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Д О С Л ІД Ж Е Н Н Я П Е Д А Г О Г ІЧ Н И Х У М О В Ф О Р М У В А Н Н Я П Р О Ф Е С ІЙ Н И Х
К О М П Е Т Е Н Ц ІЙ М А Й Б У Т Н ІХ Е К О Н О М ІС Т ІВ
Я ковенко О. І. Д ослідж ення педагогічних умов ф орм уван н я професійних ком петенцій
м айбутніх економістів.
У статті обґрунтовується необхідність побудови навчального процесу н а засадах
визначених педагогічних ум ов дл я ефективного ф орм ування професійної ком петентності
м айбутніх економістів. Н а основі дослідження робіт науковців сформульовано власне
визн аченн я поняття «педагогічні умови» та запропон овано їх комплексну си стем у для
економ ічної освіти.
Ключові слова: економічна освіта, інтерактивні м етоди навчання, інформатизація навчання,
ком петентністний підхід, педагогічні умови, практико-орієнтоване навчання, проф есійна
ком петентність.
Я ковенко Е. И. И сследование педагогических условий формирования проф ессиональны х
ком петенций будущих экономистов.
В статье обосновывается необходимость построени я процесса обучения н а основе
вы явленны х
педагогических
условий
для
более
эффективного
форм ирования
проф ессиональны х компетенций будущ их экономистов. Н а основании исследования работ
учены х сформулировано свое определение понятия «педагогические условия» и предлагается
их ком плексная система для экономического образования.
Ключевые слова: экономическое образование, интерактивны е методы обучения,
инф орм атизация обучения, компетентностны й подход, педагогические условия, п ракти ко
ориентированное обучение, проф ессиональная компетентность.
Y akovenko О. I. Study o f pedagogical conditions o f form ation o f professional com petence o f
future econom ists.
The article is based upon the need o f building a learn in g process on the basis o f certain
pedagogical conditions for m ore effective professional com petence o f future economists. B ased on the
research w ork o f scientists gives his ow n definition o f «pedagogical conditions» and offer them a
com prehensive system for econom ic education.
Key words: economic education, interactive teaching m ethods, informatization o f education,
com petent approach, pedagogical conditions, practically oriented training, professional com petence.
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П ереорієнтація вітчи знян ої освіти на європейські стандарти передбачає підготовку
компетентного фахівця, яки й здатний практично діяти, застосовувати інди відуальні техніки та
досвід успіш них дій у ситуаціях професійної діяльності й соціальної практики.
Н ині актуальними і перспективними потребам и суспільства і держ ави стає підготовка
розвиненої особистості, здатної до проф есійної адаптації, самоосвіти і самовдосконалення.
П ідвищ ується попит на кваліфіковану, творчу, конкурентоспром ож ну особистість економіста.
Саме тому актуалізую ться дослідження проблем и визначення тем атики педагогічних умов
формування компетенцій м айбутнього економіста.
Мета статті', визн ачити та дослідити педагогічні умови, щ о сприяю ть формуванню
професійної компетентності економіста.
Проблемі формування професійної компетентності фахівців економічного профілю присвячено
чимало робіт (С. Горобець [5], Л. Корват [8] та ін.), значна увага проблем атиці педагогічних
умов формування проф есійних компетенцій ф ахівців економічного проф ілю приділяється в
дисертаційних дослідж еннях (В. Афанасьєв [2], В. С тасю к [14] та ін.). О днак, в умовах
розвитку та реф орм ування вищ ої освіти щ е залиш аю ться не з ’ясованими не лиш е класифікація
педагогічних умов, а й п и тання їх ефективності в навчанні фахівців економ ічного профілю.
Термін «педагогічна ум ова» науковці визначаю ть як певну обставину чи обстановку, яка
впливає (прискорю є чи гальм ує) на ф ормування та розвиток педагогічних явищ , процесів,
систем, якостей особистості [9, с. 97].
В. Андреєв уважає, щ о «педагогічні ум ови - це результат «цілеспрям ованого відбору,
конструю вання та застосування елементів змісту, м етодів (прийомів), а також організаційних
форм навчання для досягн ен ня мети» [1, с. 124].
За визначенням Н. Бугаєць, «педагогічні ум ови - це необхідність і достатність обставин,
від яких залежить еф ективність навчально-виховного процесу» [3, с. 18].
В. М анько педагогічні умови визначає як взаєм опов’язану сукупність внутріш ніх
параметрів
та
зовніш ніх
характеристик
функціонування,
яка
забезпечує
високу
результативність навчального процесу і відповідає психолого-педагогічним критеріям
опгимальності [10, с. 154].
A. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий під педагогічними умовами розумію ть чинники,
що впливають на процес досягнення мети, при цьом у поділяю ть їх на: а) зовніш ні: позитивні
відносини викладача і студента; об’єктивність оцінки навчального процесу; м ісце навчання,
приміщ ення, клімат тощ о; б) внутріш ні (індивідуальні): індивідуальні властивості студентів
(стан здоров’я, властивості характеру, досвід, ум іння, навички, мотивація тощ о) [11, с. 116].
