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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  теми.  В  умовах  модернізації  ринкової  економіки  теперішні

соціально-педагогічні  орієнтири  закладів  вищої  освіти  України  спрямовані  на
підготовку майбутніх економістів,  які  готові  нестандартно застосовувати отримані
знання в різноманітних ситуаціях виробничого та соціального характеру. 

Зміни в  соціально-економічній  сфері  та  інтеграція  України до європейського
освітнього простору потребують розробки та впровадження інноваційних технологій
в  навчальний  процес  для  формування  нового  змісту  підготовки  фахівця
економічного  профілю.  Необхідність  визначення  умов  формування
конкурентоспроможних  економістів,  які  володіють  професійною  компетентністю,
полягає у їх здатності до швидкої адаптації в умовах постійного оновлення техніки,
технологій,  підвищення вимог ринку праці,  розвитку соціально-культурної  сфери,
оволодіння професійними вміннями і  якостями, які  необхідні для кваліфікованого
виконання  поставлених  перед  фахівцем-економістом  завдань.  Удосконалення
процесу  професійної  підготовки  майбутніх  економістів  та  підвищення  рівня  їх
професійної  компетентності  засобами  інноваційних  технологій  у  вітчизняних
закладах  вищої  освіти необхідні  для  досягнення  якісно  нового  стану  розвитку
економіки в умовах її глобалізації та інформатизації.

Вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців знайшли своє відображення в
Законах  України:  «Про  вищу  освіту»  (2014),  «Про  освіту»  (2017);  Постановах
Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
(2011),  «Про  затвердження  переліку  галузей  знань  і  спеціальностей,  за  якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (2015); Указі Президента України:
«Про Національну стратегію розвитку освіти на період до 2021 р.» (2013); Рішенні
колегії Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції розвитку
економічної освіти» (2003).

Досліджувана проблема та окремі її аспекти знайшли відображення у наукових
дослідженнях  багатьох  учених,  а  саме:  розробка  теоретичних  положень
компетентнісної  освіти  (Н. Боярчук,  І. Зимня,  Дж. Равен);  професійна
компетентність як компонент професіоналізму (І. Зязюн, О. Наконечна, Ю. Шапран);
компетентність  як  рівень  кваліфікації  спеціаліста  (О. Зарубіна,  К. Михасюк,
Т. Фурман);  професійна підготовка  фахівців (В. Різник,  М.  Чобітько,  О.  Шапран);
сучасні методологічні положення про технології навчання та інноваційні педагогічні
технології (В. Власов, С. Горобець, О. Загородня, Т. Коваль, Л. Лук’янова, О. Мацюк,
А. Хабюк);  педагогічна  інноватика  (О. Бабаян,  О.  Барно,  М. Євтух,  А. Нісімчук,
Ю. Тюнников);  теоретичні  основи розробки професіографічного  профілю фахівця
(К. Платонов, Р. Макаров, В. Рижиков), упровадження освітніх технологій у процесі
професійної  підготовки  фахівців  (В. Беспалько,  Л. Максимова,  О. Поплавська,  Н.
Самарук).

Проблемі  формування  професійної  компетентності  майбутнього  економіста
присвячені  наукові  роботи цілої низки вчених,  серед яких І. Демура (формування
професійної  компетентності  студентів  економічних  спеціальностей  у  процесі
фахової підготовки), О. Зарубіна (розвиток професійної компетентності економіста-
менеджера в процесі підвищення кваліфікації), Н. Кошелева (формування готовності
майбутніх економістів до проектування фахової  діяльності),  І. Носач (формування
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професійних  умінь  і  навичок  майбутніх  економістів  у  процесі  вивчення
інтегративних  фахових  дисциплін),  А. Спіцина  (формування  професійної
компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інтерактивних  технологій
навчання),  Н. Уйсімбаєва  (формування  професійної  компетентності  майбутніх
економістів у процесі науково-дослідної роботи) та ін. 

Незважаючи  на  велику  кількість  наукових  досліджень,  які  були  присвячені
проблемі  формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів,
актуальним  залишається  питання  про  створення  науково  обґрунтованого  підходу
щодо  використання  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної  підготовки
фахівців економічного профілю для формування їх професійної компетентності.

Аналіз  фундаментальних  досліджень,  нормативно-правових  документів,  а
також  стану  вищої  освіти,  потреб  ринку  праці  сприяв  виявленню  ряду
суперечностей між:

– високими  вимогами  сучасного  ринку  праці  до  рівня  професійної
компетентності майбутніх економістів та недостатньою теоретичною розробленістю
цієї проблеми засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки;

– існуючою педагогічною практикою формування професійної компетентності
майбутніх  економістів  та  використанням  інноваційних  педагогічних  технологій  у
процесі професійної підготовки;

– суспільною  потребою  у  висококваліфікованих  фахівцях,  викликаною
інтеграцією  України  в  європейський  освітній  простір,  та  повільними  темпами
впровадження інноваційних технологій в навчальний процес закладів вищої освіти.

Отже,  аналіз  проблеми  формування  професійної  компетентності  майбутніх
економістів та потреби використання інноваційних технологій у процесі професійної
підготовки  зумовили  вибір  теми  дисертаційного  дослідження:  «Формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій у процесі професійної підготовки».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження  виконане  згідно  з  темою  науково-дослідної  роботи  кафедри
професійної  освіти  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» – «Педагогічні засади загальнокультурного
та професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у системі неперервної
освіти» (державний реєстраційний номер 0118U003848).

Тему  дисертаційного  дослідження  затверджено  вченою  радою  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди» (протокол № 6 від  24.04.2014 р.)  та  узгоджено в Міжвідомчій раді  з
координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології  (протокол № 9 від
23.12.2014 р.).

Мета  дослідження  полягає  в  теоретичному  обґрунтуванні,  розробці  та
експериментальній  перевірці  педагогічних  умов  ефективного  формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій у процесі професійної підготовки.

Завдання дослідження:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми, уточнити сутність і  зміст поняття

«професійна компетентність майбутніх економістів».
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2. Визначити критерії, структурні компоненти та показники, охарактеризувати
рівні  сформованості  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних технологій.

3. Розробити  модель  формування  професійної  компетентності  майбутніх
економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки.

4. Обґрунтувати  та  експериментально  перевірити  ефективність  педагогічних
умов  формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних технологій у процесі професійної підготовки

Об’єкт дослідження –  процес професійної  підготовки  майбутніх  економістів
засобами інноваційних технологій. 

Предмет  дослідження –  педагогічні  умови  формування  професійної
компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі
професійної підготовки.

