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Навички XXI століття -
зміщення акцентів

Система освіти в її 
сучасному вигляді 
сформувалася у відповідь на 
початок індустріалізації, 
заохочувала учнів за те, що 
вони  багато знають, і, 
відповідно, навчання було 
націлене на накопичення знань.
Наразі більшість рутинних 
операцій виконуються 
автоматично завдяки 
роботизації та використанню 
цифрових технологій.



4

Навички XXI століття - зміщення
акцентів

У сучасному світі необхідно навчати не 
тому, чому вчили раніше; потрібно вчити 
їх умінню мислити, самостійно здобувати 
інформацію і критично її оцінювати, а не 
просто накопичувати й запам'ятовувати.
Навчальні програми в пост-індустріальну 
епоху мають бути спрямовані на 
розвиток критичного мислення, 
комунікативних навичок, творчої 
винахідливості та навичок взаємодії, 
тому що найбільш затребуваними в цю 
епоху є здібності до вибудовування 
міжособистісних відносин.
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Навички XXI століття - самоосвіта і
самонавчання
Сьогодні заняття називаються 
«проектами», і в цьому слові 
містяться дві важливі конотації. По-
перше, проект, на відміну від 
«справи», «заняття», має 
обмежений термін життя і буде 
змінений іншим. По-друге,  він не 
претендує на те, щоб 
монополізувати час і увагу людини.
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Навички XXI століття - самоосвіта і
самонавчання
Проектний і задачний підходи 
починають потихеньку витісняти 
традиційні методи навчання. Сюди ж 
варто віднести й поняття «навчання 
навчанню». У процесі навчання 
необхідно прищепити студентам 
навички самоосвіти, самонавчання –
для цього мають активізуватися й 
перебудуватися і самі студенти, і 
викладачі.
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Підприємницька 
діяльність  як 
здатність знаходити 
нові ідеї й 
перетворювати їх у 
бізнеси були названі 
в числі основних 
характеристик, які 
необхідно розвивати 
в сучасному світі.

Фахівцями було розроблено три типи 
навичок :
» загальна грамотність (базова 

грамотність, уміння рахувати, наукова 
й культурна грамотність)

»компетенції (уміння вирішувати 
завдання і проблеми, творчий підхід 
тощо)

» необхідні якості (допитливість, 
підприємницькі здібності, здатність до 
колективної роботи та ін.).

Навички XXI століття - підприємницькі здібності
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Cisco

»Керівництво компанії Cisco 
закликало лідерів бізнесу, 
політичних діячів і працівників 
системи освіти США до 
активних дій з реформування 
системи навчання в школах та 
університетах.

»http://www.cisco.com/web/RU/n
ews/releases/txt/1936.html

Microsoft

» Показові школи корпорації 
Майкрософт – це глобальне 
співтовариство шкіл, які 
впроваджують новітні технології для 
поліпшення освіти і навчання. 
Показові школи створюють всебічне 
освітнє середовище, яке надихає 
учнів на здобуття нових знань, 
стимулює розвиток життєво 
важливих умінь і навичок і дає їм 
можливість домогтися нових успіхів.

Глобальні ініціативи модернізації системи освіти



Internet Generation
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Internet Generation 
- Кліпове мислення
Вважається, що за останнє 
століття швидкість змін 
навколо людини 
збільшилася в 50 разів. 
Цілком природно, що 
виникають і інші способи 
переробки інформації – за 
допомогою телевізора, 
комп'ютера, інтернету.

10
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Internet Generation - Кліпове
мислення
Діти, які виросли в епоху високих 
технологій, по-іншому дивляться 
на світ. Їхні сприйняття – не 
послідовні і не текстові. Вони 
бачать картинку в цілому і 
сприймають інформацію за 
принципом кліпу. Для сучасної 
молоді властиве кліпове мислення.
Кліпове мислення – це вектор у 
розвитку стосунків людини з 
інформацією, яка виникла не вчора 
і зникне не завтра.
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Internet Generation - Кліпове мислення

»Основна перевага «кліпового сприйняття» – велика швидкість 
обробки інформації.
Зворотною стороною кліпового мислення, що вимагає своєрідної 
віртуозності й реактивності, є нездатність до сприйняття 
тривалої лінійної послідовності – однорідної та одностільної 
інформації,  зокрема книжкового тексту.

»Виникає прагматичне запитання: якщо дане співвідношення 
вміння заглиблюватися та вміння переключатися є оптимальним, 
то оптимальним для яких цілей, для чого? Очевидно, що 
«кліпове мислення» – тобто посилений розвиток навички 
швидкого перемикання за рахунок тривалого зосередження –
більше відповідає тому інформаційному середовищу, у якому 
мешкає молода людина.
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Internet Generation - Кліпове мислення

» Фрумкін Костянтин Григорович, кандидат культурології, в своїй статті «Глобальні 
зміни у мисленні і доля текстової культури» називає п'ять факторів, що вплинули на 
формування нового, розосередженого, дефрагментованого типу мислення:

1. Прискорення темпу життя і постійне збільшення інформаційного потоку;
2. Збільшення вимог до швидкості надходження інформації та її актуальності;
3. Збільшення різноманітності інформації, що надходить;
4. Збільшення кількості занять, якими людина займається одночасно;
5. Зростання демократії на різних рівнях соціальної системи; проповідь 
перетворюється в дискусію, риторика - в діалектику.

