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7. У ваших друзів є недоліки:  
4 - ви змушуєте їх від них позбутися;  
2 - тактовно підказуєте, що потрібно зробити;  
0 - намагаєтеся зробити, але Вас не слухаються 
                                        

Результати тесту 

Менше-10 балів 

Ви боїтеся відповідальності.  

12-20 балів 

У вас розумний баланс між бажанням узяти на себе 
відповідальність і ухилитися від цього заради самозбереження.  

 

22-28 балів 

Брати на себе відповідальність - ваш природний стан. Ви, 
безумовно, сильна особистість. Однак не забувайте, що 
відповідальність - це величезна навантаження на вас. Іноді коштує і 
поберегти себе.  
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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Університетська освіта»  перша 
професійно-орієнтована дисципліна, яка передбачає ознайомлення 
студентів із значенням, змістом та особливостями обраного ними 
фаху. 

Мета вивчення навчальної дисципліни "Університетська 
освіта" – підготувати студентів до навчання у вищому навчальному 
закладі відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній 
освіті в контексті Болонської декларації.  

Завдання навчальної дисципліни: 
• ознайомити студентів з історією, сьогоденням та 

перспективами модернізацій системи вищої освіти України в контексті 
Болонського процесу; 

• розкрити структуру і організацію навчально-виховного 
процесу у вищому закладі освіти в умовах кредитно-модульної 
системи навчання; 

• допомогти студентам-першокурсникам в оволодінні 
прийомами раціональної організації навчальної праці, сприяти їхній 
адаптації до особливостей навчання у вищій школі, розвивати у 
студентів потребу у систематичному самовихованні й 
самовдосконаленні; 

• формувати у студентів початкові знання та уміння 
економічних досліджень; 

• сприяти становленню першооснов професійної культури і 
компетентності майбутніх економістів; 

• розкрити значимість професії економіста, її місце і функції 
в сучасному суспільстві; 

• познайомити студентів з науковими основами професійної 
діяльності економіста та вимогами до його вмінь, знань, особистості; 

• формувати у студентів теоретичні уявлення про економіку 
підприємства як галузь економічної науки, її об'єкт і предмет 
дослідження та основні категорії; 

• познайомити студентів із особливостями функціонування та 
структури НУВГП та з основами водного господарства як важливого 
фахового напрямку університету. 

Предмет: організація професійної підготовки фахівців з 
вищою освітою. 
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Вивчивши навчальну дисципліну "Університетська освіта" 

студенти повинні знати: 

• основні положення Державного стандарту вищої освіти 
України; 

• основні положення Болонського процесу; 
• особливості організації навчального процесу в умовах 

кредитно-модульної системи навчання; 
• складові інформаційно-методичного   забезпечення 

навчального процесу; 
• місце науково-дослідної   роботи  у професійній підготовці 

фахівців; 
• роль випускової кафедри у підготовці фахівців; 
 

• зміст, характер та сферу майбутньої професійної діяльності; 
• завдання економічних служб підприємства на сучасному 

етапі; 
• історичні етапи становлення та розвитку НУВГП , проблеми 

водного господарства України. 
вміти: 
• орієнтуватися у документах, які забезпечують здійснення 

навчального процесу і його контроль (стандарт освіти, ОПП, ОКХ, 

навчальний план, індивідуальний навчальний   план   студента,   
екзаменаційна   відомість   тощо); 

• формувати блок-схему навчального процесу на основі 
навчального плану; 

• застосовувати на практиці знання про умови ефективної   
організації   різних   видів   навчальної   діяльності; 

• працювати з різними видами каталогів бібліотеки, вести 
бібліографічні записи, шукати необхідну інформацію у мережі 
Інтернет та в електронних каталогах; 

• оформляти та представляти результати власної науково-
дослідної роботи у формі рефератів, доповідей, творчих робіт з 
включенням до них зібраних студентом матеріалів; 

• обґрунтовувати актуальні проблеми науки економіки 
підприємства. 

Представлені методичні вказівки призначені для проведення 
практичних занять, які допоможуть закріпити матеріал лекцій та 
здобути студентами практичні навички в опануванні економічних 
знань. 
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Чи боїтеся ви відповідальності? 