Методи  дослідження:  теоретичні:  вивчення  та  аналіз  літературних  джерел
різної  науково-методичної  літератури,  нормативно-правових  документів  з  метою
визначення  стану  проблеми  формування  професійної  компетентності  майбутніх
економістів;  метод  зрізів,  класифікація  і  систематизація  теоретичних  і
експериментальних  даних  для  визначення  педагогічних  умов  у  контексті
формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних технологій;  конкретизація  теоретичного  знання,  індукція  і  дедукція,
порівняльний  аналіз  для  обґрунтування  технології  розроблення  професіо-  і
психограми  формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів
засобами  інноваційних  технологій;  емпіричні:  вивчення  досвіду  економічної
підготовки,  психолого-педагогічне  спостереження,  опитування  (бесіди,
анкетування),  констатувальний  і  формувальний  експеримент  для  перевірки
ефективності моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів
засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної  підготовки;  методи
математичної статистики: кількісний і якісний аналіз результатів педагогічного
експерименту  для  опрацювання  емпіричних  даних  та  перевірки  статистичної
достовірності результатів дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 
– вперше  експериментально  досліджено  формування  професійної

компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі
професійної  підготовки;  обґрунтовано  педагогічні  умови,  що  забезпечують
ефективність  формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів
засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки (удосконалення
теоретичного  змісту  матеріалу  економічних  дисципліни  для  формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  у  процесі  професійної
підготовки  (за  технологією  проблемного  навчання  та  адаптивною  системою
навчання  А.  Границької);  вдосконалення  методичного  забезпечення  на  основі
розроблення  методичних  рекомендацій  для  самостійного  навчання  майбутніх
економістів  (за  технологіями  особистісно-орієнтованого  розвивального  навчання
І. Іванишин,  С. Подмазіна  та  І. Якиманської  та  «перевернутого»  навчання);
використання новітніх форм, методів і технологій у процесі підготовки майбутніх
економістів  («хмарні»  та  smart-технології  навчання);  узгодженість  практичної
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професійної  підготовки майбутніх  економістів  засобами інноваційних технологій
до  вимог  сучасного  ринку  праці  (за  технологією  контекстного  навчання
А. Вербицького)) та  розроблено модель,  яка складається з трьох взаємопов’язаних
блоків  (цільового,  змістово-практичного  та  діагностично-результативного);
обґрунтовано  критерії  (мотиваційний,  загальнонауковий,  інформаційно-
комп’ютерний,  соціальний  та  саморегулюючий);  компоненти  та  показники
сформованості  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних технологій у процесі професійної підготовки:  мотиваційно-ціннісний
(сформованість професійних інтересів у галузі економіки; позитивне ставлення до
теоретичного та практичного навчання; зацікавленість у постійному професійному
розвитку;  цілеспрямованість  у  засвоєнні  знань);  когнітивний (глибокі
фундаментальні знання економічної теорії; оволодіння інноваційними технологіями
досліджень;  інноваційне  економічне  мислення;  варіативність  економічного
мислення);  діяльнісний (уміння подання, зберігання, обробки й передачі інформації
за допомогою комп’ютера; уміння й навички роботи на персональному комп’ютері
на  основі  використання  операційних  систем,  утиліт,  надбудов  над  операційною
системою й операційними оболонками;  уміння представити інформацію в мережі
Інтернет);  комунікативний (вміння зрозуміло та чітко висловлювати свої думки та
міркування, переконувати, аргументувати, будувати докази; навички аналізувати та
встановлювати  міжособистісні  зв’язки;  вміння  обирати  оптимальний  стиль
спілкування  у  різних  бізнес-ситуаціях,  організовувати  та  підтримувати  діалог)  та
особистісний  (розуміння суспільного значення та цінності  професійної діяльності
майбутнього  економіста;  сформованість  професійно  необхідних  якостей,  зокрема
відповідальності,  організованості,  самостійності,  чесності,  комунікабельності;
формування  ціннісного  ставлення  до  здоров’я);  рівні  досліджуваного  феномена
(низький, середній, вище середнього і високий);

– уточнено  сутність  поняття  «професійна  компетентність  майбутніх
економістів» (сукупність професійних та особистісних властивостей фахівця, що
поєднує у собі  фундаментальні знання економічної теорії,  інноваційне економічне
мислення,  навики аналізувати та встановлювати міжособистісні  зв’язки; вміння
обирати оптимальний стиль спілкування у різних бізнес-ситуаціях та здатність їх
використовувати на практиці з використанням інноваційних технологій  на основі
операційних систем);

– подальшого  розвитку  набуло застосування  інноваційних  технологій  у
процесі  професійної  підготовки  майбутніх  економістів  у  закладах  вищої  освіти
(адаптивної  системи  навчання  А.  Границької;  проблемного  навчання;
«перевернутого  навчання»;  особистісно-орієнтованого  розвивального  навчання
І. Іванишин, С. Подмазіна  та І. Якиманської;  Smart-технології;  «хмарні» технології
та технології контекстного навчання А. Вербицького).

Практичне  значення  отриманих  результатів  полягає  в  експериментальній
апробації  педагогічних  умов  та  моделі  формування  професійної  компетентності
майбутніх  економістів  засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної
підготовки, за якої студенти-майбутні економісти починають практично формувати
професійні  вміння  та  навички;  вдосконаленні  навчально-технологічного
забезпечення  навчальних  дисциплін  освітньо-професійної  програми  підготовки
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майбутніх економістів («Економіка та фінанси підприємства», «Економічна теорія»,
«Економічний аналіз», «Інформатика і комп’ютерна техніка»).

Основні  положення  дисертаційної  роботи  можуть  бути  використані
викладачами  економічних  дисциплін  з  метою  формування  професійної
компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі
професійної  підготовки,  при  розробці  освітньо-професійних  програм  підготовки
майбутніх  фахівців економічного профілю, у системі  післядипломної  професійної
освіти фахівців економічного профілю.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес ПрАТ «Українсько-
Польський  вищий  навчальний  заклад  «Центрально-Європейський  університет»
(довідка  №734  від  12.09.2018  р.),  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка №806 від 06.11.2018
р.),  ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (довідка №
896 від 26.11.2018 р.), ПНЗ «Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки
Центрально-Європейського університету» (довідка №38 від 03.12.2018 р.). 

Апробація  матеріалів  дисертації.  Основні  положення  і  результати
дисертаційного дослідження оприлюднювалися та обговорювалися на конференціях
різного  рівня:  міжнародних  –  «Соціум.  Наука.  Культура»  (Київ,  28-30.01.2014 р.,
форма  участі  –  заочна), «Актуальні  питання  сучасної  педагогіки»  (Львів,  24-
25.10.2014 р.,  форма участі  – очна),  «Педагогіка в системі гуманітарного знання»
(Одеса,  13-14.03.2015  р.,  форма  участі  –  заочна),  «Педагогика  и  психология  в
контексте  современных  исследований  проблем  развития  личности»  (Махачкала,
25.10.2015 р., форма участі – заочна), «Тенденції розвитку науки в сучасних умовах
глобалізації» (Кіровоград, 12.11.2015 р., форма участі – очна), «Розвиток ключових
компетентностей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки» (Переяслав-
Хмельницький,  29.02.2016  р.,  форма  участі  –  очна),  «Сучасні  тенденції  розвитку
освіти і  науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстохова-Ужгород-Дрогобич,
24-25.03.2016  р.,  форма  участі  –  очна),  Развитие  науки  в  ХХI  веке  (Харків,
16.04.2016 р., форма участі – заочна), Сучасні наукові інновації (Київ, 24-25.02.2018
р.,  форма  участі  –  очна);  всеукраїнській  –  «Проблеми  загальнокультурного  і
професійного  розвитку  особистості  майбутнього  фахівця  в  системі  неперервної
освіти» (Переяслав-Хмельницький, 28-29.05.2014 р., форма участі – очна).

