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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

СВЕ – competence-based education – компетентнісно-орієнтована освіта;
LLE – Life-long Education;
LLL – Life-long Learning;
ВНЗ – вищий навчальний заклад;
ЄКН – Європейські кваліфікаційні норми;
ЄС – Європейський союз;
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
ЗОШ – загальноосвітня школа;
ІАТН – інтеріоактивні технології навчання;
ІКР – індивідуально-консультативна робота;
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології;
КМУ – Кабінет міністрів України;
КСН – колаборативне (спільне) навчання;
МОН України – Міністерство освіти і науки України;
МОП – Міжнародна організація праці;
ООН – Організація Об’єднаних Націй;
ПЗК – професійно-значимі компетентності;
ПШО – позашкільна освіта;
РНП – робоча навчальна програма;
СДЦ – суб’єктні дидактичні цілі;
СКН – самокероване навчання;
СНЕО – система неперервної економічної освіти;
СУЗ – системи управління знаннями;
СФР – структурно-функціональна рамка;
ТКРН – технологія керованої результативності навчання;
УНГ – учасники навчальних груп;
ЮНЕСКО – Комісія ООН з питань освіти, науки і культури.
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ВСТУП

Актуальність дослідження. Економічна освіта й підготовка конкурентоспроможних фахівців-економістів у трансформаційний період в Україні є серед найважливіших чинників господарського й соціального зростання суспільства. Освіта є інтелектуальним фундаментом розвитку продуктивних сил, створення умов для успішної діяльності кожної галузі народного господарства, подолання кризових явищ в
економіці. Мета модернізації освіти полягає у створенні підґрунтя для розвитку й
творчої професійної самореалізації кожного, у вихованні покоління людей, здатних
ефективно працювати й навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати суверенну,
незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської й світової спільноти. З огляду на це постають завдання: підвищення доступності якісної безперервної освіти; організації навчання конкурентоспроможного
людського капіталу для суспільства й економіки, формування економічної культури
і кожної особистості, й суспільства загалом.
Важливість розвитку професійної підготовки фахівців для сучасної економіки
та впровадження інноваційних технологій навчання й виховання підкреслено у нормативно-правових актах, які визначають стратегію розвитку освіти. Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), Концепції розвитку економічної освіти
(2004 р.), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки зазначено, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку, поліпшення добробуту людей, створення умов для самореалізації
кожної особистості та формування нових життєвих орієнтирів. Основні концепції й
напрями розгортання неперервної освіти висвітлено у вимогах міжнародних стандартів і кваліфікацій (МСКО), документах Європейського Парламенту та Ради ЄС:
„Європейський простір у сфері вищої освіти” (1999 р.), „Про подальше європейське
співробітництво у сфері забезпечення якісної системи вищої освіти” (2006 р.), „Про
основні професійні навички, необхідні для отримання освіти протягом усього жит-
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тя” (2006 р.), „Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життя” (2008 р.), „Про єдину для Співтовариства Схему прозорості кваліфікацій і компетентності (Europass) ” (2004 р.) та ін.
Розвиток економічної освіти й інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), перехід навчальних закладів до моделі відкритої освіти, що ґрунтується на
принципах особистісно-орієнтованого навчання й студентоцентризму, потребують
оновлення теоретичних і методичних засад навчання економічних дисциплін, переходу від суб’єкт-об’єктної до суб’єкт-суб’єктної парадигми навчально-виховного
процесу й створення дидактичної моделі для реалізації суб’єктної керованості й індивідуально-ініційованих кооперацій у навчанні.
З урахуванням зазначених завдань актуальними є подальші дослідження з
проблем удосконалення професійної підготовки фахівців для економіки та підприємництва, зокрема теоретичних аспектів технологій навчання в контексті забезпечення якості особистісно- й професійно-орієнтованого навчання в неперервній освіті.
Філософські й теоретико-методологічні основи розвитку неперервної освіти
відображено у працях багатьох провідних учених, серед них: В. П. Андрущенко,
О. В. Аніщенко, І. Д. Бех, Н. М. Бібік, М. І. Бурда, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень,
В. І. Луговий,

Л. Б. Лук’янова,

Н. Г. Ничкало,

О. І. Пометун,

В. П. Сергієнко,

С. О. Сисоєва, О. В. Сухомлинська, І. В. Фольварочний та ін.
Основні принципи побудови й використання педагогічних технологій у вищій
школі та закладах неперервної освіти висвітлено у працях багатьох учених, зокрема:
А. М. Алексюка,