Ми просто не можемо дозволити собі надовго затримувати на чомусь увагу; це 
загрожує випаданням з контексту, втратою власної ідентичності в соціумі через 
невпісанності в глобальний чи локальний вир подій.
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»Викладачі в силу професії та 
виховання мають саме 
системне мислення, розвинені 
навички роботи з лінійним 
текстом, накопичену базу 
знань, прагнуть забезпечити 
своїх підопічних оволодінням 
саме цих, безумовно цінних 
навичок, але з прикрістю 
констатують марність цих 
спроб.

У людей майбутнього немає інших 
навичок роботи з текстами, крім 
конвертації їх у практичні інструкції 
(але не навпаки), і тому немає 
поваги до текстів. Педагогіка, яка 
ллє сльози над цим новим 
людським типом, – спадкоємиця 
середньовічної педагогіки, що 
базувалася на заучуванні текстів. 
Немає сумнівів, що, як би цього не 
хотіли люди попередніх поколінь, 
така педагогіка в нову епоху 
вижити не зможе.(Фрумкин, К.Г. Клиповое 
мышление и судьба линейного текста.)

Internet Generation - способи сприйняття інформації



Реформування моделі освіти
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»Вимоги роботодавців до 
випускників, які б могли 
добре вписатись у 
віртуальні робочі місця і 
нову систему виробництва.

Глобальні зміни когнітивного 
стилю, оскільки світ, 
насичений електронними 
комунікаціями, формує тип 
сприйняття, відмінний від 
текстового.

На реформування модели освіти в сучасному світі впливають:
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Навички сучасного 
бухгалтера:
»Здатність формувати 

професійну думку;
»Професійній скептіцізм;
»Комунікативні якості

Реформування моделі освіти в сфері бухгалтерського обліку та
аудиту
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» Інтегральна компетентність

» Навички критичного мислення, 
вирішення складних завдань і 
взаємодії можна об'єднати в один 
комплексний навик - навичка 
колективного вирішення 
складних завдань.

(профессор Мельбурнского
университета Патрик Гриффин, 
руководитель крупнейшего 
международного научного проекта 
по оценке и преподаванию навыков 
и компетенций XXI века.)

»Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у сфері 
обліку, аудиту та оподаткування в 
процесі професійної діяльності, 
що передбачає застосування 
теорій та методів економічної 
науки і характеризується 
комплексністю й невизначеністю 
умов.

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «Облік і оподаткування»
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» Загальні 
компетентності

» Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та 
застосування набутих знань.

» Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення 
проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі 
логічних аргументів та перевірених фактів.

» Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням 
вимог професійної дисципліни, планування та управління 
часом.

» Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
» Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
» Здатність бути критичним та самокритичним.
» Здатність до гнучкого мислення та компетентного 

застосування набутих знань в широкому діапазоні 
практичної роботи за фахом та повсякденному житті.

» Навички використання сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій та інші

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «Облік і оподаткування»
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Обліково-економічний факультет ОНЕУ- оновлення
навчальних програм

»Оновлення та перегляд навчальних планів проводиться
щорічно. У 2017 р. суттево зменшено години обов'язкових
дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (історія
України, культурологія, політологія, соціологія, ділова
українська мова);

»Плануються подальші коригування навчальних планів і
програм: необхідність приведення у відповідність до
навчальних програм АССА, з новими умовами бізнесу,
змінами законодавчого регулювання.
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Обліково-економічний
факультет ОНЕУ-
оновлення навчальних
програм

В Україні для студентів 
ОНЕУ спеціальності 
«Облік і аудит» існує 
звільнення F1-F4.
Акредитовані курси 
F6 "Управлінський облік" 
та F5 "Оподаткування"
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Реформування
моделі освіти : зміни
зміна структур програм
зміна характеру оцінки 
результатів студентів
розвиток основної навички –
здатність спільного вирішення 
складних завдань
розробка нових методів 
визначення та оцінки навичок
інноваційні методики навчання



Дякую за увагу!

Питання?


	Реформа освіти у сфері бухгалтерського обліку в Україні: навички XXI століття�
	�Навички XXI століття��
	Навички XXI століття - зміщення акцентів
	Навички XXI століття - зміщення акцентів
	Навички XXI століття - самоосвіта і самонавчання
	Навички XXI століття - самоосвіта і самонавчання
	Навички XXI століття - підприємницькі здібності
	Глобальні ініціативи модернізації системи освіти
	Internet Generation
	Internet Generation - Кліпове мислення
	Internet Generation - Кліпове мислення
	Internet Generation - Кліпове мислення
	Internet Generation - Кліпове мислення
	Internet Generation - способи сприйняття інформації
	Реформування моделі освіти
	На реформування модели освіти в сучасному світі впливають:�
	Реформування моделі освіти в  сфері бухгалтерського обліку та аудиту
	СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: �СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «Облік і оподаткування»
	СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: �СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «Облік і оподаткування»
	�Обліково-економічний факультет ОНЕУ- оновлення навчальних програм
	Обліково-економічний факультет ОНЕУ- оновлення навчальних програм
	Реформування моделі освіти : зміни
	Дякую за увагу!��Питання?