Публікації.  Основні  результати  дослідження  відображено  у  17  одноосібних
наукових  публікаціях,  серед  них:  4  статті  у  наукових  фахових  виданнях,  2  – у
зарубіжних  виданнях,  10  тез  у  збірниках  матеріалів  конференцій,  1 публікація  в
іншому науково-методичному виданні.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків  до  розділів,  загальних  висновків,  списку  використаних  джерел  (256
найменування,  з  них  6  –  іноземною  мовою)  та  20  додатків.  Загальний  обсяг
дисертації – 266 сторінок, із них 174 сторінки основного тексту. Робота містить 14
таблиць, 25 рисунки на 24 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  обраної  теми,  сформульовано  мету,

завдання,  об’єкт,  предмет,  визначено  методи  наукового  дослідження,  розкрито
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наукову  новизну,  практичне  значення  дослідження,  відображено  відомості  про
апробацію та впровадження результатів дослідження.

У  першому  розділі  –  «Теоретичні  основи  формування  професійної
компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних  технологій  у
процесі  професійної  підготовки» –  відображено  результати  аналізу  наукової
літератури  щодо  проблеми  дослідження;  охарактеризовано  базові  поняття
дослідження; подано  професійний портрет майбутнього економіста, його професіо-
та  психограма;  досліджено  теоретичний  аспект  застосування  інноваційних
технології у процесі формування професійної компетентності майбутніх економістів.

За результатами аналізу джерельної бази дослідження (І. Демура, О. Зарубіна,
Н. Кошелева, І. Носач, А. Спіцина, Н. Уйсімбаєва та ін.) виявлено, що формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  на  сучасному  етапі  є  одним  з
актуальних завдань системи вищої освіти України. Його вирішення безпосередньо
пов’язане з  потребами розвитку держави,  а  саме:  економіки,  соціальної  сфери та
державного  самоврядування,  наближенням  української  освіти  до  європейської,
глобалізацією та інформатизацією світового простору.

На  основі  вивчення  психолого-педагогічної  літератури  в  дослідженні  було
обґрунтовано  сутність  базових  понять  «компетенція»  (Р. Батуріна,  В. Бусел,
І. Власюк,  М. Головань,  А. Маркова,  С. Шехавцова,  В. Яценко),  «компетентність»
(С. Горобець,  М. Кадемія,  Дж. Равен,  Н. Самарук,  Ю. Шапран)  та  «професійна
компетентність»  (Л. Гаврутенко  С. Касіянц,  М. Мартиненко,  Л. Отрощенко,
Т. Фурман,  Т. Яворська,  О. Яковенко),  що  складають  основу  компетентнісного
підходу в освіті.

З’ясовано,  що  успішність  професійного  становлення  майбутніх  економістів
передбачає  врахування  соціально-педагогічних  особливостей  формування  їх
професійної компетентності,  що полягають в:  здатності  спеціаліста брати на себе
відповідальність  у  складних  ситуаціях;  вміннях  спільного  прийняття  рішень;
вміннях врегульовувати конфлікти, що виникають у колективі в процесі професійної
діяльності;  використанні  сучасних  методів,  засобів  і  форм  навчання  та
самонавчання,  що охоплює всі  сторони й етапи професійної  підготовки фахівців;
розвитку  професійного  мислення,  що  дає  змогу  кваліфіковано  вирішувати
професійні  проблеми;  поглибленому  інтересі  до  економічної  діяльності,  вмінні
проявляти  себе  в  різних  економічних  ситуаціях;  вміннях  використовувати  в
професійній діяльності комп’ютерну техніку для обробки економічної інформації.

Для  проведення  експериментальної  роботи,  спрямованої  на  формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій  у  процесі  професійної  підготовки,  було  уточнено  сутність  поняття
«професійна компетентність майбутніх економістів» як сукупність професійних та
особистісних  властивостей  фахівця,  що  поєднує  у  собі  фундаментальні  знання
економічної  теорії,  інноваційне  економічне  мислення,  навики  аналізувати  та
встановлювати  міжособистісні  зв’язки;  вміння  обирати  оптимальний  стиль
спілкування у різних бізнес-ситуаціях та здатність їх використовувати на практиці з
використанням інноваційних технологій на основі операційних систем. 

З’ясовано, що зміст професійної компетентності майбутніх економістів полягає
в  складному  комплексі,  який  включає  професійні  знання,  вміння,  навички,



7

готовність до діяльності, а також цілий ряд професійно-важливих якостей, таких як:
креативність,  мобільність,  комунікабельність,  толерантність,  урівноваженість,
чуйність,  доброзичливість,  прагнення  до  самопізнання,  саморозвитку  і
самореалізації та ін.

Виявлено, що для складання портрету сучасного економіста необхідно скласти
його  професіо-  і  психограму,  які  описують  модель  роботи  професіонала,
встановлюють його професійно-важливі якості  і  потрібний рівень їх розвитку, що
особливо важливо для праці економіста.

Визначено  необхідність  використання  інноваційних  технологій  у  процесі
професійної  підготовки  майбутніх  економістів.  З’ясовано,  що  сьогодні
використовується велика різноманітність інноваційних технологій, про що свідчать
дослідження  науковців  (О. Барно,  А. Границька,  О. Романишина,  А. Твердохліб,
А. Фасоля,  О. Царенко,  Ю. Шапран,  І. Якиманська,  Н. Якса).  Узагальнюючи
результати наукових досліджень із проблеми застосування інноваційних технологій
у  формуванні  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  у  процесі
професійної підготовки було виокремлено наступні технології:  адаптивної системи
навчання  А. Границької;  проблемного  навчання;  «перевернутого  навчання»;
особистісно-орієнтованого  розвивального  навчання  І. Іванишин,  С. Подмазіна  та
І. Якиманської;  smart-технології,  «хмарні»  технології  та  технології  контекстного
навчання А. Вербицького.

Доведено,  що  використання  означених  технологій  в  закладах  вищої  освіти
повинно сприяти забезпеченню формування професійної компетентності майбутніх
економістів у процесі професійної підготовки.

У  другому  розділі  –  «Організаційно-методичні  основи  формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій у процесі професійної підготовки» – визначено компоненти, критерії та
показники  сформованості  професійної  компетентності  майбутніх  економістів
засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки; обґрунтовано
педагогічні  умови та  розроблено  модель формування  професійної  компетентності
майбутніх  економістів  засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної
підготовки. 

У процесі реалізації завдань експериментальної роботи було розроблено модель
формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних технологій у процесі професійної підготовки (рис. 1), яка забезпечила
комплексний підхід до розв’язання поставленої проблеми.
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Рис 1. Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів
засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки.
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державної підтримки, відкритості);
специфічні (свободи  вибору,  моделювання  професійної  діяльності  в  навчальному  процесі,

інформатизації та комп'ютеризації)

Форми:  конференції, індивідуальні бесіди, консультації, проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції з
наперед запланованими помилками, лекції-прес-конференції, практичні та семінарські заняття, тематичні
дискусії, ділові ігри.