С. І. Архангельського,

Г. О. Васьківської,

С. У. Гончаренка,

М. В. Кларіна,

В. І. Лозової,

В. П. Безпалька,

В. С. Данюшенкова,

В. М. Монахова,

В. Ю. Бикова,
В. І. Євдокимова,

А. С. Нісімчука,

О. С. Падалки,

О. М. Пєхоти, П. І. Підкасистого, В. Ю. Питюкова, О. І. Пометун, І. Ф. Прокопенка,
О. Я. Савельєва, С. О. Сисоєвої, Д. В. Чернілевського, М. А. Чошанова та ін.
Серед шляхів підвищення якості економічної освіти є впровадження професійноорієнтованих дидактичних технологій, які забезпечують умови для вивчення економічних дисциплін, моделювання професійно значущих особистісних якостей майбутнього
фахівця та їх формування у процесі професійної підготовки.
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Професійно-орієнтовані дидактичні технології в економічній освіті необхідно розглядати як комплекс взаємопов’язаних технологій навчання економічних дисциплін, що
підпорядковуються вимогам Державних стандартів, Галузевих стандартів вищої освіти та
цілям діяльності навчального закладу, і мають ураховувати системи мотивації учнів/студентів, перспективи їхньої соціально-економічної та професійної самоідентифікації, формування професійної особистості, що відповідає психолого-педагогічним вимогам до функціонування системи „професійне навчання – практична діяльність” згідно з
парадигмою „знання для забезпечення якості життя”. Відповідно до цього вважаємо, що
усі технології навчання економічних дисциплін мають бути професійно-орієнтованими.
Підґрунтям для розвитку професійно-орієнтованого навчання є діяльнісна теорія
навчання, основні положення якої представлено у працях Б. Г. Ананьєва, Дж. Андерсона,
Г. О. Балла, С. П. Бочарової, Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, В. В. Давидова,
Л. В. Занкова,