Н а думку О. Браж нич, педагогічні умови є сукупністю об’єктивних мож ливостей змісту,
методів, організаційних ф орм і матеріальних м ож ливостей здійснення педагогічного процесу,
що забезпечує успіш не досягнення поставленої м ети [3, с. 12].
B. Стасюк визначає педагогічні умови я к обставини, за яких відбувається цілісний
продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, щ о опосередковується
активністю особистості, групою лю дей [14, с. 43].
Отже, під педагогічним и умовами ф орм ування професійної ком петентності майбутніх
економістів маємо розум іти сукупність взаєм озалеж них елементів освітнього середовищ а чинників, що визначаю ться й усвідом лю ю ться учасниками педагогічної взаємодії,
реалізую ться в навчально-виховном у процесі ВН З, спонукають викладачів і студентів до
активізації власної діяльності задля форм ування т а розвитку проф есійних компетенцій
майбутніх фахівців та спричиняю ть підвищ ення еф ективності процесу проф есійної підготовки.
В аспекті дослідж уваної тем и особливий інтерес становить низка дисертацій, автори яких у
том у чи тому аспекті охарактеризували педагогічні ум ови професійної підготовки економістів.
Так, у процесі дослідження професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі
«ш кола - вищий заклад» В. Стасю к [14] аналізує підготовку економістів у системі освіти України
та доводить, що проф есійна підготовка буде більш продуктивною, якщ о враховувати ті
педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців, щ о цілком дозволять готувати високо
кваліфікованих економістів, які здатні працювати в ко м п ’ютерних мережах; володію ть навичками
електронного бізнесу; вмію ть самостійно мислити, вільно оперувати ринковими поняттями;
аналізувати ринкову ситуацію, прогнозувати її розвиток; приймати ефективні ріш ення відповідно
до реальної ситуації, обгрунтовувати їх; вільно володію ть ком п’ютерною технікою тощо.
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Дослідниця визначає такі педагогічні умови: організація педагогічного процесу,
спрямованого на формування та розвиток проф есій ної готовності м айбутнього фахівця;
застосування особистісно зорієнтованого підходу до підготовки м айбутніх економістів,
створення особистісно орієнтованих взаємовідносин; ліквідація дублю вання змісту
економічної освіти через удосконалення та м аксим альний розвиток м іж предметних зв ’язків
між ш колою та ВНЗ; використання віртуальних методів навчання із застосуванням
інформаційних технологій.
Дослідж ую чи процес формування проф есійної спрямованості студентів економічних
спеціальностей, В. Зінченко виокремлює такі педагогічні умови: забезпечення взаєм озв’язку
навчального м атеріалу фундаментальних економ ічних дисциплін зі зм істом господарської
діяльності підприємств під час набуття студентам и знань, умінь та навичок р о зв’язання
організаційно-управлінських та фінансово-господарських завдань; надання спрямованості
фундаментальної економічної освіти на ф орм ування в студентів м отивів до оволодіння
професійно значущ ими знаннями та вміннями; наближ ення процесу підготовки студентів до
практичної діяльності економіста [6, с. 17].
Ц ікавою є позиція Н. Ж итник у дисертаційном у дослідж енні «Організаційно-педагогічні
умови підготовки бакалаврів економіки у коледж і II рівня акредитації», у яком у авторка
визначає основні педагогічні умови успіш ної діяльності коледжів, а саме: науково-методичне
забезпечення навчально-виховного процесу, упровадж ення в навчальний процес новітніх
технологій; організація самостійної роботи студентів; активізація науково-дослідної діяльності
викладачів і студентів; здійснення диференціації навчального процесу задля забезпечення
особистісно орієнтованого підходу [12].
Н а наш погляд, оптимізація педагогічних ум ов повинна забезпечити усунення
суперечностей м іж вимогами до майбутніх спеціалістів у галузі економіки та бізнесу і рівнями
їхньої професійної кваліфікації. Такі мож ливості Г. Ковальчук убачає за двом а основними
напрямками. П ерш ий - це розроблення національних стандартів економічної освіти, рівнів
професійної компетентності майбутнього ф ахівця-економ іста (з урахуванням світових
тенденцій). Д ругий - удосконалення процесу реалізації економічної освіти (змісту навчальних
дисциплін та застосування інтенсивних навчальних технологій, які ґрунтую ться на принципах і
методах активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів) [7, с. 21].