Брати всю повноту відповідальності на себе, безумовно, якість 
дійсного лідера. Наскільки воно вам властиве, допоможе з'ясувати 

тест. 
1. Закінчивши школу, як ви приймали рішення про виборі 

професії?  
4 - самостійно, керуючись своїм бажанням, своєю підготовкою;  

2 - прислухалися до рад батьків, знайомих;  
0 - слухали тільки ради.  
 

2. На що ви розраховували, коли поступали учитися?  
4 - на свої сили і знання;  
2 - на те, що вам повезе, а також на зв'язки;  
0 - тільки на зв'язки.  
 

3. Як ви влаштовувалися на роботу?  
4 - по розподілові;  
2 - шукали роботу, використовуючи інформацію знайомих, 

друзів;  
0 - використовували зв'язки батьків. 
 

4. Чим був (буде) продиктований ваш вибір вступу у 

шлюб?  
4- самі приймали рішення;  
2 - прислухалися до рад друзів;  
0 - відразу порадилися з батьками. 
 

5. Ваша дружина (чоловік) у від'їзді. Чи станете ви 

вибирати і купувати, скажімо, дорогі меблі?  
4 - так;  
2 - зрозуміло, що краще б вирішити вдвох;  
0 - ні. 
 

6. Наскільки завзято ви відстоюєте свої погляди на роботі, 

вдома, із друзями?  
4 - відстоюю незалежно від обстановки;  
2 - у більшості випадків - так;  
0 - рідко. 
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7. Як би ви хотіли провести свою відпустку?  
a) відправилися б у закордонний тур;  
b) на вітчизняних пляжах;  
c) усамітнилися б у горах, на березі моря або в пустелі;  
d) відпочивали б удома, на дачі 

 

     Результати тесту 

Підрахуйте, скільки разів ви вибрали відповіді a),b),c) або d). 

Чотири або більш повторення дають вам підстави віднести себе до 
однієї з перерахованих нижче груп. Якщо відповіді значно розкидані, 
то вам властиві риси відразу декількох типів характеру 

 

a)-група 

Швидше за все, ви - енергійний, діяльний і товариська людина. 
Іноді у вас з'являється бажання покомандувати. Швидше за все, ви 
визнаний лідер, що почуває відповідальність за навколишніх. Життєві 
невдачі не можуть зломити ваш дух, а виклики долі тільки радують  

 

b)-група 

Ви товариська людина. У вас є почуття гумору, ви готові 
прийти на допомогу. Однак вам властиве деяке марнославство і 
схильність до перебільшення. 

 

c)-група  

У цю групу входять "самотні вовки" - індивідуалісти, люди 
часто кидають виклик суспільству. Їм не подобається робити те, що 
нав'язують інші люди. Душевний спокій вони частіше знаходять, 
залишившись на самоті. Багато хто з них творчі особистості.  

 

d)-група  

Швидше за все, ви щасливі і задоволені собою, любите свій 
будинок і родину. Ви цінуєте думку інших людей, однак вашою 

співчутливістю і бажанням допомогти часто зловживають. Ви не 
любите подорожувати і завжди раді знову виявитися вдома. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Тема: Вища освіта в Україні і Болонський процес 

Мета: познайомити студентів із особливостями адаптації 
вищої освіти України до вимог Болонського процесу та Європейської 
кредитно-трансферної системи накопичення ECTS. 

 

План заняття 

1. Знайомство з загальними правилами організації роботи у вищому 
навчальному закладі в цілому та в національному університеті водного 
господарства та природокористування зокрема. 
2. Екскурсія по університету. 

 

Практичні завдання 

1. За результатами проведеної екскурсії по університету складіть 
звіт. Поділіться своїми враженнями. 

 

Питання для обговорення під час заняття 

1. Принципи Болонської декларації та їх реалізація в НУВГП. 

2. Напрями розвитку вищої освіти в Україні. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть перші університети, які були створені в Україні? 

2. Сформулюйте принципи Болонського процесу. 
3. Що таке ECTS? 