Ф. Б. Ломова,

Г. С. Костюка,

О. М. Леонтьєва,

В. М. Моляко,

З. О. Решетової, Н. Ф. Тализіної, В. Д. Шадрікова та ін.
За результатами аналізу наукових першоджерел виявлено, що увага дослідників
зосереджується переважно на обґрунтуванні теоретичних засад якості освіти, оновленні
змісту освіти на основі компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів, що іноді
є суперечливими між собою, запровадження компетентнісного підходу в практику навчання учнів та професійної підготовки студентів у ВНЗ.
Водночас, недостатньо досліджень теоретико-методичних засад ефективності технологій навчання в контексті забезпечення якості та результативності навчання й розвитку професійної особистості майбутнього фахівця, що створюють підґрунтя для втілення
концепції суб’єктної керованості у процесі професійного навчання. Як виявляє практика,
у проектуванні процесу вивчення економічних дисциплін домінує стихійність вибору технологій навчання та конкретних методів активного навчання, які мали б сприяти реалізації професійно-орієнтованих цілей навчання. Не визначено їх місце у навчальному процесі з урахуванням потреб забезпечення конкурентоспроможності майбутнього фахівця в
умовах локального соціально-економічного середовища.
Отже, враховуючи аналіз нормативно-правових актів, наукових джерел, практики
навчання економічних дисциплін, зважаючи на актуальність проблеми, її значення для
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розвитку технологій навчання в економічній освіті, обрано тему цього дослідження „Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти”, що відповідає концептуальним засадам розвитку неперервної економічної освіти, з урахуванням сучасних положень антропоцентричної філософії та соціології освіти, вимог парадигми особистісно- й компетентнісно- орієнтованого навчання,
викликів глобалізованого інформаційного суспільства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження
пов’язано з темами науково-дослідних робіт кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету: „Теоретичні та методичні засади
формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців” (РК
№ 0107U007382); „Ефективність педагогічної освіти в економічному університеті:
цілі, зміст, методи, форми” у контексті наукових досліджень Інституту педагогіки і
психології професійної освіти НАПН України з теми „Психолого-педагогічні основи
технологій навчання у вищій школі” (РК № 0199U000390); „Удосконалення організації навчального процесу в умовах застосування дистанційних та тренінгових технологій навчання” (РК № 0105U001892); „Психолого-педагогічні засади модернізації навчального процесу в економічному університеті в умовах реалізації положень
Болонської декларації” (РК № 0107W001844).
Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту вищої освіти НАПН
України (протокол № 4 від 3 квітня 2006 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України
(протокол № 10 від 26 грудня 2006 р.).
Мета дослідження полягає в розробленні й обґрунтуванні теоретичних і методичних засад реалізації професійно-орієнтованих технологій навчання економічних дисциплін для забезпечення якості навчання у професійній підготовці майбутніх
фахівців-економістів у системі неперервної економічної освіти.
Відповідно до мети дослідження сформульовано такі основні завдання:
1. На підставі аналізу наукової педагогічної, психологічної та економічної літератури з’ясувати понятійно-категоріальний апарат предмета дослідження.
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2. Дослідити сутність поняття „неперервна освіта”, процес його становлення;
значення, рівні, складові й завдання економічної освіти в системі неперервної освіти
та підготовки фахівців для економіки й підприємництва.
3. Обґрунтувати теоретичні й методичні засади технологій навчання економічних дисциплін для формування професійних компетентностей і забезпечення якості навчання майбутніх фахівців-економістів.
4. У межах проблеми дослідження схарактеризувати зміст якості навчання
майбутніх фахівців, окреслити шляхи підвищення якості в економічній освіті.
5. Розкрити особливості технологій навчання економічних дисциплін та їх
значення у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців для економіки та підприємництва.
6. Розробити педагогічну модель реалізації професійно-орієнтованих технологій керованої результативності навчання економічних дисциплін.
7. Розробити й упровадити методичну модель організації навчальновиробничих тренінгів економічного спрямування як різновиду професійноорієнтованих тренінгових технологій навчання економічних дисциплін.
Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес у системі неперервної економічної освіти.
Предмет дослідження: теоретичні й методичні засади технологій навчання
економічних дисциплін у системі неперервної освіти в контексті формування професійних компетентностей і забезпечення якості навчання майбутніх фахівців.
Концепція дослідження. На основі аналізу теорій, закономірностей, методологічних підходів і практик економічної освіти, тенденцій розвитку неперервної
освіти побудована концепція реалізації технологій навчання як основного інструменту забезпечення якості навчання майбутніх фахівців для економіки й підприємництва, формування їхніх професійних компетентностей і професійно значущих особистісних якостей, які є компонентом гуманітарних засад розвитку спільнот, що навчаються, і забезпечення якості життя на рівні локального соціально-економічного
середовища.
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Загальнонауковим методологічним підходом у реалізації технологій навчання
економічних дисциплін є антропоцентризм, який обумовлює значення зростаючої
суб’єктної активності для розширення меж особистісно-професійної реалізації, професійного розвитку й трудової мобільності у сфері домінуючих економікоособистісних інтересів. Конкретно-наукові методологічні підходи обумовлюють
принципи моделювання педагогічної системи технологій навчання за цілями їх застосування:

