Звіт про роботу студентського наукового гуртка
«Клуб сучасного бухгалтера»
кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
за 2020 – 2021 навчальний рік
На сучасному етапі для розвитку творчої особистості здобувачів вищої
освіти закладу вищої освіти бажане застосування інноваційних технологій
гурткової роботи, її ефективної організації та управління. Вся робота
зосереджується на зацікавленості та мотивації особистостей до самоосвіти.
Ці аспекти зобов’язують науково-педагогічний персонал кафедри
бухгалтерського обліку та економічного контролю ПДАА формувати
гурткову роботу здобувачів вищої освіти з врахуванням їх особистих
якостей, зокрема: цілеспрямованості, ціннісних орієнтирів, творчих
нахилів і вподобань.
Наразі учасниками гуртка «Клуб сучасного бухгалтера» на постійній
основі є студенти факультету обліку та фінансів за освітньо-професійною
програмою Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і
оподаткування. Список здобувачів вищої освіти – учасників наукового
гуртка у 2020–2021 навчальному році додається, додаток А. Однак,
відвідувати засідання гуртка та отримувати необхідні консультації мають
можливість всі бажаючі.
Засідання наукового гуртка проходять щомісячно, результати
наукової студентської діяльності обговорюються на наукових семінарах
кафедри та на засіданнях кафедри, де консультанти та наукові керівники
звітують про хід наукових досліджень здобувачів.
Впродовж 2020–2021 навчального року відбулося десять засідань
наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера».
Перше засідання студентського наукового гуртка у 2020–2021 н.р.
відбулося 09 вересня 2020 року, головною метою якого було формування
плану роботи гуртка на 2020–2021 навчальний рік. За спільним
обговоренням членів гуртка було визначено найбільш важливі та актуальні
напрями дослідження, а саме: цикл засідань з фінансової грамотності
здобувачів вищої освіти, зокрема, сімейна бухгалтерія: оптимізація
особистих витрат; сімейна бухгалтерія: диверсифікація доходів; сімейна
бухгалтерія: заощадження – фундамент багатства родини; сімейна
бухгалтерія: заощадження – інвестиції. Організація міжкафедрального
круглого столу «Шляхи і засоби попередження плагіату у навчальному
процесі»; виїзне засідання до Головного управління ДКУ; участь у ІV
Всеукраїнській інтернет-конференції «Актуальні проблеми та перспективи
розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі
управління підприємством» присвячена пам’яті професора, заслуженого
працівника вищої школи Фесенка Дмитра Мусійовича та низка інших
заходів. У кінці навчального року заплановано підведення підсумків
діяльності наукового гуртка за 2020–2021 навчальний рік та відзначення
найбільш активних його учасників.

30 вересня 2020 року відбулося чергове засідання студентського
наукового гуртка у вигляді заняття-тренінгу (творча взаємодія між
учасниками) за темою дослідження «Фінансова грамотність: знати, не
можна ігнорувати» із підготовкою тематичної презентації).
На початку засідання вступне слово надане завідувачу кафедри, д.е.н.,
професору, професору кафедри бухгалтерського обліку та економічного
контролю Плаксієнку В.Я., який зауважив про важливість фінансової
грамотності бухгалтерів в умовах сьогодення.
Кулик Вікторія д.е.н., доцент, професор кафедри, провела тренінг за
темою «Фінансова грамотність: знати, не можна ігнорувати». Доповідач
цікаво презентувала тему дослідження з циклу сімейної бухгалтерії.
Розглядалися питання взаємозв’язку думок та фінансового збагачення,
основні чотири кроки до багатства, а також було прокоментовано складові
фінансової грамотності тощо. У тренінгу активну участь взяли викладачі
кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю та студенти.