4. Поясніть оцінку навчальної діяльності студентів за 100-бальною 

системою? 

 

Питання для роздумів 

1. Роль студентів у формуванні іміджу вищого навчального закладу. 
2. Чим обумовлено прагнення України приєднатися до Болонського 
процесу? 

3. Що дає Україні приєднання до Болонського процесу? 

 

Рекомендована література 

1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядник Степко 
М.Ф., Болюбаш Я.Я.., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – 

Київ-Тернопіль: Вид-во  ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с. 
(www.tspu.edu.ua) 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



6 

2. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Болонський процес і вища 
школа. – Рівне: НУВГП, 2005. 

3. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті 
Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 років)/ За 
ред. В.Г. Кременя. –Київ-Тернопіль: Вид-во  ТДПУ ім. В. Гнатюка, 
2004. – 147 с. (www.tspu.edu.ua) 

 

Інтернет-ресурси 

1. www.mon.gov.ua – Міністерство освіти і науки України 
2. http://nuwm.rv.ua – веб-сторінка НУВГП 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 2-3 

Тема: Організація навчально-виховного процесу в 

університеті  

Мета: познайомити студентів із особливостями 
функціонування та структури НУВГП, розкрити структуру і 
організацію навчально-виховного процесу у вищому закладі освіти в 
умовах кредитно-модульної системи навчання. 

 

План заняття 

1. Знайомство з історією Національного університету водного 
господарства та природокористування, екскурсія до музею. 

2. Ознайомлення з навчальними планами підготовки фахівців-
економістів: на рівні бакалавра, спеціаліста та магістра. 

 

Практичні завдання 

1. На основі інформації, отриманої під час екскурсії до музею складіть 
таблицю «Основні віхи історичного шляху НУВГП». Додаткові дані 
візьміть з сайту  http://nuwm.rv.ua  

2. Ознайомтесь із навчальним планом підготовки бакалавра напряму 
6.030504 «Економіка підприємства». Складіть під керівництвом 

викладача структурно-логічну схему індивідуального навчального 
плану студента.  

 

Питання для обговорення під час заняття 

1. Характеристика основних освітньо-кваліфікаційних рівнів 
(бакалавр, спеціаліст, магістр). 
2. Структурні елементи кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу: заліковий кредит, змістовий модуль, модуль. 

15 

ДОДАТКИ 

Психологічні тести 
Тест - чи добре ви себе знаєте 

Кожна людина володіє неповторною індивідуальністю. 

Психологи вважають, що для того, щоб бути щасливим і задоволеним 

собою, потрібно позбутися від комплексів і навчитися максимально 
використовувати свої можливості. Цей тест допоможе довідатися, 
який у вас тип характеру 
1. Маючи три години вільного часу, ви:  

a) пішли б у кафе або прогулялися;  
b) відвідали б друга;  
c) прочитали б книгу;  
d) зайнялися б прибиранням будинку 

2. Якби ви знайшли в шухляді свого столу старі листи або які-

небудь щоденники, то:  

a) викинули б їх;  
b) відклали б у сторону;  
c) подумали б, що непогано було б їх вивчити;  
d) прочитали б кожен рядок.  

3. Можна сказати, що:  
a) ви легко знаходите собі друзів;  
b) запросто розстаєтеся зі своїми старими друзями;  
c) можете обходитися без друзів;  
d) друзі люблять ходити до вас в гості. 

4. Чи впливає погода на ваш настрій:  
a) не впливає;  
b) ви не пригадуєте такого випадку;  
c) майже завжди;  
d) дуже сильно. 

5. Купуючи диск або касету, ви б вибрали:  
a) рок;  
b) балади;  
c) симфонії;  
d) попсу 

6. Ви думаєте, що любов:  
a) тільки один аспект життя;  
b) не так важлива, як дружба;  
c) оманна;  
d) саме головне в житті 
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закладів освіти I-IV рівнів акредитації. - 2-е вид., виправ. і доп.-Київ-
Львів: «Каравела-Новий Світ -2000», 2002. - 298с.  
5. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства:Навч. посіб.-
Київ: ЦНЛ, 2006. - 488с.  
6. Гордійчук А.С. Економіка підприємства:Навч. посібник/А.С. 