для

функціонально-змістового

навчання

(формування

фахово-

предметних компетентностей) і для особистісно-соціального навчання (формування
особистісно-соціальних компетентностей). Важливим результатом професійноорієнтованого навчання є формування особистості майбутнього фахівця й розроблення його власної стратегії трудової мобільності в динаміці розвитку ринків праці.
Головним чинником ефективності технологій навчання в економічній освіті виступає суб’єктна активність учнів/студентів у форматі самокерованого навчання.
Навчання економічних дисциплін досліджується як система, що функціонує й
розвивається завдяки реалізації стійких взаємозв’язків між її компонентами,
суб’єктами навчально-виховного процесу й економіко-педагогічного середовища. У
процесі економічної освіти реалізуються різні дидактичні цілі: на рівні суспільства,
громади – розвиток якісної освіти для забезпечення якості життя, підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог розвитку суспільства, економіки; на рівні закладу освіти – сприяння професійній самореалізації
особистості, розвитку економічної культури й свідомості особи, підготовка фахівців
для потреб ринку праці у кваліфікованих працівниках; на рівні особистості, яка здобуває освіту, – забезпечення особистісно-професійного розвитку згідно з її індивідуальними здібностями й потребами. Результатом навчання економічних дисциплін є:
розвиток економічного мислення, формування економічної та професійної компетентностей фахівців, підготовка учнів/студентів до особистісно-професійної самореалізації та розвитку протягом усього життя.
Істотне поліпшення якості навчання економічних дисциплін можливе за умови
розроблення сучасних теоретичних і методичних засад економічного навчання учнів/студентів та реалізації у навчальному процесі закладів неперервної освіти відк-
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ритої (гнучкої) системи технологій навчання, що ґрунтується на єдності наукової
фундаментальності, професійної та особистісної спрямованості навчання.
Це зумовить:
– інтеграцію традиційних та інноваційних методів навчання як чинників підвищення ефективності навчально-виховного процесу, активізацію навчальнопізнавальної діяльності й розвиток творчої активності суб’єктів навчання;
– забезпечення індивідуалізації та диференціації навчання, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу для суб’єктної керованості у навчанні;
– формування професійно значущих якостей учнів/студентів, потрібних для
діяльності в економічній сфері, розвиток їхнього економічного мислення;
– використання механізмів суспільної та індивідуально-ініційованої кооперації
на локальних рівнях професійного навчання майбутніх фахівців для економіки, що
реалізуються в структурно-функціональній моделі забезпечення якості навчання та
створення умов для: інтерактивної взаємодії суб’єктів неперервної освіти, конвергенції освітніх, навчальних і соціальних заходів на основі синергії змістового,
суб’єктного й результативного компонентів якості навчання.
Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективний розвиток навчання в системі неперервної освіти можливий за умови теоретико-методологічного
й методичного обґрунтування дидактичних технологій, які використовуються на різних її рівнях, на основі їх цілевідповідного моделювання з урахуванням сучасних
положень антропоцентричної філософії та соціології освіти, вимог особистісноорієнтованої моделі сучасної освіти, визначення методичного й суб’єктнохарактеристичного аспектів навчально-виховного процесу.
Конкретизація цілей навчання економічних дисциплін у неперервній освіті
обумовлює модернізацію всіх інших компонентів педагогічної системи, зокрема технологій навчання. Організація навчання економічних дисциплін на засадах компетентнісного підходу потребує розроблення показників і критеріїв діагностування рівнів сформованості економічної, професійної компетентностей та інших значущих
показників навчання, що створює підстави для прогнозування динаміки освітніх результатів. Теоретично обґрунтована система технологій особистісно-, компетентніс-
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но- й соціально-орієнтованого навчання є інструментом реалізації цілей економічної
освіти й передбачає конструювання системи завдань, змісту, форм, методів, засобів
навчання економічних дисциплін.
Методологічну основу дослідження становлять:
– базові положення діалектики, ідеї філософії освіти як інтегративної сфери
наукових знань, принципи філософії гуманізму, що визначають особистість як найвищу цінність суспільства: особистісної зорієнтованості, соціокультурної спрямованості, активної творчої діяльності в процесі неперервної освіти;
– концептуальні положення теорії пізнання, теорії особистості та її розвитку в
процесі діяльності, навчання й виховання, основні положення про єдність свідомості
та діяльності, розвиток як основний спосіб існування людини у процесі різних форм
взаємодії, теорії поетапного формування розумових дій;
– висновки освітології про єдність біологічного й соціального, національного
й загальнолюдського чинників у навчанні й вихованні особистості, поєднання принципів індивідуалізації, диференціації та інтеграції у професійній освіті;
– фундаментальні положення загальної дидактики, теорії й методики навчання
економіки про взаємозумовленість педагогічних явищ, взаємозалежність між організацією, змістом навчальної діяльності й розвитком професійної особистості.
Теоретичну основу дослідження становлять положення психологічної та педагогічної галузей науки про закономірності навчально-виховного процесу, основи
проектування освітніх систем, розвиток педагогічних технологій, структуру й зміст
економічної освіти, формування економічного світогляду та економічного мислення, міжпредметних зв’язків економічних та інших суспільних дисциплін.
Вагомими для дослідження є наукові праці, що розкривають: системний підхід
у педагогіці (В. І. Бондар, С. У. Гончаренко, Т. А. Ільїна, В. Г. Кремень); закономірності навчально-виховного процесу та їх відображення в змісті економічної освіти й
методики викладання економіки, формування економічного мислення, підготовки
людини до діяльності в ринкових умовах засобами економічної освіти (А. Ф. Аменд,
Г. С. Беккер, П. Боуттке, А. Ф. Павленко, Д. Причитко, В. К. Розов, М. Г. Сергєєва,
П. Хейне, М. Г. Чобітько); значення цілеспрямованої діяльності для розвитку особи-
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стості в процесі навчання й виховання (К. О. Абульханова-Славська, О. А. Асмолов,
Ю. К. Бабанський, І. Д. Бех, Вол. І. Бондар, Л. С. Виготський, В. В. Давидов, О. В.
Киричук, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, І. Я. Лернер, В. І. Лозова, А. С. Макаренко,
С. Л. Рубінштейн, М. М. Скаткін, В. О. Сухомлинський); фундаментальні загальнодидактичні засади навчального процесу вищої й середньої, профільної та професійної освіти (О. А. Абдулліна, А. М. Алексюк, Н. М. Бібік, Вол. І. Бондар, Г. О. Васьківська, С. У. Гончаренко, О. М. Новіков, А. В. Петровський, І. П. Смирнов, О. Я.
Савченко, К. Чарнецкі, Н. І. Шиян); впровадження особистісно-орієнтованого,
суб’єктно-діяльнісного,

