнення цієї проблеми пов’язано 
з такими загальними процесами та явищами, як 
розбудова цифрової економіки та технологічна 
сингулярність, суттєве оновлення переліку компе-
тентностей сучасного фахівця з обліку і оподатку-
вання, особлива взаємодія студентів із потоками 
інформації, специфічна роль викладача в інфор-
маційно-когнітивних процесах, безперервність 
змін у змісті залежних від законодавчої бази знань 
спеціальності «облік і оподаткування». у цьому 
контексті актуальною виявляється інша проблема 
прикладного характеру, яка полягає у неспромож-
ності наявних методик викладання профільних 
дисциплін спеціальності «облік і оподаткування» 
подолати симулятивність навчання, дати можли-
вість студентам «підгледіти за майстром» та ство-
рити умови невизначеності і стресового стану від 
відчуття відповідальності при прийнятті управлін-
ських рішень під час контактних занять.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. означена вище проблема симулятивності 
навчання в умовах визначеності, яка потребує 
розробки нових навчальних методик, відноситься 
до більш широкої проблеми підготовки високок-
валіфікованих фахівців, у т.ч. з обліку і оподатку-
вання, яка, у свою чергу, активно досліджується 
вченими. одним зі шляхів вирішення проблеми 
якісної підготовки фахівців на потребу реальної 
економіки с. хілсер вважає міждисциплінарний 
підхід, який може бути реалізований через опра-
цювання студентами спеціальних міждисциплі-
нарних кейсів [1]. у такому випадку в процесі 
навчання формується фахівець, здатний сис-
темно вирішувати проблеми та бути агентом змін 
[2]. саме системність та комплексність у навчанні 
реалізується у методиці кейс-уроків в. співаков-
ського [3]. Погоджуємося, що концепція «об’єкт 
або проблема з точки зору різних наук» замість 
«наука для різних об’єктів або проблем» може 
стати вагомою складовою у методиці викладання 
студентам вищих навчальних закладів, зокрема 
спеціальності «облік і оподаткування», що ство-
рює умови максимально наближені до реальної 
економічної діяльності.

вчені с. Штейн та а. олівейра піднімають 
проблему відірваності освіти від процесів глоба-
лізації, наголошуючи на тому, що університети 
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світу не спроможні забезпечити процес навчання 
мультикультурної, мультиполітичної та мульти-
економічної спільноти студентів [4]. цілком пого-
джуючись із цією тезою, зазначимо, що у реаль-
них глобалізаційних процесах однією з важливих 
вмінь фахівця є комунікація з представниками 
інших культур та вирішення спільних проблем. 
на наш погляд, подібні мультикультурні спіль-
ноти студентів тільки підсилять ефект занять, 
що повинні проводитися в умовах наближених 
до реальних, які характеризуються непередба-
чуваністю поведінки членів команди, ходом мис-
лення, сприйняття або відторгнення рішень та 
реалізації прийнятих ідей на практиці у мульти-
культурному та мультиполітичному середовищі.

відносно новим напрямом досліджень 
сучасної освіти є вивчення процесу викорис-
тання інформаційних технологій та сервісів під 
час навчання для отримання різноманітного 
зворотного зв’язку від студентів [5]. на наш 
погляд, навчальні методики, які так або інакше 
пов’язані з використанням інформаційних тех-
нологій та сервісів, повинні ефективно допо-
внювати базову комплексну освітню методику, 
спрямовану на вирішення проблеми симуля-
тивності навчання аналогічно до освітньої кон-
цепції «економної освіти», яка нині активно 
впроваджується для підготовки студентів інже-
нерних спеціальностей [6]. «економна освіта» 
передбачає вивчення різних об’єктів із точки 
зору ефективності та результативності їх функ-
ціонування для формування економного мис-
лення, спрямованого на підвищення ефектив-
ності та результативності будь-чого. на думку 
а. альвса, р. суса та Ф. Морейри, концепція 
«економної освіти» стала відповіддю на запит 
промисловості у фахівцях-інженерах, знайо-
мих із підходом «економного виробництва» та 
покликана наблизити освіту до реальних вимог 
сучасного виробництва.