Методи:  колективне  обговорення  проблем;  творчі  вправи  та  завдання;  прогнозування;  аналіз
конкретних ситуацій; імітаційні вправи; ігрове проектування, тестування та анкетування.

Технології: адаптивної  системи  навчання  А. Границької;  проблемного  навчання;  «перевернутого
навчання»;  особистісно-орієнтованого  розвивального  навчання  І. Іванишин,  С. Подмазіна  та
І. Якиманської; Smart-технології; «хмарні» технології, технології контекстного навчання А. Вербицького.

Педагогічні умови:

– удосконалення  теоретичного  змісту  матеріалу  економічних  дисципліни  для  формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  у  процесі  професійної  підготовки  (за
технологією проблемного навчання та адаптивною системою навчання А. Границької); 

– вдосконалення методичного забезпечення на основі розроблення методичних рекомендацій
для  самостійного  навчання  майбутніх  економістів  (за  технологіями  особистісно-орієнтованого
розвивального навчання І. Іванишин, С. Подмазіна та І. Якиманської та «перевернутого» навчання);

– використання  новітніх  форм,  методів  і  технологій  у  процесі  підготовки  майбутніх
економістів («хмарні» та smart-технології навчання); 

– узгодженість  практичної  професійної  підготовки  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних технологій до вимог сучасного ринку праці (за технологією контекстного навчання
А. Вербицького).

Рівні сформованості:
низький, середній, вище середнього, високий
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Компоненти:
мотиваційно-ціннісний, когнітивний,

діяльнісний, комунікативний, особистісний

Критерії:
мотиваційний, загальнонауковий, інформаційно-

комп’ютерний, соціальний, саморегулюючий

Результат: 
позитивна динаміка сформованості професійної компетентності майбутніх

економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки 

Портрет майбутнього
економіста

Психограма
майбутнього
економіста



9

Доведено,  що  модель  формування  професійної  компетентності  майбутніх
економістів  засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної  підготовки
доцільно розглядати не просто як систему з виокремленими в ній компонентами в
їхньому взаємозв’язку,  але  і  як  можливість  прогнозувати  продуктивність  процесу
формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних  технологій  у  процесі  професійної  підготовки.  У  результаті  цього  в
даній  моделі  було  виділено  три  основні  складові  (блоки):  цільовий,  змістово-
практичний  та  діагностично-результативний. У  цільовому  блоці  сформульовано
мету  та  завдання  формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів
засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної  підготовки.  Змістово-
практичний блок складається з принципів, форм, методів,  технологій навчання та
педагогічних умов формування професійної компетентності  майбутніх економістів
засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки. Діагностично-
результативний  блок  моделі  передбачає  оцінку  досягнень  майбутніх  економістів
щодо формування професійної компетентності засобами інноваційних технологій на
основі виділених компонентів, критеріїв та показників. 

Результатом реалізації моделі повинен стати економіст з позитивною динамікою
сформованості  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних технологій у процесі професійної підготовки.

На  основі  узагальнення  літературних  джерел  (Р. Батурина,  В. Вишпольська,
Н. Козлова,  О. Лисак,  Л. Павлов)  з  проблеми  дослідження  структури  професійної
компетентності  майбутніх  економістів  було  виокремлено  такі  п’ять  критеріїв:
мотиваційний (готовність студента до прояву компетентності; потреба та інтерес до
отримання знань, умінь і навичок у галузі економіки); загальнонауковий (здатність і
готовність  майбутнього  економіста  науково  аналізувати  проблеми  і  процеси
економічної  сфери;  вміння  використовувати  на  практиці  базові  знання  та  методи
обробки інформації);  інформаційно-комп’ютерний  (теоретичні  знання про основні
поняття й методи економіки як наукової дисципліни; способи подання, зберігання,
обробки  й  передачі  інформації  за  допомогою  комп’ютера,  яка  пов’язана  з
економічною  сферою);  соціальний  (успішне  встановлення  взаємовідносин  та
здійснення  професійної  діяльності  в  соціумі;  аналіз  ситуації,  розуміння  випадку,
обмін інформацією, пояснення, аналіз із наступним висновком, який, у свою чергу,
має  бути  засобом  надання  допомоги  та  сприяння  у  подальшому  самостійному
вирішенні  проблеми);  саморегулюючий  (розвиненість  механізмів  самооцінки,
розуміння  власного  рівня  самосвідомості,  значущості  для  інших  людей,
дисциплінованості,  вміння  підтримувати  гармонійні  міжособистісні  стосунки,
усвідомлення відповідальності за результати власної діяльності).

У  процесі  дослідження  виокремлено  такі  компоненти  та  показники:
мотиваційно-ціннісний  компонент (сформованість  професійних інтересів  у  галузі
економіки;  позитивне  ставлення  до  теоретичного  та  практичного  навчання;
зацікавленість у постійному професійному розвитку; цілеспрямованість у засвоєнні
знань); когнітивний (глибокі фундаментальні знання економічної теорії; оволодіння
інноваційними  технологіями  досліджень;  інноваційне  економічне  мислення;
варіативність  економічного  мислення);  діяльнісний (уміння  подання,  зберігання,
обробки й передачі інформації за допомогою комп’ютера; уміння й навички роботи
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на персональному комп’ютері на основі використання операційних систем, утиліт,
надбудов  над  операційною  системою  й  операційними  оболонками;  уміння
представити  інформацію в  Інтернет);  комунікативний (вміння  зрозуміло  та  чітко
висловлювати  свої  думки  та  міркування,  переконувати,  аргументувати,  будувати
докази;  навики  аналізувати  та  встановлювати  міжособистісні  зв’язки;  вміння
обирати оптимальний стиль спілкування у різних бізнес-ситуаціях, організовувати та
підтримувати  діалог);  особистісний (розуміння  суспільного  значення  та  цінності
професійної  діяльності  майбутнього  економіста;  сформованість  професійно
необхідних  якостей,  зокрема  відповідальності,  організованості,  самостійності,
чесності,  комунікабельності;  формуванням  ціннісного  ставлення  до  здоров’я).
Мотиваційний критерій  є  критерієм розвитку  мотиваційно-ціннісного  компонента
професійної  компетентності  майбутніх  економістів,  загальнонауковий  –
когнітивного,  інформаційно-комп’ютерний  – діяльнісного,  соціальний  –
комунікативного і саморегулюючий – особистісного.

Означені  компоненти  та  показники  стали  передумовою  для  визначення
високого,  вище  середнього,  середнього  та  низького  рівнів  сформованості
професійної  компетентності  майбутніх  економісті  засобами  інноваційних
технологій.

