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ABSTRACT
This article develops the conceptual goals of professional competences for
future economists in the process of professional training through the use of innovative
technologies. The model of forming professional competence in future economists is
necessary to create a "new system" for the economic training future economists in
according to current realities of socio-economic development. This model assumes the
promotion of the main idea, the development of the content part of innovative teaching
technologies based on the concept preparation, the justification of the elements of this
model and their direction, the creation of external conditions for its implementation.
The basis for creating this model for forming professional competences in future
economists is the general didactic principles of teaching (scientific, visual, systematic
and consistent, accessibility, involving of students to the educational process, creative
activity of students, humanism, individual approach in teaching) and specific principles
of professional training (combination of training with vocational activity, focus on the
result, the principle of modeling professional activity in the educational process,
professional mobility, information systems for learning,
Reproduction of teaching process and its results in this model. Also pointed out
in the model four main components (blocks): purposeful, content-practical, functional
and diagnostic-productive blocks, which provide an opportunity to form a true notion of
the process of forming the professional competence in future economists.
The structure of this model is flexible and dynamic, it varies and develops in
depending on the complexity of the aim of specialists’ professional training with the
economic profile, where the main changes can occur only in the sence and procedural
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composition of the components, and in the nature of interaction between them, when
the structure isn’t changed.
Keywords: professional training of future economists, model, professional
competence, pedagogical conditions, pedagogical principles.

Вступ. Модель формування професійної компетентності майбутніх
економістів необхідна для створення “нової системи” підготовки такого
фахівця, що передбачає просування провідної ідеї, розробку змістовної
частини інноваційних технологій навчання, обґрунтування окремих
елементів цієї моделі, створення зовнішніх умов для її реалізації. Таку
думку підтверджують учені А. Дахін та В. Штофф, які пропонують
розглядати модель і як форму, і як метод наукового пізнання, вважаючи,
що вона становить концептуальний інструмент, аналог певного
фрагменту соціальної дійсності, яка служить для зберігання та
розширення знання про властивості та структуру модельованих процесів,
орієнтованих на керування ними [Штоф: 19].
Методи та методики дослідження. Підґрунтям для розробки
моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів
повинні виступати загальнодидактичні принципи навчання (науковості,
наочності, систематичності та послідовності, доступності, залучення
студентів до навчального процесу, їх творчої активності, гуманізму,
індивідуального підходу в навчанні) та специфічні принципи професійного
навчання (поєднання навчання з виробничою діяльністю, спрямованість
на результат, моделювання професійної діяльності в навчальному
процесі, професійної мобільності, модульності, інформатизації освіти та
комп’ютеризації освітнього процесу, відтворення його та результатів у
моделі підготовки фахівця) [Горобець, 2013].
Формування міжкультурної компетенції студентів базується на
загальнодидактичних принципах (системності навчання, науковості,
забезпеченні міцності результатів навчання, свідомості й активності,
наочності, доступності) і конкретизується специфічними принципами. До
них О. Зеліковська відносить принципи: опори на профільні предмети,
конгруентності, освітньої рефлексії, діалогічності, полі культурності,
корпоративності [Зеліковська, 2011: 83−84].
Отже, метою статті є теоретичне обґрунтування, презентація
авторського бачення та практичне розроблення моделі формування
професійних
компетентностей
майбутніх
економістів
шляхом
використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі.
Результати та дискусії. Значна кількість учених приділяють увагу
питанням формування професійних якостей майбутніх фахівців у сфері
економіки з використанням інноваційних або інформаційних технологій,
розвитку різних компетентностей. Зокрема, це дослідження з 1) основ
професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх
менеджерів-економістів [Власов, 2012], [Ковaль, 2007]; 2) комунікативної
професійної компетентності студентів економічних спеціальностей
засобами інноваційних технологій [Загородна, 2010; Петько, 2013; 2014;
2017]; 3) професійної компетентності майбутніх економістів засобами
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мережевих технологій [Болюбаш, 2011]; 4) методики використання
“мозкового штурму” на семінарських заняттях в професійній підготовці, як
одного із засобів інтерактивних форм навчання [Рижиков, 2012; Pet’ko,
2016; Ryzhykov, 2016;]; 5) формування професійної компетентності
майбутніх
перекладачів
засобами
інформаційно-комунікаційних
технологій [Мацюк, 2011]).