Гордійчук, О. А. Стахів. - Рівне: РДТУ, 2000. - 247 с.  
7. Горфинкель В.Я. и др. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 
– М.: ЮНИТИ, 2000. – 742 с.  
8. Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. 
П.В.Круша. - Київ:Ельга-Н. КНТ,2007. - 780с.  
9. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д. е. н., проф. Л.Г. 

Мельника. - Суми: Університетська книга, 2004. - 648с.  
10. Економіка підприємства: Посібник/ За заг. ред. В.Г. Герасимчука, 
А.Е. Розенплентера. - Київ: Політехніка, 2003. - 264с.  
11. Економіка підприємства: Навчальний посібник / За загальною 

редакцією А.А.Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с. 
12. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією 

Й.М.Петровича. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 680 с. 
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3. Відмінності між нормативними та вибірковими дисциплінами. 
4. Види індивідуальних занять та особливості їх організації і 
проведення 
5. Інформаційний пакет та його зміст. 
6. Індивідуальний навчальний план студента та контроль його 
виконання. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні елементи ECTS. 

2. Дайте визначення кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. 

3. Дайте визначення поняття "кредит". 

4. Дайте характеристику освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" 

і "магістр" 

5. Які цикли включає блок нормативних навчальних дисциплін? 

6. Назвіть основні види індивідуальних занять. 
7. Що таке індивідуальний навчальний план студента? 

8. Яка головна мета діяльності органів студентського 
самоврядування? 

9. Якою може бути форма підсумкового контролю? 

 

Питання для роздумів 

1. Необхідність впровадження вузьких спецалізацій при підготовці 
фахівців з метою підвищення якості освіти.. 
2. Роль самостійної роботи у підвищенні якості вищої освіти? 

 

Роздатковий матеріал 

1. Інформаційні пакети підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів. 

2. Робочі навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів. 

3. Приклади формування спеціалізацій в рамках підготовки фахівців 
з економіки  

 

Рекомендована література 

1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядник Степко 
М.Ф., Болюбаш Я.Я.., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – 

Київ-Тернопіль: Вид-во  ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с. 
(www.tspu.edu.ua) 
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2. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Болонський процес і вища 
школа. – Рівне: НУВГП, 2005. 

3. Основні засади розвитку вищої освіти України в конрексті 
Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 років)/ За 
ред. В.Г. Кременя. –Київ-Тернопіль: Вид-во  ТДПУ ім. В. Гнатюка, 
2004. – 147 с. (www.tspu.edu.ua) 

Інтернет-ресурси 

3. www.mon.gov.ua – Міністерство освіти і науки України 
4. http://nuwm.rv.ua – веб-сторінка НУВГП 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Тема: Техніка пошуку літератури в бібліотеці і 

бібліографування 

Мета: формувати у студентів початкових навичок наукових 
досліджень. 

План заняття 

1. Техніка пошуку літератури в бібліотеці. Різні види бібліографічних 
видань, картотек і каталогів. Використання книги як джерела 
бібліографічної інформації. 
2. Вимоги до бібліографічного опису літературних джерел. 
Комплектування особистої бібліотеки. 
3. Пошук інформації в мережі Інтернет. Доступ та робота з 
джерельними базами наукових бібліотек України і світу через сітку 
Інтернет. Доступ та використання інтерактивних варіантів курсів 
навчальних дисциплін в електронній мережі Національного 
університету водного господарства та природокористування. 