Ураховуючи  визначені  компоненти  та  рівні  сформованості  професійної
компетентності  майбутніх економістів засобами інноваційних технологій виділено
та  теоретично  обґрунтовано  педагогічні  умови формування  професійної
компетентності  майбутніх  економісті  засобами інноваційних технологій у процесі
професійної підготовки: удосконалення теоретичного змісту матеріалу економічних
дисципліни для  формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  у
процесі  професійної  підготовки  (за  технологією  проблемного  навчання  та
адаптивною  системою  навчання  А. Границької);  вдосконалення  методичного
забезпечення  на  основі  розроблення  методичних  рекомендацій  для  самостійного
навчання  майбутніх  економістів  (за  технологіями  особистісно-орієнтованого
розвивального  навчання  І. Іванишин,  С. Подмазіна  та  І. Якиманської  та
«перевернутого»  навчання); використання  новітніх  форм,  методів  і  технологій  у
процесі підготовки майбутніх економістів («хмарні» та smart-технології навчання);
узгодженість  практичної  професійної  підготовки  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних  технологій  до  вимог  сучасного  ринку  праці  (за  технологією
контекстного навчання А. Вербицького).

У  третьому  розділі  –  «Організація  та  результати  дослідницько-
експериментальної  роботи» –  досліджено  стан  сформованості  професійної
компетентності  майбутніх  економістів  і  визначення  потреби  застосування
інноваційних  технологій  навчання;  здійснено  порівняльний  аналіз  динаміки
сформованості  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних технологій у процесі професійної підготовки.

Із метою перевірки теоретично обґрунтованих педагогічних умов  формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій  у  процесі  професійної  підготовки  було  проведено  педагогічний
експеримент.
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Експеримент проводився в період з 2014 по 2018 рр. на базі ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,
ПрАТ  «Українсько-Польський  вищий  навчальний  заклад  «Центрально-
Європейський  університет»,  ВНЗ  «Східноєвропейський  університет  економіки  і
менеджменту»,  ПНЗ  «Міжнародний  коледж  еколого-інформаційної  безпеки
Центрально-Європейського університету»).

У  експерименті  брали  участь  студенти  2-3  курсів,  що  навчаються  за
економічними спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» і
07  «Управління  та  адміністрування».  Загалом  в  експерименті  брали  участь  350
студентів контрольних та експериментальних груп.

Відповідно  до  завдань  констатувального  експерименту  загальний  склад
респондентів було розділено на контрольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) групи.
До кожної з груп увійшло по 175 учасників.  Порівняльний аналіз здійснювався в
межах існуючих  академічних  груп.  У контрольних  групах  професійна  підготовка
проводилася  за  типовими програмами,  а  в  експериментальних – за  методикою,  у
процесі  якої  здійснювалось  формування  професійної  компетентності  майбутніх
економістів  засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної  підготовки.
Цьому  сприяло  застосування  визначених  педагогічних  умов,  форм,  методів  та
інноваційних технологій, спрямованих на формування професійної компетентності
майбутніх  економістів.  Метою  педагогічного  експерименту  було  визначити
ефективність  розробленої  моделі  та  педагогічних  умов  ефективного  формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій у процесі професійної підготовки.

З  метою  дослідження  рівнів  сформованості  професійної  компетентності
майбутніх  економістів  засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної
підготовки  студентам  пропонувалися  різні  діагностичні  методики  з  урахуванням
структури  досліджуваного  феномену.  Так,  рівень  сформованості  мотиваційно-
ціннісного компоненту  професійної  компетентності  майбутніх  економістів
визначався  за  допомогою  анкетування:  «Вивчення  мотивів  навчальної  діяльності
студентів»  і  «Визначення  професійної  позиції  майбутнього  економіста»
(Т. Волкодав).  Дані  щодо  прояву  когнітивного компоненту  професійної
компетентності  майбутніх  економістів  отримано  за  допомогою  тестування:
«Визначення  рівня  знань  студентів  та  результатів  успішності  студентів»
(А. Спіцина).  Рівень  сформованості  діяльнісного компоненту  професійної
компетентності майбутніх економісті засобами інноваційних технологій визначався
за  допомогою  анкетування  та  тестування:  «Діагностика  рівня  володіння
персональним  комп’ютером  та  Інтернет-ресурсами»,  «Визначення  рівня
сформованості  професійної  компетентності»  (А. Маркова)  і  «Рівень  професійної
підготовки».  Дані  щодо  прояву  комунікативного компоненту  професійної
компетентності майбутніх економісті визначався за допомогою тестування: «Оцінка
комунікабельності  та  організаторських  здібностей»  (Н. Фетіскін,  В. Козлов,
Г. Мануйлов) і «Чи вмієте Ви спілкуватися?». Рівень сформованості  особистісного
компоненту  професійної  компетентності  майбутніх  економісті  засобами
інноваційних технологій визначався за допомогою діагностичного тесту: «Тестова
методика діагностики рівня розкриття творчого потенціалу особистості» і «Анкета,
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спрямована  на  виявлення  наявного  рівня  інноваційної  культури  майбутніх
економістів».

У  ході  констатувального  етапу експерименту  було  встановлено  фактичний
рівень сформованості професійної компетентності майбутніх економістів. Емпірична
діагностика  дозволила  з’ясувати  стартовий  рівень  сформованості  професійної
компетентності майбутніх економістів за означеними компонентами. Високий рівень
сформованості  мотиваційно-ціннісного  компоненту  зафіксовано  у  9,71%
контрольної групи і 10,29% учасників експериментальної групи, вище середнього –
у 17,71% та 17,14% відповідно, середній рівень – у 29,15% і 29,71% відповідно, а на
низькому рівні сформованості професійної компетентності за вказаним компонентом
знаходилися  43,43%  контрольної  та  42,86%  учасників  експериментальної  груп.
Високий  рівень  сформованості  когнітивного  компоненту  зафіксовано  у  8,57%
контрольної групи і 9,71% учасників експериментальної групи, вище середнього – у
15,43% та 14,29% відповідно, середній рівень – у 26,29% і 27,43% відповідно, а на
низькому рівні сформованості професійної компетентності за вказаним компонентом
знаходилися  49,71%  контрольної  та  48,57%  учасників  експериментальної  груп.
Високий  рівень  сформованості  діяльнісного  компоненту  зафіксовано  у  12,00%
контрольної групи і 9,71% учасників експериментальної групи, вище середнього – у
18,86% та 20,01% відповідно, середній рівень – у 26,29% і 29,71% відповідно, а на
низькому рівні сформованості професійної компетентності за вказаним компонентом
знаходилися  42,85%  контрольної  та  40,57%  учасників  експериментальної  груп.
Високий рівень сформованості комунікативного компоненту зафіксовано у 12,00%
контрольної групи і 11,43% учасників експериментальної групи, вище середнього –
у 20,57% та 20,57% відповідно, середній рівень – у 32,00% і 31,43% відповідно, а на
низькому рівні сформованості професійної компетентності за вказаним компонентом
знаходилися  35,43%  контрольної  та  36,57%  учасників  експериментальної  груп.
Високий  рівень  сформованості  особистісного  компоненту  зафіксовано  у  8,57%
контрольної групи і 9,14% учасників експериментальної групи, вище середнього – у
18,86% та 18,28% відповідно, середній рівень – у 34,28% і 34,86% відповідно, а на
низькому рівні сформованості професійної компетентності за вказаним компонентом
знаходилися 38,29% контрольної та 37,72% учасників експериментальної груп.