На думку Л. Максимової [Максимова, 2010: 96−97], до найбільш
значущих принципів забезпечення якості професійної підготовки
майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
можна віднести: принципи державної політики в галузі освіти
(неперервності, регіоналізації, фундаменталізації, гуманізації), принципи
організації професійної підготовки (підтримання мотивації, проблемності,
відповідності навчально-пізнавальної діяльності характеру практичних
завдань, поєднання індивідуальних і колективних форм навчання) і
принципи навчання (науковості та актуальності; систематичності й
послідовності; єдності теорії і практики, рефлексивності, модульноблочної організації змісту навчання, принцип поєднання “м’яких” і
“жорстких” форм керування освітнім процесом).
Л. Сікорська [Сікорська, 2015: 391−392] виділяє такі принципи
формування комунікативної компетентності майбутніх економістів
засобами інтерактивного навчання: 1) принцип імітаційного моделювання
ситуації; 2) принцип проблемності змісту навчання; 3) принцип рольової
взаємодії в спільній діяльності; 4) принцип діагностичного спілкування і
взаємодії партнерів у грі; 5) принцип двопланової інтерактивної
навчальної діяльності.
С. Касіянц [Касіянц, 2017: 122] виділяє такі принципи організації
процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів
у процесі професійної підготовки: 1) принцип багатоваріантності, який
вимагає використання всіх видів методик та педагогічних технологій
формування
вмінь
здійснення
процесу
самовдосконалення,
взаємодоповнення традиційних та інтерактивних методів навчання;
2) принцип професійної автономії, що передбачає здатність самостійно
мислити, приймати компетентні рішення на основі цілеспрямованого
систематичного
навчання
ефективним
стратегіям;
3) принцип
міждисциплінарності знань, який характеризується інтеграцією широкого
спектра професійних знань і вмінь через вивчення диференційованих
дисциплін, інтеграцію змістових компонентів всіх дисциплін; 4) принцип
співпраці, що полягає у встановленні партнерських відносин між
викладачем і студентом з урахуванням мотивації студентів під час
використання таких форм організації роботи, як парна і групова,
створення спільних проектів; 5) принцип рефлексії та використання
особистісного досвіду суб’єктів освітньої системи як джерела
саморозвитку, а також самоаналізу власних досягнень.
Після ґрунтовного аналізу ми виділили такі принципи формування
професійної компетентності майбутніх економістів:
1) загальнодидактичні:
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– принцип науковості, який передбачає визначення змісту
навчання економіки не лише відповідно до рівня сучасних знань про
економіку як систему, а й урахування відомостей з інших наук. Ефективне
впровадження цього принципу можливе за умов засвоєння
термінологічного апарату з економіки; аналізу різних поглядів на її
проблеми та проникнення в їх сутність; оволодіння науковими методами
пізнання, що спонукає студентів до науково-дослідної діяльності; подання
достовірної сучасної наукової та актуальної інформації;
– принцип наступності й перспективності передбачає динаміку
вивчення економіки в аспекті професійної спрямованості, що вимагає
логічної побудови процесу навчання. Важлива роль цього принципу, на
нашу думку, полягає в тому, щоб у процесі формування професійної
компетентності
майбутніх
економістів
був
взаємозв’язок
між
економічними поняттями, що вивчаються; поступове поглиблення їх
сутності; розвиток професійних умінь і навичок на новому, вищому рівні в
єдності з внутрішньо предметними і міжпредметними вміннями; і разом з
цим сформована компетентність студента стала основою для засвоєння
майбутніми економістами нових знань і розвитку нових професійних умінь
та навичок, які сформують новітнішу професійну компетентність;
– принцип зв’язку теорії з практикою передбачає підкріплення
теоретичного матеріалу прикладами з реального життя, вивчення не
тільки різних економічних теорій, а й визначення перспектив розвитку
економіки в майбутньому. Реалізація цього принципу можлива за умови
поєднання розумової діяльності з практикою, зв’язку ВНЗ і виробництва
(підприємництва), використання сучасного стану економіки як джерела
знань і сфери застосування вивчених теорій; тісного зв’язку навчання з
життям як одного із стимулів до саморозвитку та самоосвіти;
– принцип модульності передбачає організацію вивчення змісту
навчального предмета в дискретно-неперервному полі за наперед
заданою програмою, що складатиметься з логічно завершених частин
навчального матеріалу (модулів) із структурно-генералізованим змістом
кожного модуля і модульним контролем та оцінюванням;
– принцип креативності передбачає наявність відповідних
умінь, пов’язаних із нестандартним та творчим підходом до розв’язання
складних економічних завдань. Вважаємо, що креативність майбутнього
економіста повинна виражатися не стільки в засвоєнні відомого, скільки в
самостійному створенні студентами власного, нового, творчого