 

Практичні завдання 

1. Ознайомитись з графіками роботи бібліотеки та читальних залів 
університету, методичного кабінету кафедри економіки підприємства, 
обласної бібліотеки. 
2. Підібрати за допомогою каталогів літературу у кількості не менше 
15 джерел для написання реферату на задану тему (перелік тем 

приведений у даних методичних вказівках). Зробити їх 
бібліографічний опис. 
3. У мережі Інтернет за допомогою пошукових сайтів знайти 
інформацію за темою реферату. Скласти перелік електронних адрес з 
посиланнями на тему реферату.  Зберегти інформацію на зовнішні 
носії інформації (дискети, диски, флеш-карти тощо). 
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2. Загальні правила ведення та подання статистичної і фінансової 
звітності 
 

Практичні завдання 

1. Із запропонованого викладачем Балансу підприємства вибрати таки 
показники: первісна вартість основних фондів, загальна величина 
оборотних активів; власний капітал підприємства, вартість майна 
підприємства. 
2. Із звіту про фінансові результати вибрати Чистий дохід від 
реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції, операційних 
та чистий прибуток. 
3. На основі вибраних показників розрахувати: фондовіддачу, 
рентабельність майна, оборотність оборотних активів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення підприємства. 
2. Назвіть  напрямки діяльності підприємства. 
3. Які три проблеми одночасно вирішує підприємство? 

4. Які види підприємств за формами власності діють в Україні? 

5. Без яких ресурсів неможливо здійснити процес виробництва на 
підприємстві? 

6. На які дві групи діляться економічні показники підприємства? 

7. Назвіть абсолютні економічні показники діяльності підприємства? 

8. Назвіть відносні економічні показники діяльності підприємства. 
9. Від яких чинників залежить ефективність виробничо-
господарської діяльності підприємства? 

10.  Що забезпечує впровадження КВЕД ?                               

 

Рекомендована література 

1. Господарський кодекс  України/  Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144  

2. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. 
Положення. Інструкції: Збірник нормативно-правових актів/ 
Упорядник Д.О.Голов, І.В.Шпан. – К., 2000. – 232 с. 
3. Ареф'єва О.В., Сахаєв В.Г., Ареф'єв О.В., др. Економіка 
підприємства:Навч. посібник. - Київ: Європ. ун-т, 2003. - 237с.  
4. Бойчик І. М., Харів М. С., Хопчан М. І., Піча Ю. В. 

Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих 
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Практичні завдання 

1. Напишіть есе на одну з тем: 

«Чому я хочу стати економістом?»; «Ким я бачу себе через 5 років?»; 

«Яким повинен бути сучасний економіст?» 

2.  Пройдіть психологічні тести та визначить яка посада та рівень 
управління відповідають Вам за психологічними особливостями. 
(додатки) 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які посади може обіймати фахівець з економіки підприємства? 

2. Назвіть основні функції економіста підприємства. 
2. Розкрийте основні кваліфікаційні вимоги до економіста 
підприємства. 
3. Які знання і  вміння необхідні для виконання економістом своїх 
обов’язків в сучасних ринкових умовах? 

 

Питання для роздумів 
1. Які особисті моральні якості повинні бути притаманні економістам?  

2. Які знання та вміння є найважливішими в роботі економіста? 

 

Рекомендована література 

1. Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям. – М.: 

Политиздат, 1991. – 510 с. 
2. Крегер О., Тьюсон Дж. Типы людей и бизнес: как 16 типов 
личности определяют ваши успехи на работе: Пер. с англ. – М.: 

Персей-вече АСТ, 1995. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

Тема: Основні види фінансової та статистичної звітності 

підприємства 

Мета: познайомити студентів з формами звітності, які 
заповнюються на підприємстві, навчити їх читати інформацію, що 
відображається у статистичних та фінансових звітах. 

 

План заняття 

1. Ознайомлення з основною документацією, з якою працює 
економіст (форми звітностей, що подаються до органів державної 
статистики, фінансова звітність). 
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Питання для обговорення під час заняття 
1. Що включає в себе поняття “культура читання”? 

2. Розкрийте суть основних прийомів роботи з книгою. 

3. Як підвищити швидкість читання і якість запам’ятовування 
інформації. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які ви знаєте види каталогів? Дайте їм характеристику. 
2. Назвіть основні правила роботи з навчальною, науковою, 

довідковою літературою.  

3. Які ви знаєте види записів при роботі з книгою? 

4. З яких структурних підрозділів складається бібліотека НУВГП? 

5. Як оформити читацьку вимогу на книгу? 