На  формувальному  етапі  експерименту  було  втілено  в  практику  роботи
педагогічні  умови,  що  спрямовані  на  формування  професійної  компетентності
майбутніх економістів засобами інноваційних технологій та порівняння результатів
за означеними критеріями. 

У  процесі  дослідження  застосовано  комплекс  форм,  методів  і  технологій
навчання,  зокрема  індивідуальні  бесіди,  консультації  та  колективне  обговорення
проблем за  адаптивною системою навчання А. Границької (ділова гра «Економіко-
правові аспекти управління акціонерним товариством»),  проблемні лекції, лекції-
візуалізації,  лекції-прес-конференції,  лекції  з  наперед  запланованими  помилками,
тематичні дискусії, практичні та семінарські заняття, аналіз конкретних ситуацій за
допомогою  технологій  проблемного  та  «перевернутого»  навчання,  smart  та
«хмарних» технологій (електронні підручники,  Web-додатки для навчання, он-лайн
сервіси для навчального процесу, освітні мультимедіа),  творчі вправи та завдання з
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використанням  технологій  орієнтованого  розвивального  навчання  І. Іванишин,
С. Подмазіна та І. Якиманської, технологія контекстного навчання А. Вербицького.

Підготовка  студентів  експериментальної  групи  здійснювалася  в  напрямку
формування  професійної  компетентності  засобами  інноваційних  технологій  у
процесі  вивчення  таких  дисциплін:  «Економіка  та  фінанси  підприємства»,
«Економічна  теорія»,  «Економічний  аналіз»  та  «Інформатика  і  комп’ютерна
техніка».

Під час вивчення дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» студенти
експериментальної  групи  засвоювали  теоретичний  зміст  курсу  на  лекційних  і
практичних заняттях, де використовувалися інтерактивні он-лайн сервіси (створення
презентації  Sway.com,  Presi,  Knoodle тощо).  На  заняттях  із  «Економічної  теорії»
студенти експериментальної групи проходили тестування за допомогою програмного
продукту  Moodle,  «хмарних»  сховищ  Dropbox та  Google Диск  та  Інтернет-
платформи Kahoot. 

Студенти  на  заняттях  із  «Економічного  аналізу»  більш  ґрунтовно
ознайомлювалися  з  особливостями  інноваційних  технологій  та  виконували
лабораторні практикуми в системі Ilias та LabVIEW. У процесі проведення занять з
курсу  «Інформатика  і  комп’ютерна  техніка»  використовувалися  такі  інноваційні
технології,  як:  Learning Apps і  Socrative.com (розв’язання  комплексних  завдань,
головоломок, опитування, логічних ігор, тестів), Goqr.me (для створення QR-коду) та
Ed.ted (для створення відео).

По завершенню дослідно-експериментальної роботи було повторно проведено
діагностику  рівнів  сформованості  професійної  компетентності  майбутніх
економістів  засобами  інноваційних  технологій.  Високий  рівень  сформованості
мотиваційно-ціннісного  компоненту  продемонструвало  38,86%  учасників
експериментальної групи, вище середнього – 44,00%, середній рівень – 11,43%. На
низькому рівні сформованості професійної компетентності за вказаним компонентом
знаходилися  5,71%  учасників  експериментальної  групи.  Високий  рівень
сформованості  когнітивного  компоненту  зафіксовано  у  38,29%  учасників
експериментальної групи, вище середнього – 36,57%, середній рівень – 18,86%. На
низькому рівні сформованості професійної компетентності за вказаним компонентом
знаходилися  6,28%  учасників  експериментальної  групи.  Високий  рівень
сформованості  діяльнісного  компоненту  зафіксовано  у  36,00%  учасників
експериментальної  групи,  вище  середнього  –  43,43%.  Середній  рівень
продемонстрували 14,86% учасників експериментальної групи, а на низькому рівні –
5,71%. Високий рівень сформованості  комунікативного компоненту зафіксовано у
41,14% учасників  експериментальної  групи,  вище середнього  –  38,29%,  середній
рівень – 15,43%, а на низькому рівні сформованості професійної компетентності за
вказаним  компонентом  знаходилися  5,14%  учасників  експериментальної  групи.
Високий  рівень  сформованості  особистісного  компоненту  зафіксовано  у  38,29%
учасників  експериментальної  групи,  вище  середнього  –  49,71%.  Середній  рівень
сформованості  професійної компетентності  за вказаним компонентом знаходилися
9,14% учасників експериментальної групи, а на низькому – 2,86%.
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У контрольній групі також відбулися позитивні якісні і кількісні зміни, однак
показники  цих  змін  були  суттєво  нижчими  за  відповідні  показники
експериментальної групи.

На  основі  отриманих  даних  щодо  сформованості  рівнів  професійної
компетентності  за  кожним  компонентом  вираховувалася  середня  величина,  яка
відображає в цілому рівень сформованості професійної компетентності (рис. 2).

Початок експерименту Кінець експерименту

Рис. 2. Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх
економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної 

підготовки (у %).

Підсумки експерименту, здійснені шляхом використання методів математичної
статистики й порівняльного аналізу,  підтвердили позитивну динаміку формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій  у  процесі  професійно  підготовки.  Так,  кількість  студентів
експериментальних  груп,  які  мали  високий  рівень  сформованості  професійної
компетентності  засобами  інноваційних  технологій  зросла  з  10,06%  до  38,52%.
Показники контрольних груп були дещо нижчими – із 10,17% до 16,46%. Кількість
студентів  з  низьким  рівнем  сформованості  професійної  компетентності  в
експериментальних  групах  зменшилася  з  41,26%  до  5,14%.  Показники  студентів
контрольних груп характеризувалися меншою позитивною динамікою з 41,94% до
15,53%.

Аналіз  результатів  формувального  експерименту  показав,  що  в  кінці
експериментальної роботи в експериментальних групах відбулося значне зменшення
кількості  студентів  з  низьким  та  середнім  рівнями  сформованості  професійної
компетентності  за  мотиваційно-ціннісним,  когнітивним,  діяльнісним,
комунікативним та особистісним компонентами та збільшення їх кількості за вище
середнім  та  високим  рівнями.  Достовірність  отриманих  експериментальних
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результатів  підтверджено  за  допомогою  методу  математичної  статистики
(Х2 критерію Пірсона).

Отже, використання інноваційних технологій у процесі професійної підготовки
майбутніх  економістів  призвело  до:  підвищення  рівня  мотивації  студентів,
отримання  знань,  вмінь  і  навичок  у  галузі  економіки;  оволодіння  інноваційним
економічним  мисленням;  зацікавленості  у  постійному  професійному  розвитку;
здатності науково аналізувати проблеми та процеси економічної сфери; оволодіння
професійно-важливими  якостями,  зокрема,  відповідальністю,  організованістю  та
комунікабельністю;  підвищення  вміння  роботи  на  персональному  комп’ютері  з
використанням операційних систем та поданні інформації в мережі Інтернет.