Питань послідовності викладання дисциплін 
спеціальності «облік і оподаткування» торка-
ється у своїй роботі н. Гресь [7]. Досліджувані 
реальні кейси з проблем бухгалтерського обліку 
і аудиту, які можуть скласти основу нових дис-
циплін освітніх програм та вище згадуваних 
кейс-уроків, висвітлено у роботах о. Петрука, 
а. Макуріна [8], о. усатенко [9], н. Шишкової 
[10], о. Дріги [11]. також особливий погляд на 
сприйняття слухачами навчальної інформації у 
закладах загальної середньої освіти представ-
лено у роботах М. харченко [12]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. як видно, увага вчених 
зосереджена на різних методиках та концеп-
туальних підходах, які допомагають подолати 
розрив між освітою та реальними економічними 
процесами. однак, на наш погляд, всі вони 
повинні бути об’єднані у єдину фундаментальну 
концепцію навчального процесу для вирішення 
принципової проблеми симулятиваності освіти 
в умовах визначеності. 

Мета статті. Метою досліджень, результати 
яких викладено у даній статті, є розробка кон-
цепції «reality-урок» для контактних занять зі 
студентами спеціальності «облік і оподатку-
вання» для подолання проблеми симулятив-
ності навчання в умовах визначеності.

Виклад основного матеріалу. на наш погляд, 
основне протиріччя між організацією навчання 
студентів спеціальності «облік і оподаткування» 
та реальною економічною діяльністю полягає 
у тому, що контактне заняття проходить в умо-
вах 100% визначеності та передбачуваності, як 
правило для викладача, який планує це заняття. 
таким чином, хід заняття, етапність у розв’язку 
ситуацій є контрольованими з боку викладача. 
якщо студент отримує задачу або кейс, то вони 
мають форму зібраних у єдине ціле даних, 
що вступає у протиріччя з реальним життям. 
навчальний кейс являє собою достатньо широ-
кий опис фактичних даних про діяльність підпри-
ємства і, за правилом, одне питання, на яке слід 
дати відповідь, використовуючи ці дані. у реаль-
ному житті відбувається інша ситуація: мене-
джер стикається з проблемою, яка представлена 
у фактичних даних, що характеризують власне 
проблему, і яким чином її вирішувати і які для 
цього потрібні дані – це невідомо. саме у цьому 
полягає суттєве частина професійних функцій 
спеціаліста з обліку і оподаткування, який пови-
нен налагодити не тільки коректний фінансовий 
облік, але й управлінський облік для внутрішніх 
управлінських цілей підприємства. однак мож-
ливості прийняття рішення щодо відбору даних, 
необхідних для вирішення проблеми, в умовах їх 
повної доступності, але нульової конкретизації з 
боку викладача, які саме потрібні дані, навчальні 
кейси не дають. у випадку, коли певні дані слід 
зібрати, то студент отримує чітку послідовну та 
передбачену заздалегідь викладачем інструкцію 
зі збору цих даних. якщо викладач начебто спон-
танно задає студентам питання, підтримуючи 
інтерактивну взаємодію на уроці, то, за прави-
лом, він точно знає відповіді, а ці питання є пев-
ними контрольними пунктами у загальному ході 
уроку. студенти інтуїтивно відчувають, що вони 
є веденими викладачем, що, на наш погляд, зни-
жує рівень їх зацікавленості від уроку внаслідок 
неможливості прийняття власних рішень.

викладач зі студентами опиняються у 
нерівних умовах: викладач чітко знає план та 
управляє інформаційними потоками під час 
контактного заняття, а студент, у свою чергу, 
обмежений певними інформаційними потоками, 
заздалегідь на власний розсуд опрацьованими 
викладачем. студент сприймає не оригінальну, 
а ретрансльовану, попередньо інтерпретовану 
викладачем інформацію без розуміння того, 
чому саме ця інформація була інтерпретована 
саме у такий спосіб. 

це протиріччя пов’язане з проблемою аси-
метричної інформації, коли на початок заняття 
викладач має більший обсяг інформації, що скла-
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дається із заздалегідь відфільтрованих інформа-
ційних потоків, а студент вимушений сприймати 
саме той інформаційний пакет, який приготував 
викладач. на наш погляд, у такий спосіб орга-
нізації навчання зберігається принцип того, що 
викладач вчить студента «що думати» замість 
«як думати». нерівність інформаційних позицій 
викладача та студента, неможливість викладача 

опинитися в умовах інформаційної невизначе-
ності та продемонструвати прийняття викладачем 
рішень у режимі «on-line» разом зі студентами під 
час уроку апріорі вступає у протиріччя з принци-
пом партнерства викладача та студента під час 
заняття, яке передбачає рівні позиції партнерів.