У раховую чи визначені підходи та напрацю вання науковців, для сучасного етапу розвитку
економічної освіти, мож емо виокремити такі педагогічні умови ф ормування професійної
компетентності економістів:
- науково-методичне забезпечення навчального процесу н а засадах компетентнісного
підходу;
- наближ ення процесу академічної підготовки студентів до практичної діяльності
економіста сучасного підприємства, тобто практико-орієнтоване навчання;
- використання інтерактивних методів навчання, щ о стимулю ватиме як активність самих
студентів, так і забезпечить створення особистісно орієнтованих суб’єкт-суб’єктних
взаємовідносин;
- к о м п ’ю теризація та інформатизація навчального процесу;
- активізація систематичного підвищ ення кваліф ікації та науково-дослідної діяльності
викладачів.
Нині, ураховую чи зорієнтованість вищ ої освіти на ф ормування компетентнісного фахівця,
перш очерговою необхідністю є вироблення держ авних стандартів проф есійної освіти, зокрема,
остаточна систематизація ком петенція фахівців за спеціальностями та напрямками навчання;
розроблення навчальних програм та робочих планів з урахуванням вим ог компетентнісного
навчання, планування т а побудова навчального процесу з урахуванням послідовного та
поетапного ф ормування професійних компетенцій майбутніх фахівців, оновлення навчальнометодичних комплексів.
Завданням сучасної освіти є навчання фахівців безпосередньо для практичної сфери
діяльності, тому навчальний процес необхідно будувати так, щ об випускник навчального
закладу зм іг би в короткий термін адаптуватися до реального професійного середовищ а.
П рактична зорієнтованість сучасної освіти є головни м завданням ВНЗ, адж е вони виробляю ть
продукт, щ о замовляю ть сучасні роботодавці, яки м необхідний високопрофесійний фахівець,
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здатний вж е на початку своєї к ар ’єри професійно, компетентно, активно виконувати покладені
на нього функції,
У сучасних умовах освітнього простору ком п’ю терні та інф орм аційні технології відіграю ть
значну роль у підготовці м айбутніх економістів до здійснення ними професійної діяльності.
Виконання професійних о бо в’язків економістами нем ож ли во уявити без досконалого
володіння ком п’ютерною технікою , спеціалізованими екон ом ічним и програмами, м ереж евим и
технологіям и, системами автом атизації економічних розрахунків тощо, тому необхідність у
вдосконаленні ІКТ-компетенцій м айбутніх економістів є прерогативою сучасної освіти.
О снову
компетентнісно-орієнтованих
організаційно-педагогічних
умов
навчання
майбутніх економістів повинні складати суб’єкт-суб’єктні відносини між викладачем і
студентами. П ри цьому викладач повинен бути не за «інф орм атора», яки й у систематизованому
вигляді подає студентам матеріал дисципліни, а «керівника», який проектує, організовує,
контролю є, коректує, координує навчально-пізнавальну діяльн ість студентів, створю є для
кож ного з них інформаційне середовищ е й пропонує для використання науково-обгрунтовані
дидактичні засоби, адекватні його стильовим особливостям і ступеню навченості [2, с. 6].
0 . Пометун, Л. П ирож енко зазначаю ть: «Інтерактивне навчання - це спеціальна форма
організації пізнавальної діяльності, яка м ає конкретну, передбачувану м ету - створити
ком ф ортні умови навчання, за яких кож ен учасник відчуває свою успіш ність, інтелектуальну
спром ож ність» [13, с. 9].
Д ля реалізації усіх цих педагогічних умов викладачі повинні постійно підвищ увати свою
професійну (педагогічну) компетентність. Нині освіта - це динамічний швидкооновлювальний
процес, і щ об ефективно навчати, викладач повинен ефективно вчитися сам - новим методам
навчання, новим формам організації навчального процесу, оволодівати новими технологіями і
підвищ увати свою компетентність (наприклад, у сфері інформаційних технологій або в галузі
риторики, опановувати досвід економічної діяльності інноваційних підприємств тощо), тобто
ефективне навчання може забезпечити лише ефективний викладач. У цьому ракурсі самоосвіта
педагогічних кадрів і підтримка їх науково-дослідної діяльності керівництвом ВНЗ допомагають
створенню відповідних педагогічних умов для більш ефективного навчання студентів.
П оставивш и собі мету, необхідно знайти і ш ляхи її реалізації. Тому недостатньо лиш е
констатувати той факт, щ о н и ні потрібно підвищ ити рівень професійної підготовки
економістів, а необхідно визначити ті педагогічні умови, які будуть сприяти оптимальній
реалізації цієї мети. У статті була реалізована спроба запропон увати ті педагогічні умови, які,
на дум ку автора, будуть найбільш ефективні для ф орм ування компетентного економіста,
спром ож ного ефективно виконувати покладені н а нього ф ункції, фахівця, який проектує
майбутню діяльність і нам агається постійно вдосконалю вати свої професійні якості.
П ерспективу подальш их дослідж ень убачаємо в конкретизац ії професійних компетенцій
економ істів т а з ’ясуванні педагогічних умов їх оптимального формування.
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