заняття-тренінг (творча взаємодія між учасниками) «Фінансова
грамотність: знати, не можна ігнорувати»

16 жовтня 2020 року проведено онлайн заняття-конференція. Участь
здобувачів вищої освіти Підсумки участі у науково-практичній
конференції студентів за результатами проходження виробничих та
технологічних практик по напрямах підготовки (спеціальностях)
«Сучасний стан і перспективи вдосконалення практичної підготовки
студентів обліково-фінансового профілю». За результатами конференції
учасниками студентського наукового гуртка під керівництвом викладачів
кафедр опубліковані тези доповідей:
1. Костенко Є. 071ОО_бд_2017, тема: «Договір як інструмент
розрахункових взаємовідносин»;
2. Іващенко В., 071ОО_бд_2019 стн, тема: «Особливості формування
статутного капіталу підприємств»;
3. Сидоренко Л., 071ОО_мд_2020, тема: «Сучасні концепції
бухгалтерського обліку»;
4. Павлієнко І., 071ОО_бд_2019 стн, тема: «Виробничі запаси як
об’єкт обліку та контролю»;
5. Тупова І., 071ОО_бд_2019 стн, тема «Організація бухгалтерського
обліку формування зареєстрованого капіталу».
19 жовтня 2020 року проведено онлайн заняття-конференція. Підсумки
участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною
участю) бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах
інституціональних змін. Конференція проведена у онлайн форматі, в
умовах обмежень відвідування академії, з причин заходів карантинного
порядку. Засідання-конференцію проведено із застосуванням платформи
Google Meet (режим відео конференції).

онлайн заняття-конференція проведеного із застосуванням платформи
Google Meet (режим відео конференції)
За результатами конференції учасниками студентського наукового
гуртка під керівництвом викладачів кафедри опубліковані тези доповідей:

1. Панченко І.Г. з темою дослідження «Переваги та недоліки
спрощеної системи оподаткування малих підприємств»;
2. Тютюнник М. С. з темою дослідження «Фінансові результати:
сутність, класифікація і відображення в обліку»;
3. Демочко Ж. Ю. з темою дослідження «Методика аналізу фонду
оплати праці».
21 грудня 2020 року відбулося чергове онлайн засідання
студентського наукового гуртка у вигляді заняття-тренінгу (творча
взаємодія між учасниками) за темою дослідження «Постановка особистих
фінансових цілей» із підготовкою тематичної презентації).

онлайн заняття-тренінг (творча взаємодія між учасниками) «Постановка
особистих фінансових цілей»
Спікер онлан заняття-тренінгу – Кулик Вікторія, д.е.н., доцент,
професор кафедри цікаво та доступно, з креативним підходом,
презентувала тему дослідження з циклу сімейної бухгалтерії. Доповідачем
розглядалася економічна категорія «особисті фінанси» за п’ятьма
ключовими напрямами: фінансові установки; облік доходів та витрат;

оптимізація витрат; збільшення доходів та інвестиції. Спікер
прокоментувала алгоритм постановки та досягнення цілей та визначила
оптимальні нормативи статей витрат сімейної бухгалтерії. У тренінгу
активну участь взяли викладачі кафедри бухгалтерського обліку та
економічного контролю й студенти.
16 березня 2020 року проведено онлайн заняття-конференція із
застосуванням платформи Google Meet (режим відео конференції). За
підсумками участі у ІV Всеукраїнській інтернет-конференції «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в
соціально-орієнтованій системі управління підприємством» присвячена
пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра
Мусійовича Фесенка учасниками студентського наукового гуртка під
керівництвом викладачів кафедри опубліковані тези доповідей:
1. Дем’янець Ю. В. з темою дослідження «Поточні біологічні активи:
порядок документування»;
2. Сидоренко Л. О. з темою дослідження «Економічний зміст та
нормативне регулювання обліку дебіторської заборгованості»;
3. Тимко А. К. з темою дослідження «Роль бухгалтерського обліку у
прийнятті управлінських рішень» та інші.