ВИСНОВКИ
Виконане дослідження дало можливість зробити такі висновки:
1. На основі аналізу наукових досліджень (І. Демура, О. Зарубіна, Н. Кошелева,

І. Носач, А. Спіцина, Н. Уйсімбаєва та ін.) «професійну компетентність майбутніх
економістів» розглянуто як сукупність професійних та особистісних властивостей
фахівця, що поєднує у собі  фундаментальні знання економічної теорії, інноваційне
економічне мислення, навики аналізувати та встановлювати міжособистісні зв’язки;
вміння  обирати  оптимальний  стиль  спілкування  у  різних  бізнес-ситуаціях та
здатність їх використовувати на практиці з використанням інноваційних технологій
на основі операційних систем.

З’ясовано, що зміст професійної компетентності майбутніх економістів полягає
в  складному  комплексі,  який  включає  професійні  знання,  уміння,  навички,
готовність до діяльності, а також цілий ряд професійно-важливих якостей. 

2. У дослідженні визначено критерії сформованості професійної компетентності
майбутніх  економістів  засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійно
підготовки:  мотиваційний  (готовність студента до прояву компетентності;  потреба
та  інтерес  до  отримання  знань,  умінь  і  навичок  у  галузі  економіки);
загальнонауковий (здатність і готовність майбутнього економіста науково аналізувати
проблеми  і  процеси  економічної  сфери);  інформаційно-комп’ютерний  (способи
подання, зберігання, обробки й передачі інформації за допомогою комп’ютера, яка
пов’язана  з  економічною  сферою;  уміння  представити  інформацію  в  Інтернет);
соціальний  (успішне  встановлення  взаємовідносин  та  здійснення  професійної
діяльності в соціумі; установлення контакту з клієнтом, налагодження довірливих,
доброзичливих  стосунків);  саморегулюючий  (розвиненість  механізмів  самооцінки,
розуміння  власного  рівня  самосвідомості,  значущості  для  інших  людей,
дисциплінованості,  вміння  підтримувати  гармонійні  міжособистісні  стосунки,
усвідомлення відповідальності за результати власної діяльності).

У якості  структурних компонентів та  показників професійної  компетентності
майбутніх  економістів  виокремлено:  мотиваційно-ціннісний  (сформованість
професійних  інтересів  у  галузі  економіки),  когнітивний (глибокі  фундаментальні
знання  економічної  теорії),  діяльнісний (уміння  подання,  зберігання,  обробки  й
передачі інформації за допомогою комп’ютера),  комунікативний (вміння зрозуміло
та  чітко  висловлювати  свої  думки  та  міркування,  переконувати,  аргументувати,
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будувати  докази)  та  особистісний  (розуміння  суспільного  значення  та  цінності
професійної діяльності майбутнього економіста).

Означені критерії, компоненти та показники стали передумовою для визначення
високого,  вище  середнього,  середнього  та  низького рівнів  сформованості
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій.

3.  Розроблено  модель  формування  професійної  компетентності  майбутніх
економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки, яка
забезпечила  комплексний  підхід  до  розв’язання  поставленої  проблеми.  Вона
включала мету, портрет майбутнього економіста (професіо- і психограма), принципи,
форми,  методи,  технології  і  педагогічні  умови  формування  професійної
компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі
професійної підготовки.

4. На підставі здійсненого теоретичного аналізу обґрунтовано педагогічні умови
формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних  технологій  у  процесі  професійної  підготовки:  удосконалення
теоретичного  змісту  матеріалу  економічних  дисципліни  для  формування
професійної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки
(за  технологією  проблемного  навчання  та  адаптивною  системою  навчання  А.
Границької);  вдосконалення  методичного  забезпечення  на  основі  розроблення
методичних  рекомендацій  для  самостійного  навчання  майбутніх  економістів  (за
технологіями  особистісно-орієнтованого  розвивального  навчання  І. Іванишин,
С. Подмазіна та І. Якиманської та «перевернутого» навчання); використання новітніх
форм, методів і технологій у процесі підготовки майбутніх економістів («хмарні» та
smart-технології  навчання);  узгодженість  практичної  професійної  підготовки
майбутніх економістів засобами інноваційних технологій до вимог сучасного ринку
праці (за технологією контекстного навчання А. Вербицького).

Експериментальна  перевірка  ефективності  педагогічних  умов  формування
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами  інноваційних
технологій  у  процесі  професійної  підготовки  здійснена  шляхом  використання
методів  математичної  статистики  й  порівняльного  аналізу,  підтвердила  зростання
кількості  студентів  ЕГ  з  високим  та  вище  середнього  рівнями,  а  з  середнім  та
низьким – зменшення, в той час як в КГ ці показники суттєво не змінилися. 

Проведене  дисертаційне  дослідження  не  вичерпує  всіх  аспектів  проблеми
формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  і  засвідчує
необхідність її подальшої розробки за такими більш перспективними напрямами, як
формування  індивідуальних  стратегій  навчання  студентів  у  процесі  застосування
інноваційних  технологій  навчання,  самовдосконалення  майбутніх  економістів
засобами інноваційних технологій, порівняльного аналізу формування професійної
компетентності майбутніх економістів в Україні і за кордоном тощо.
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компетентності в моделі сучасного фахівця: зб. наук. праць III Міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф.  (Переяслав-Хмельницький,  29  лютого  2016  р.);  [наук.  ред.  О.  І.
Шапран; уклад. Н. П. Онищенко, Л. В. Ткаченко]. Переяслав-Хмельницький: ФОП
Домбровська Я.М., 2016. Ч. 1. С. 77-80.

14. Наливайко  Т. В.  Визначення  сутності  поняття  «педагогічні  умови»  у
процесі  формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів.  Сучасні
тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали II
Міжнар. наук.-практ. конф. (Ченстохова-Ужгород-Дрогобич, 24-25 березня 2016 р.);
[ред.-упоряд.:  І.  Зимомря,  В. Ільницький].  Ченстохова-Ужгород-Дрогобич:  Посвіт,
2016. С. 288-290. 

15. Наливайко  Т. В.  Сущность  модели  профессиональной  компетентности
будущих экономистов на современном этапе подготовка. Развитие науки в XXI веке:
сб.  статей науч.-информ. центра «Знание» по материалам XII Междунар.  заочной
науч.-практ. конф. (Харьков, 16 апреля 2016 г.). Харьков: Научно-информационный
центр «Знание», 2016. Ч. 4. С. 69-72.

16. Наливайко  Т. В.  Принципи  формування  професійної  компетентності
майбутніх економістів.  Сучасні наукові інновації:  матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. (Київ, 24-25 лютого 2018 р.). Київ: МЦНД, 2018. Ч ІІ. С. 13-15.

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати дисертації:
17. Сірик  Т. В.  Значення  професійної  компетентності  спеціалістів  у

інтелектуальному капіталі підприємства. Економічний вісник університету: зб. наук.
праць  учених  та  аспірантів.  Переяслав-Хмельницький:  ДВНЗ  «Переяслав-
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АНОТАЦІЇ
Наливайко  Т. В.  Формування  професійної  компетентності  майбутніх

економістів  засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної
підготовки. – На правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  за
спеціальністю  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  (01  «Освіта  /
Педагогіка»).  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький, 2019.