аналіз наявних протиріч між тим, як організо-
ване та побудоване сьогодні контактне заняття 

Рис. 1. Концепція «reality-урок» для підготовки студентів спеціальності  
«Облік і оподаткування» у вищих навчальних закладах України

Джерело: розроблено автором

ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАННЯ ТА РЕАЛЬНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ: навчання організоване в умовах визначеності та передбачуваності проти 

реальних умов невизначеності та непередбачуваності; інформаційне поле навколо 
викладача та студента – асиметричне; відносини викладача та студента – не партнерські.

СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ – ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОКУ

РЕАЛЬНІСТЬ НЕПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ

1. Об’єкт уроку - реальні
бухгалтерські та податкові проблеми
реальних країн, компаній та громадян.
Проблема пов’язана з компетентністю, 
набуття якої є метою заняття.

2. Хід уроку вирішується за 
принципом «тут і зараз» та складається з 
тактики вирішення поставленої проблеми.

3. Колектив студентів та викладач – це 
ситуативна група, яка має обмежений час 
для вирішення певної проблеми.

4. Студенти та викладач отримують 
інформаційні потоки напряму з глобальної 
інформаційної мережі під час уроку.

5. Роль викладача – інтерпретувати
реальну інформацію у режимі on-line,
даючи фахові коментарі та виступаючи 
консультантом у студентів, які вирішують 
проблему.

1. Предмет уроку – дії студентів при 
вирішенні поставленої проблеми, план рішення 
для якої відсутній.

2. Рішення приймаються студентами 
замість викладача, який не керує ситуацією, і 
тому є непередбачуваними.

3. Еталон рішення відсутній. Кожен 
колектив студентів має право на власний 
непередбачуваний результат вирішення 
проблеми (відсутність рішення, помилкове або 
коректне рішення).

4. Еталон уроку відсутній. Кожна 
студентська група може встигнути просунутися 
у вирішенні проблеми на свою унікальну 
відстань, що є непередбачуваним.

5. Студенти та викладач проінформовані 
про непередбачуваність уроку та вірять у це.

Консультативна замість 
керуючої функція 
викладача, який 

демонструє хід мислення 
під час вирішення 

проблеми у режимі on-
line під час уроку

Вміння викладача 
коментувати 

непередбачуваний 
хід уроку замість 

інформування 
студентів за 

заданим планом 

Стартова 
інформаційна 

рівність викладача 
та студентів у 

вирішенні реальної 
проблеми

Вільного 
ситуативного та не 
передба-чуваного 
вибору тактики 

вирішення 
проблеми та 
результату

ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ

МЕТОДИКА «REALITY-УРОК» ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ 
СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ЗАЛЕЖНО ВІД 

УНІКАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ ТА ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вирішення задачі навчання через розв’язання реальних проблем на уроці в умовах інформаційної 
симетрії та непердбачуваності: фасилітація прийняття студентами власних рішень 
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зі студентами спеціальності «облік і оподатку-
вання», і тим, як протікають реальні економічні 
процеси, дозволив обґрунтувати необхідність 
проведення занять з метою подолання про-
блеми їх симулятивності в умовах визначе-
ності та передбачуваності на основі положень 
запропонованої концепції «reality-урок». вихідні 
складові цієї концепції, а також розроблені на її 
основі принципи проведення контактних занять 
зі студентами представлені на рис. 1. запропо-
нована концепція «reality-урок» для проведення 
контактних занять зі студентами спеціальності 
«облік і оподаткування» ґрунтується на таких 
вихідних складових – характеристиках уроку, 
як реальність та непередбачуваність заняття. 
за своїм змістом ці складові дозволяють під-
вищити ступінь інтеграції процесу організації 
заняття та навчання з реальними економічними 
процесами в економіці.