онлайн заняття-конференція
(учать у конференції, підготовка тез доповідей)
25 березня 2021 року на засіданні студентського наукового гуртка
проведено заняття-змагання, відбірковий тур І етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисциплін: «Фінансовий облік», «Управлінський
облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий аналіз». За
результатами І етапу відбіркового туру олімпіади прийнято рішення

відправити здобувачів вищої освіти Крайніка Валентина та Палія Миколу
до Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» на ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Управлінський облік».
Сидоренко Ларису та Арутюнову Олену до НУБІП на ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування».
06 квітня 2021 року проведене планове засідання заняття-диспут на
тему «Самостійна робота здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік
і оподаткування як засіб формування їх фахової компетентності»
(постановка та вирішення проблемних питань за темою дослідження).

засідання заняття-диспут «Самостійна робота здобувачів вищої освіти
спеціальності 071 Облік і оподаткування як засіб формування їх фахової
компетентності»
Доповідач Яловега Людмила, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського
обліку та економічного контролю зауважила про важливість самостійної
роботи здобувачів вищої освіти як одного із засобів засвоєння навчального
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять і спрямованої
на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти за
час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних
навичок та умінь та інших компетентностей відповідно до обраної
освітньої програми. Доповідач з акцентувала увагу на тому, що у ході
самостійної роботи здобувач вищої освіти має стати активним учасником
освітнього процесу: навчитися свідомо ставитися до оволодіння
загальними та фаховими (спеціальними, предметними) компетентностями
та досягнення програмних результатів навчання, вільно орієнтуватися в
інформаційному просторі. Яловегою Людмилою розкрито зміст та мету
самостійної роботи здобувачів вищої освіти.
Доповідачем деталізовано чотири основні види самостійної роботи:

І вид – самостійна робота, що забезпечує підготовку до аудиторних
занять;
II вид – пошуково-аналітична робота;
III вид – наукова робота;
IV вид – виробнича практика або практичні тренінги.
Доповідач зауважила, що в освітньому процесі виділяють аудиторну
та позааудиторну самостійну роботу здобувачів вищої освіти. Аудиторна
самостійна робота за навчальною дисципліною виконується на навчальних
заняттях. Спікер виокремила різновиди самостійної роботи, такі як:
підготовка до аудиторних занять (лекцій, семінарських, практичних,
лабораторних, індивідуальних занять, консультацій); виконання
індивідуальних завдань з навчальної дисципліни впродовж семестру;
самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни, які згідно з
робочою програмою навчальної дисципліни винесені на самостійне
вивчення здобувачем вищої освіти; підготовка есе, тез та статей, рефератів
за проблемною тематикою тощо.
У диспуті активну участь взяли викладачі кафедри бухгалтерського
обліку та економічного контролю та здобувачі вищої освіти.
22 квітня 2021 року відбулося планове засідання студентського
наукового гуртка у вигляді заняття-тренінгу (творча взаємодія між
учасниками) за темою дослідження «Фінансова грамотність: заощадження
інвестицій» із підготовкою тематичної презентації) із циклу сімейна
бухгалтерія.

заняття-тренінг (творча взаємодія між учасниками) «Фінансова
грамотність: заощадження інвестицій»
Спікер заняття-тренінгу – Кулик Вікторія, д.е.н., доцент, професор
кафедри презентувала тему дослідження з циклу сімейної бухгалтерії.
Доповідач цікаво та пізнавально провела чергове засідання, залучаючи до
співбесіди як здобувачів вищої освіти, так і викладачів кафедри. У

30 травня 2021 року відбулося підсумкове засідання студентського
наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера» метою якого було
підведення підсумків роботи за 2020–2021 навчальний рік. Керівником
гуртка зазначено, що у 2020–2021 навчальному році студентська молодь
академії за освітньо-професійною програмою 071 Облік і оподаткування
брали активну участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та вузівських
наукових конференціях, стипендіальних конкурсах, наукових конкурсах,
що є значним здобутком діяльності наукового гуртка. Водночас,
учасниками гуртка було визначено пропозиції щодо покращення роботи
наукового гуртка та актуальну тематику дослідження на наступний
навчальний рік.

Керівник наукового гуртка
«Клуб сучасного бухгалтера»,
к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського
обліку та економічного контролю

Людмила ЯЛОВЕГА