Дисертацію  присвячено  проблемі  формування  професійної  компетентності
майбутніх  економістів  засобами  інноваційних  технологій  у  процесі  професійної



19

підготовки.  У  роботі  розглянуто  наукову,  психолого-педагогічну,  методичну  та
нормативну літературу з даної проблеми, сформовано портрет сучасного економіста
за допомогою професіо- і психограми, уточнено зміст і структуру досліджуваного
феномену.  Визначено  соціально-педагогічні  особливості  формування  професійної
компетентності  майбутніх економістів та використання інноваційних технологій у
практиці  їх  професійної  підготовки,  критерії,  компоненти  та  рівні  сформованості
професійної  компетентності  майбутніх  економістів  у  процесі  професійної
підготовки. 

Теоретично  обґрунтовано  та  експериментально  перевірено  педагогічні  умови
формування  професійної  компетентності  майбутніх  економістів  засобами
інноваційних  технологій,  а  саме:  адаптивної  системи  навчання  А. Границької;
проблемного  навчання;  «перевернутого  навчання»;  особистісно-орієнтованого
розвивального  навчання  І. Іванишин,  С. Подмазіна  та  І. Якиманської;  smart-
технології; «хмарні» технології та технології контекстного навчання А. Вербицького.

Розроблено і впроваджено в практику роботи модель формування професійної
компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі
професійної підготовки. 

Ключові  слова: інноваційні  технології,  компоненти  професійної
компетентності,  педагогічні  умови,  професійна  компетентність  майбутніх
економістів, професійна модель.

Наливайко  Т. В.  Формирование  профессиональной  компетентности
будущих  экономистов  средствами  инновационных  технологий  в  процессе
профессиональной подготовки. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.04 –  теория и  методика  профессионального  образования  (01
«Образование  /  Педагогика»).  –  ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды», Переяслав-Хмельницкий,
2019.

Диссертация  посвящена  проблеме  формирования  профессиональной
компетентности  будущих  экономистов  средствами  инновационных  технологий  в
процессе профессиональной подготовки. В работе рассмотрена научная, психолого-
педагогическая,  методическая  и  нормативная  литература  по  данной  проблеме,
сформирован  портрет  современного  экономиста  с  помощью  профессио-  и
психограммы, уточнено содержание и структуру изучаемого феномена. Определены
социально-педагогические  особенности  формирования  профессиональной
компетентности будущих экономистов и использования инновационных технологий
в  практике  их  профессиональной  подготовки,  критерии,  компоненты  и  уровни
сформированности  профессиональной  компетентности  будущих  экономистов  в
процессе профессиональной подготовки.

Теоретически  обоснованы  и  экспериментально  проверены  педагогические
условия  формирования  профессиональной  компетентности  будущих  экономистов
средствами инновационных технологий, а именно: адаптивной системы обучения А.
Границькой;  проблемного  обучения;  «перевернутого  обучения»;  личностно-
ориентированного  развивающего  обучения  И.  Иванишин,  С.  Подмазина  и  И.
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Якиманской; smart-технологии; «облачные» технологии и технологии контекстного
обучения А. Вербицкого.

Разработаны  и  внедрены  в  практику  работы  модель  формирования
профессиональной  компетентности  будущих  экономистов  средствами
инновационных технологий в процессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: инновационные технологии, компоненты профессиональной
компетентности,  педагогические  условия,  профессиональная  компетентность
будущих экономистов, профессиональная модель.

Nalyvayko T. V. Formation of professional competence of future economists by
means of  innovative technologies in the process  of  professional  training. – On the
rights of manuscript.

Thesis  for  the Candidate  Degree in  Pedagogy.  Specialty  13.00.04 – «Theory and
methodology of  Professional  education»  (01  «Education  /  Pedagogy»).  –  State  higher
educational institution «Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical Hryhorii Skovoroda»,
Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019.

The dissertation is devoted to the problem of formation of professional competence
of future economists by means of innovative technologies in the process of professional
training.  The  scientific,  psychological  and  pedagogical,  methodological  and  normative
literature on the given problem are determined, the portrait of the modern economist with
the help of a professional and psychogram has been formed, the content and structure of
the  phenomenon  under  investigation  have  been  clarified.  The  socio-pedagogical
peculiarities of forming the professional competence of future economists and the use of
innovative technologies in the practice of their professional training are determined.

The components and indicators of the formation of professional competence of future
economists are defined: motivational-value (formation of professional interests in the field
of economics, positive attitude to theoretical and practical training, interest in constant
professional  development,  purposefulness  in  the  acquisition  of  knowledge);  cognitive
(deep  fundamental  knowledge  of  economic  theory;  mastering  of  innovative  research
technologies;  innovative  economic  thinking;  variability  of  economic  thinking);  active
(ability  to  represent,  store,  process  and  transfer  information  through  a  computer;
attainments and skills  of  work on a  personal  computer  based on the use of  operating
systems,  utilities,  add-ons  over  the  operating  system  and  operating  shells;  ability  to
provide  information  on  the  Internet);  communicative  (ability  to  clearly  express  their
thoughts  and  considerations,  persuade,  argue,  build  evidence,  skills  to  analyze  and
establish interpersonal relationships, ability to choose the optimal style of communication
in  different  business  situations,  organize  and  maintain  dialogue);  and  personal
(understanding of the social value and value of the future economist's professional activity,
the  formation  of  professionally  necessary  qualities,  in  particular  responsibility,
organization, independence, honesty, communicability, the formation of value attitude to
health). According to the components, the criterion and indicators are defined levels of
formation  of  professional  competence  of  future  economists  by  means  of  innovative
technologies in the process of vocational training: low, medium, above average and high.

The pedagogical conditions for the formation of professional competence of future
economists  by  means  of  innovative  technologies  are  theoretically  substantiated  and
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experimentally  proved,  namely:  adaptive  learning  system  of  A.  Hranytskoy;  problem
education  "Inverted  learning";  person-oriented  educational  education  I.  Ivanyshyn,  S.
Podmasin  and I.  Yakymanska;  smart-technology;  "Cloud"  practise  and technologies  of
contextual education A. Verbitsky.

The model of formation of professional competence of future economists by means
of  innovative  technologies  in  the  process  of  professional  training  is  developed  and
implemented in practice. The analysis of formed experimental results showed that at the
end of the experimental work in groups there was a significant decrease in the number of
students with low and average levels of the formation of professional competence for the
motivation-value, cognitive, activity, communicative and personal components, and their
increase in the above average and high levels. The reliability of the experimental results is
confirmed by the methods of mathematical statistics (P2 Pearson criterion). 

Consequently,  the use of innovative technologies in the process of training future
economists  has  led  to  increasing  of  the  level  of  student  motivation,  knowledge,
attainments and skills in the economical field; mastering innovative economic thinking;
interest in constant professional development; the ability to scientifically analyze problems
and processes of  the economic sphere;  mastering professionally important  qualities,  in
particular, responsibility, organization and communication skills; increasing the ability to
work on a personal computer using operating systems and displaying information on the
Internet.

Key  words: components  of  professional  competence,  innovative  technologies,
pedagogical  conditions,  professional  competence  of  future  economists,  professional
model.
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