новий компетентнісний підхід у побудові 
освітньо-професійних програм підготовки 
фахівців, у т.ч. зі спеціальності «облік і оподат-
кування», на нашу думку, дещо змінює принци-
пове тлумачення поняття «навчання». навчання 
перестає бути процесом передачі викладачем 
та сприйняття студентами певної інформації, 
що іменується знаннями. внаслідок її доступ-
ності та відкритості відома стандартна інфор-
мація втратила свою цінність в очах споживачів 
освітніх послуг, і у ході навчального процесу 
інформація має слабкі позиції на ринку, як про-
дукт внз, якщо вона не є унікальною, новою, 
отриманою у лабораторіях цих внз. 

навчання стає процесом набуття певних нави-
чок (компетнетностей) з використанням відомої 
інформації (знань), як інструменту. внаслідок 
такого трактування «навчання» іншу роль почи-
нають відігравати умови, за яких набуваються 
компетентності і які повинні бути максимально 
наближені до реальних економічних процесів.

оскільки основними характеристиками 
реальних економічних процесів є непередбачу-
ваність, то базовими характеристиками уроку, 
які склали основу концепції «reality-урок», стали 
також реальність та непередбачуваність. це 
означає, що контактне заняття, яке проводиться 
зі студентами спеціальності «облік і оподатку-
вання» повинно бути реальним та непередбачу-
ваним для обох сторін – викладача та студентів. 

розглянемо зміст цих характеристик 
«reality-уроку». 

щоб контактний урок зі студентами міг 
характеризуватися, як реальний, йому повинні 
бути притаманні специфічні властивості щодо 
об’єкту уроку, його ходу, учасників, асиметрії 
інформаційних потоків, рольових позицій викла-
дача та студентів. 

Об’єктом «reality-уроку» для студентів спе-
ціальності «облік і оподаткування» повинні 
бути реальні бухгалтерські та податкові про-
блеми реальних країн, компаній та громадян. 
це особливо актуально для цієї спеціальності, 

інформаційний контент якої щодо фінансового 
та податкового обліку ґрунтується на зако-
нодавчій базі, яка, у свою чергу, надто часто 
змінюється. тому заняття повинні бути спря-
мовані не на вивчення того або іншого законо-
давчого акту, який через час може змінитися, а 
на формування загальної навички користува-
тися цим актом для вирішення інших проблем. 
При цьому проблема, що вирішується на уроці, 
повинна бути неодмінно пов’язана з компетент-
ністю, набуття якої є метою заняття. Проблемні 
ситуації «reality-уроку» повинні бути описані та 
представлені у реальних інформаційних джере-
лах – сайтах компаній, періодичних виданнях, 
відео-інтерв’ю менеджерів, щоб продемонстру-
вати студентам їх реальність та актуальність.

Хід уроку вирішується за принципом «тут і 
зараз», створюючи атмосферу саме «on-line» 
вирішення проблем з обліку та оподаткування. як 
зрозуміло з попередньо викладеного, на початку 
уроку окреслюється проблема, якій присвячено 
колаборативну зустріч викладача зі студентами, 
яка відповідає певній компетентності майбутнього 
бухгалтера або податківця, що закривається 
поточною дисципліною. однак, хід вирішення 
цієї проблеми, пошук необхідних інформаційних 
ресурсів та прийняття рішення для вирішення 
поставленої проблеми повністю залежить від 
студентів. Після ознайомлення з проблемою 
студенти можуть її обговорювати, влаштувати 
мозковий штурм, розподілитися на команди для 
з’ясування певних аспектів. у такий спосіб «reality-
урок» більше нагадує нараду фахівців на підпри-
ємстві або в органах влади за круглим столом 
щодо вирішення певної проблеми.

таким чином, учасники «reality-уроку» – це 
студенти та викладачі, яких можна назвати 
ситуативною спільнотою, яка має обмежений 
час для вирішення певної проблеми. Фактично 
під час такого «reality-уроку» студентами втра-
чається роль тих, хто навчається, а виклада-
чем – роль того, хто навчає.