компетентнісного

підходів

у

процесі

навчання

(Б. Г. Ананьєв, О. А. Бодальов, І. О. Зимняя, В. В. Краєвський, Н. В. Кузьміна,
О. М. Леонтьєв, П. І. Підкасистий, А. В. Хуторський, І. С. Якиманська), концепції
дидактичної інженерії та проектування гнучких навчальних технологій і сучасних
дидактичних систем (В. П. Беспалько, А. З. Кіктенко, М. В. Кларін, О. М. Пєхота,
Г. К. Селевко, С. О. Сисоєва, М. А. Чошанов, Г. П. Щедровицький, Ф. Янушкевич);
організацію модульного навчання за циклами дисциплін різної спеціалізації (А. В.
Алексюк, Л. О. Богданова, І. Бойм, В. О. Огнев’юк, А. В. Фурман); моделювання рівнів засвоєння бази знань з предмета й критеріїв ефективності процесу навчання
(А. С. Бебело, В. А. Козаков, Г. О. Ковальчук, С. В. Степаненко); дослідження критеріїв

ефективності

процесу

навчання

(Ю. Г.

Клюквін,

І. О.

Мельников,

І. Т. Огородніков, М. М. Скаткін, C. Г. Шаповаленко); неперервну професійну освіту
й освіту дорослих (О. В. Аніщенко, О. І. Локшина, Л. Б. Лук’янова, Н. Г. Ничкало,
О. В. Овчарук, Л. Є. Сигаєва, С. О. Сисоєва); концепції педагогічної майстерності й
ролі викладача в навчальному процесі (І. А. Зязюн, Н. В. Кузьміна, В. О. Сластьонін,
Л. І. Рувінський); компетентнісний підхід до формування професійних умінь у процесі навчання (І. О. Зимняя, Н. В. Кузьміна, Дж. Куллахан, Н. Ф. Тализіна, Дж. Равен); організацію професійно-орієнтованого навчання майбутніх економістів у процесі здобуття вищої освіти й розвитку персоналу (М. В. Вачевський, В. М. Монахов,
О. С. Падалка, А. Ф. Павленко, І. М. Репіна, С. В. Степаненко); управління соціальними системами й людським розвитком на підприємстві, управління знаннями та
економіки знань (В. М. Данюк, А. М. Колот, В. М. Петюх); теоретичні й методичні
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засади стратегічного менеджменту якості освіти, вимог і критеріїв для оцінювання
результатів і якості навчання (Г. М. Блінов, С. О. Бояшова, В. Г. Васильєв,
П. В. Дмитренко, В. О. Кальней, Л. П. Коробович, Е. М. Коротков, І. С.Криштофик,
І. П. Підласий, В. В. Олійник, В. П. Сергієнко); застосування методів активізації навчання, зокрема сюжетно-рольового, ситуаційного, евристичного й контекстного
(А. А. Вербицький, Т. О. Дмитренко, А. Р. Марков, Д. О. Новиков, І. М. Носаченко,
В. Я. Платов, А. М. Смолкін, Ф. Члозек, Г. П. Щедровицький та ін.).
Для досягнення мети й виконання завдань дослідження на різних його етапах
було використано узгоджені методи дослідження, зокрема:
теоретичні: теоретичний аналіз джерел з проблем теорії та методики економічного навчання, синтез, порівняння, систематизацію основних положень психолого-педагогічної, економічної літератури щодо предмета дослідження, вивчення нормативно-правових