 

Питання для роздумів 
1. Чи може на сучасному етапі пошук інформації у мережі Інтернет 
повністю замінити роботу студента у бібліотеці? 

2.  Комплектування особистої бібліотеки за фахом: архаїзм чи потреба 
становлення сучасного фахівця з економіки? 

 

Рекомендована література 
1. Гецов Г. Работа с книгой: рациональные приемы. — М.: Книга, 

1984. — 120 с. 
2. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: 
Практическое пособие. – М.: Дашков и К, 2002. – 192 с. 

3. Лезер Фр. Рациональное чтение. Более быстрое и основательное. 
— М., 1980. — 160 с. 

 

Пошукові системи Інтернету 

1. www.google.com 

2. www.meta-ukraine.com 

3. www.yahhoo.com 

4. www.rambler.ru 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Тема: Культура навчальної праці студентів 

Мета: допомогти студентам-першокурсникам в оволодінні 
прийомами раціональної організації навчальної праці, сприяти їхній 
адаптації до особливостей навчання у вищій школі 

 

План заняття 

1. Ознайомлення із особливостями раціональної організації навчальної 
праці студентів. 
2. Самостійна робота студентів та умови її ефективної організації. 
3. Особливості організації навчальної праці студента під час 
екзаменаційної сесії. 

 

Питання для обговорення під час заняття 

1. Що таке культура навчальної праці студента? Які її основні 
структурні елементи? 

2. Як ви розумієте поняття “техніка та гігієна розумової праці”? 

3. Яке значення має самостійна робота студентів у структурі їх 
професійної підготовки? 

 

Практичні завдання 

Користуючись додатками та рекомендованою літературою, складіть 
для себе пам’ятки: Як навчитися швидко читати? Як розвивати свою 

пам’ять? Як конспектувати лекцію? Як підготуватися до виступу на 
занятті? Як зацікавити слухачів під час виступу? Як покращити і 
збагатити свою мову? Як підготуватися до екзамену (заліку, 
модульного контролю)? 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть фактори продуктивності розумової діяльності. 
2. Що таке працездатність? Від яких умов вона залежить? 

3. Назвіть основні прийоми розвитку й удосконалення пам’яті. 
4. Як досягти глибокого і точного розуміння навчального матеріалу? 

5. Що таке наукова організація праці студента? Назвіть її складові. 
6. Розкрийте особливості навальної праці студентів під час 
екзаменаційної сесії. 
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Питання для роздумів 

1. Що означає для вас мистецтво правильно вчитися? 

2. Проаналізуйте, які фактори впливають на вашу працездатність. 
3. Які ви бачите можливості щодо удосконалення техніки своєї 
розумової праці? 

4. Як запобігти забуванню навчального матеріалу? 

5. Чи можна навчитися бути уважним? Як? 

 

Рекомендована література 

1. Дейл Карнеги. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на 
людей, выступаю публично. – Москва: Топикал-Цитадель, 1995. – 185 

с.  
2. Лезер Фр. Тренировка памяти. — М., 1979. — 167 с. 
3. Мудрість учіння. Кроки до успіху / Упоряд. Г.С.Сазоненко. – К.: 

Магістр, 1995. – 192 с. 
4. Методика организации самостоятельной работы студентов. — 

Казань: КГУ, 1987. 

5. Мостова І. Першокурснику: поради психолога. — К.: Тандем, 2000. 

— 76 с. 
6. Пискунов М.И. Организация учебного труда студентов. — Минск, 
1982. 

7. Пунский В.О. Азбука учебного труда. — М.: Просвещение, 1988. — 

144 с. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема:  Професійний портрет та зміст діяльності економіста 

Мета: розкрити значимість професії економіста, її місце і 
функції в сучасному суспільстві; познайомити студентів з науковими 
основами професійної діяльності економіста та вимогами до його 
вмінь, знань, особистості. 

 

План заняття 

1. Ознайомлення з функціями економіста підприємства.  
2. Розгляд посадових інструкцій фахівців з економіки підприємства. 
3. Розгляд психологічних особливостей фахівця - економіста на різних 
посадах та рівнях управління. 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  