багато в чому таким ролям студентів та викла-
дача сприяє така властивість «reality-уроку», як 
симетричність інформації. студенти та викла-
дач отримують інформаційні потоки напряму з 
глобальної інформаційної мережі під час уроку. 
на відміну від звичайного уроку, викладач не має 
заготовленого пакету інформації, окрім власних 
загальних знань з предмету. вихідні позиції сту-
дентів та викладача у інформаційному полі одна-
кові. рух у цьому інформаційному полі визна-
чають самі студенти, оскільки вони приймають 
рішення яку збирати інформацію для вирішення 
цієї проблеми, яким джерелам довіряти, як її уза-
гальнювати та аналізувати на предмет релевант-
ності по відношенню до проблеми.

у зв’язку з цим, роль викладача під час 
«reality-уроку» – інтерпретувати реальну інфор-
мацію у режимі on-line, даючи фахові коментарі 
та виступаючи консультантом у студентів, які 
вирішують проблему.
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наступною невід’ємною характеристикою 
контактного «reality-уроку» зі студентами є його 
непередбачуваність, яка ґрунтується, на наш 
погляд, на специфічних властивостях щодо 
предмету уроку, центру відповідальності за при-
йняття рішень, еталону рішень, еталону уроку 
та готовності студентів до непередбачуваності 
уроку. Предметом «reality-уроку» виступають дії 
студентів, направлені на об’єкт уроку, тобто на 
вирішення поставленої реальної проблеми. При 
цьому непередбачуваність уроку разом з іншим 
полягає у тому, що план рішення для поставле-
ної проблеми відсутній, як зазначалось раніше.

Центр відповідальності під час «reality-
уроку» зміщується у бік студентів. рішення 
приймаються студентами замість викладача. 
викладач виступає радником (консультантом) 
для колективу студентів, які беруть на себе від-
повідальність за вирішення проблемної ситуа-
ції. через неможливість передбачити психоло-
гічні характеристики студентів у колективі, лінії 
поведінки та хід мислення, вирішення проблеми 
(помилкове або коректне) є непередбачуваним.

«Reality-урок» передбачає, що еталон 
рішення проблемної ситуації відсутній. кожен 
колектив студентів має право на власний непе-
редбачуваний результат вирішення проблеми 
(відсутність рішення, помилкове або коректне 
рішення). також відсутній еталон уроку. кожна 
студентська група може встигнути просунутися 
у вирішенні проблеми на свою унікальну від-
стань, що є також непередбачуваним. звичай-
ний контактний урок має певний еталон – визна-
чений інформаційний пакет, визначений набір 
завдань, визначений план уроку, і задача викла-
дача, щоб у різних групах студентів урок був 
майже ідентичним, тобто щоб різні групи отри-
мали однакову інформацію, вирішили однакові 

завдання та рухалися за схожим планом. важ-
ливим для контактного «reality-уроку» є те, що 
студенти та викладач проінформовані про непе-
редбачуваність уроку та, головне, вірять у це. 
якщо студенти справді відчувають власну від-
повідальність за вирішення проблеми та вірять 
у непередбачуваність уроку, який не керується 
з боку викладача, вони проявляють більший 
інтерес до заняття та розкривають свій потен-
ціал у процесі самоосвіти та саморозвитку під 
час контактного заняття. таким чином, згідно 
концептуальних засад «reality-уроку» дещо 
змінюється мета навчання, а відтак і кожного 
окремого уроку. на відміну від цілей передачі 
студентам знань, метою «reality-уроку» є фор-
мування у студентів необхідних професійних 
та загальних навичок для вирішення проблем в 
умовах невизначеності. 

Висновки. таким чином, на основі проведе-
них досліджень можна зробити висновки, що для 
подолання проблеми симулятивності навчання в 
умовах визначеності запропоновано концепцію 
«reality-уроку». згідно цієї концепції reality-урок 
повинен мати такі характеристики, як реаль-
ність та непередбачуваність. урок зі студентами 
може вважатися реальним, якщо йому прита-
манні специфічні властивості щодо об’єкту уроку, 
його ходу, учасників, асиметрії інформаційних 
потоків, рольових позицій викладача та сту-
дентів. непередбачуваність уроку ґрунтується, 
на наш погляд, на специфічних властивостях 
щодо предмету уроку, центру відповідальності 
за прийняття рішень, еталону рішень, еталону 
уроку та готовності студентів до непередбачува-
ності уроку. у перспективі дослідження повинні 
бути націлені на розробки методики проведення 
«reality-уроку» та системи діагностики результа-
тів навчання за цією методикою.
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