документів

у

галузі

неперервної

освіти,

довідково-

енциклопедичних, Інтернет-ресурсів, дисертаційних робіт, авторефератів, наукових
видань із досліджуваної проблеми, історико-ретроспективний – для дослідження
характеристик і тенденцій розвитку неперервної освіти, особистісно-орієнтованого й
компетентнісно-орієнтованого підходів до реалізації технологій навчання, чинників
та організаційно-педагогічних засад цього процесу; системно-структурний – для
виокремлення й характеристики компонентів дидактичних систем, змісту якості навчання, чинників якості й ефективності навчання майбутніх економістів;
емпіричні: педагогічне моделювання й проектування – для розроблення теоретичної моделі системи навчання економіки, виявлення закономірностей та особливостей її функціонування на основі кількісного та якісного аналізу результатів педагогічного експерименту; розроблення змісту, педагогічних умов, моделі формування
професійних компетентностей, методичної матриці навчально-виробничих тренінгів, структурно-функціональної моделі реалізації технологій керованої результативності навчання; методи педагогічного експерименту – спостереження, бесіди, опитування, інтерв’ю, узагальнення педагогічного досвіду, рейтинг і самооцінювання,
вивчення результатів навчальної діяльності, анкетування, порівняння – для вивчення
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практики технологій навчання; аналіз результатів методами математичної статистики й комп’ютерного опрацювання даних.
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота
здійснювалась у ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (КНЕУ), в Навчально-науковому інституті менеджменту безпеки
Університету економіки і права „КРОК”; серед студентів і викладачів таких вищих
навчальних закладів: Львівський банківський інститут, Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова; на базі обласних інститутів підвищення кваліфікації вчителів, з учнями й учителями загальноосвітніх закладів, слухачами корпоративних навчальних закладів. В дослідженні на всіх його етапах брали участь
понад 1840 студентів, більше 90 викладачів вищих навчальних закладів, вчителі
економіки, понад 4270 учнів із 178 загальноосвітніх шкіл різних областей України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що уперше:
– концептуально обґрунтовано й експериментально перевірено теоретичні й
методичні засади реалізації технологій навчання економічних дисциплін, які охоплюють усі компоненти навчально-виховного процесу (мету, зміст, форми і методи,
дидактичні умови, інструменти моніторингу й контролю) для забезпечення якості
навчання й формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у системі
неперервної освіти з урахуванням умов їх особистісно-професійного становлення,
соціальної керованості, розвитку суспільства й ринків праці;
– проаналізовано навчання економічних дисциплін як систему педагогічних
впливів і заходів, які через реалізацію професійно-орієнтованих технологій навчання
з позицій суб’єктно-діяльнісного підходу забезпечують формування активної професійної особистості майбутнього фахівця та його професійного розвитку у системі
неперервної економічної освіти протягом усього життя;
– розроблено, обґрунтовано й апробовано педагогічну модель реалізації системи технологій професійно-орієнтованого навчання та їх консистентного застосування у процесі традиційного й інноваційного навчання;
– комплексно досліджено й структуровано складові змісту економічних знань
для учнів загальноосвітніх шкіл; впроваджено розподіл структури змісту економіч-
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них предметів за змістовими лініями у Державному стандарті загальної середньої
освіти, що відповідає суб’єктно-діяльнісному підходу в реалізації економічної освіти, розроблено й упроваджено рівневу систему дидактичних завдань з предмета
„Економіка” для учнів загальноосвітніх закладів;
– здійснено класифікацію та структурно-функціональний аналіз видів та компонентів професійної компетентності фахівців для економіки, рівнів та критеріїв їх
сформованості, обґрунтовано технології їх формування; обґрунтовано педагогічне
конструювання моделі „портал знань – портал компетентностей” як інструмента
управління якістю навчання, розроблено й апробовано модель „Learning-skate” з використанням ІКТ для самокерованого навчання економічних дисциплін;
– розроблено й теоретично обґрунтовано класифікацію й методичну систему
реалізації професійно-орієнтованих тренінгів для майбутніх фахівців – економістів;
– уточнено й конкретизовано: чинники якості навчання в економічній освіті;