освітнього продукту;
2) фундаментальні:
– принцип гуманізму полягає в повазі до особистості
майбутнього фахівця, розуміння його запитів, інтересів, гідності;
вихованні гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої та
милосердної;
– принцип реалізму полягає в орієнтації майбутнього економіста
на досягнення реальних економічних цілей, оволодіння необхідними для
цього
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засобами й методами;
– принцип різнобічності й гармонійності полягає в поєднанні
факторів розвитку інтелектуальних, чуттєвих та вольових функцій
особистості;
– принцип залучення чуттєвого переживання полягає як в
інтелектуальному, так і емоційно-вольовому опрацюванню студентами
будь-якого навчального матеріалу;
3) принципи державної політики у сфері освіти:
– сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки
конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти
протягом життя;
– міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти
України у Європейський простір вищої освіти за умови забезпечення і
розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи;
– державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою для
пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних
і прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної
діяльності;
– відкритості формування структури й обсягу освітньої та
професійної підготовки фахівців з вищою освітою;
4) специфічні:
– принцип свободи вибору полягає у вільному виборі місця
навчання, без обмеження постійного проживання й роботи студента; освітніх
продуктів, які забезпечені можливістю індивідуального підходу до
формування навчальної програми шляхом вибору з широкого набору
дисциплін; часу початку й тривалості навчання; форми організації навчання,
яка забезпечена правом студента як особисто бути присутнім в аудиторії, так
і скористатися сучасними освітніми технологіями. Практичним втіленням
принципу є навчання майбутніх економістів за індивідуальними траєкторіями,
які мають своє відображення в індивідуальних навчальних планах студентів,
що надасть змогу максимально враховувати їх природні схильності при
формуванні компетентності економіста та рекомендувати найбільш
перспективний для нього напрям діяльності у сфері економіки і фінансів
[Іванченко, 2009];
– принцип моделювання професійної діяльності в навчальному
процесі полягає у відтворенні предметного та соціального змісту
професійної діяльності; виборі доцільних форм, методів і принципів для
вирішення економічних завдань, які повинні вміщувати повний зміст
професійної діяльності в певній галузі економіки; урахування типових
помилок, які виникають при вирішенні економічних задач [Ryzhykov, 2018];
– принцип інформатизації та комп’ютеризації полягає у
формуванні в освітньому процесі вмінь і навичок роботи з комп’ютером та
електронними засобами пошуку; опрацюванні та передаванні інформації;
розвитку творчого й інтелектуального потенціалу майбутнього
економіста; задоволенні інформаційних потреб фахівця економічного
профілю.
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Під моделлю формування професійної компетентності майбутніх
економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної
підготовки ми розуміємо цілісний педагогічний процес, у якому сукупність
принципів, форм, методів, засобів і створення відповідних педагогічних
умов були спрямовані на набуття студентами ґрунтовних фахових знань,
умінь і навичок їх доцільного використання, а також розвиток особистості
студента як майбутнього учасника професійної діяльності. Однією з
основних умов є відповідність побудованої моделі науково-педагогічним
нормам і сучасним соціальним вимогам до підготовки кваліфікованих
працівників у сфері економіки.
У нашій моделі формування професійної компетентності майбутніх
економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної
підготовки майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у
процесі професійної підготовки необхідно визначити кожну її складову. У
цільовому блоці сформульовано мету нашої моделі – формування
професійної компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних
технологій. Досягнення поставленої мети сприятимуть значним успіхам у
виконанні професійних завдань, налагодженні комунікативних відносин і
власному розвитку, зокрема, продемонструють рівень готовності
випускників до майбутньої економічної діяльності. Досить зрозумілим є
той факт, що для досягнення мети необхідно виконати певні завдання,
котрі, у свою чергу, сприятимуть одержанню бажаного результату. До
таких завдань відносимо: 1) забезпечення професійної компетентності
майбутніх економістів на високому рівні; 2) розвиток цілісного
ставлення до процесу формування професійної компетентності;
3) формування вміння застосовувати знання та навички для виконання
фахових завдань; використання інноваційних технологій у процесі
формування професійної компетентності майбутніх економістів.
Наступним кроком щодо побудови моделі є визначення принципів,
форм, методів, засобів та педагогічних умов, що сприятимуть та
забезпечуватимуть викладачеві успіх у досягненні сформованої мети та
виконанні поставлених завдань – змістово-практичний блок.
До педагогічних умов формування професійної компетентності
майбутніх економістів засобами інтерактивного навчання ми відносними
наступні: 1) удосконалення теоретичного матеріалу змісту фахових та
математичних дисциплін для забезпечення мотивації освітнього процесу;
2) компетентність та висока фахова підготовка викладачів; 3) методичне
забезпечення освітнього процесу на основі модульного середовища
навчання та міжпредметних зв’язків; 4) збільшення математичних задач,
що мають професійну спрямованість для відповідності змісту освітнього
процесу професійній діяльності майбутніх економістів; 5) використання
інноваційних технологій у навчанні, що забезпечить як створення
особисто-орієнтованих взаємовідносин між викладачем та студентом, так
і підвищить професійну орієнтацію останніх; 6) підвищення фізичного та
“морального” здоров’я студента та викладача; 7) систематичне
підвищення кваліфікації та активізація наукової діяльності викладачів.
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Рис. 1. Модель формування професійної компетентності
майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі
професійної підготовки
О. Токарчук [Токарчук, 2014: 329] виділяє такі принципи
формування професійної математичної компетентності фахівців
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економічного профілю: цілісності; інтеграції змісту навчання; професійнопедагогічної спрямованості; міжпредметності; системності; проблемного
навчання; пізнавальної активності; диференціації та індивідуалізації,
гнучкості тощо.
Сучасна парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та
відповідних форм, методів і технологій навчання, що базуються на
електронному навчанні (e-learning), де студент знаходиться в центрі
освітнього процесу, ґрунтується на повазі до його думки, спонуканні до
активності, заохоченні до творчості. Такими технологіями навчання є
інтерактивні, що дозволяють розв’язувати вищезазначені проблеми
[Ryzhykov, 2018].
Висновки. Отже, представлену модель необхідно розглядати не
просто як систему з виокремленими в ній компонентами у взаємозв’язку,
але і як можливість прогнозувати продуктивність процесу формування
професійної компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних
технологій у процесі професійної підготовки. Ми вважаємо, що структура
моделі повинна бути гнучкою і динамічною, змінюватися і розвиватися в
залежності від ускладнення цілей професійної підготовки фахівців
економічного профілю, причому основні зміни мають відбуватися в
змістовому та процесуальному складі компонентів, у характері взаємодії
між ними. Водночас їх функціональна спрямованість не змінюється.
Перспективами подальших досліджень є розробка інтерактивних
засобів навчання як практичної складової моделі формування
професійної компетентності майбутніх економістів інноваційними
засобами.
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АНОТАЦІЯ
Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів
необхідна для створення «нової системи» економічної підготовки економістів
відповідно до сучасних реалій соціально-економічного розвитку. Описана модель
передбачає просування провідної ідеї, розробку змістовної частини інноваційних
технологій навчання побудованої на підґрунті концепції підготовки,
обґрунтування окремих елементів цієї моделі та їх змістовне направлення,
створення зовнішніх умов для її реалізації.
Підґрунтям
для
розробки
моделі
формування
професійної
компетентності майбутніх економістів виступають загально дидактичні
принципи навчання (науковості, наочності, систематичності та послідовності,
доступності, залучення студентів до навчального процесу, творчої активності
студентів, гуманізму, індивідуального підходу у навчанні) та специфічні
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принципи професійного навчання (поєднання навчання з виробничою діяльністю,
спрямованість на результат, принцип моделювання професійної діяльності у
навчальному процесі, професійної мобільності, модульності, інформатизації
освіти та комп’ютеризації навчального процесу, відтворення процесу та
результатів навчання у моделі підготовки фахівця). Також в моделі виділено
чотири
основних
складових
(блоки):
цільовий,
змістово-практичний,
функціональний і діагностично-результативний блоки, які забезпечують
можливість більш чітко уявити цілеспрямований процес формування
професійної компетентності майбутніх економістів.
Структура моделі є гнучкою і динамічною, вона змінюється і
розвивається в залежності від ускладнення цілей професійної підготовки
фахівців економічного профілю, причому основні зміни можуть відбуватися лише
у змістовому та процесуальному складі компонентів, та у характері взаємодії
між ними, коли структура залишається без змін.
Ключові слова. Професійна підготовка економістів, модель, професійні
компетентності, педагогічні умови, педагогічні принципи.
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