формування економічних знань у навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої та вищої школи, комплексної діагностики результатів навчання у моделі
„Атестаційний тематичний комплекс”; зміст понять „професійна компетентність
майбутнього економіста”, „економічна компетентність”, сучасні підходи до формування професійних компетентностей майбутніх фахівців, організації навчання економічних дисциплін з використанням Internet-ресурсів для розвитку особистіснопрофесійних якостей майбутніх економістів;
– набули подальшого розвитку: концептуальні ідеї щодо обґрунтування мети
й завдань неперервної економічної освіти, ролі різних соціальних ланок в економічній освіті учнів та студентів, профорієнтаційної роботи серед них, актуальності посилення ролі викладачів економічних дисциплін у розвитку мотивації досягнень
студентів; методи навчання економічних дисциплін, дидактичні умови формування
професійних компетентностей майбутніх економістів; обґрунтування ролі особистісного чинника в реалізації технологій навчання, методичні аспекти активізації пізнавальної діяльності суб’єктів учіння; сутність понять „освіта упродовж життя”,
„неперервна економічна освіта”, „технології навчання”, „якість навчання”, „локаль-
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не економіко-педагогічне середовище”, „суб’єктні дидактичні цілі”, „технології керованої результативності навчання”.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що сформульовані теоретичні положення й методичні засади реалізації професійно-орієнтованих технологій,
організаційно-педагогічні й дидактичні умови професійно-орієнтованого навчання
можуть застосовуватись для удосконалення взаємодії суб’єктів у неперервній економічній освіті, підвищення якості навчання у професійній підготовці фахівців для
економіки, розвитку їхніх навчально-професійних мотивів з урахуванням особливостей локального економіко-педагогічного середовища.
Результати дослідження використано для розроблення Концепції економічної
освіти для 12-річної школи (2001 р.), змістових ліній галузі „Суспільствознавство” в
Державному стандарті базової та повної середньої школи (2003-2004 рр.), навчальних програм і літератури з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів та
суспільно-економічних дисциплін для вищих навчальних закладів. Теоретично обґрунтовано й розроблено навчально-методичне забезпечення реалізації тренінгових
технологій професійно-орієнтованого навчання з економічних дисциплін на базі
КНЕУ, розроблено програму й запроваджено тренінг-курс для викладачів-тренерів
випускових кафедр КНЕУ „Впровадження тренінгових технологій у навчальний
процес” (2004–2006 рр.). Обґрунтовано технології проектування навчальних бізнестренінгів на основі системно-діяльнісного підходу з урахуванням інтеграції рівнів
безперервного навчання та прогнозованої сфери економічної діяльності, що дає змогу моделювати навчальну діяльність як неперервний процес, відповідає вимогам
професійного саморозвитку майбутнього фахівця й умовам соціально-професійного
середовища. Розроблено і впроваджено авторські навчальні програми й навчальнометодичні комплекси з економіки у середній школі. Методичні розробки автора використовуються у навчальних закладах різних рівнів акредитації при викладанні дисциплін економічного й психолого-педагогічних циклів.
Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження й розроблені навчальні програми впроваджено в практичну діяльність закладів освіти та органів управління освітою, що підтверджується відповідними довідками (довідка №
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18/12-1978/1 від 07.08.2015 р. Трускавецької міської ради Львівської області; акт
№ 151 від 28.04.2016 р. про впровадження в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету економіки і права „КРОК”; довідка № 05.02-11/160
від 01.06.2016 р. ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”; довідка від 18.02.2016 р. ДВНЗ „Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова”; довідка № 68-15-488 від 30.07.2015 р. ДВНЗ
„Донбаський державний педагогічний університет”; довідка № 45-15/61 від
30.05.2016 р. Полтавського університету економіки і бізнесу; довідка № 55-65/669
від 21.06.2016 р. ДВНЗ „Бердянський державний педагогічний університет”; довідка
№ 312-33/02 від 29.06.2016 р. ДВНЗ „Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка”).
Вірогідність результатів дослідження забезпечено теоретико-методологічною
обґрунтованістю його вихідних положень, реалізацією основних розробок у процесі
вивчення економічних предметів у закладах середньої загальної освіти, дисциплін
психолого-педагогічних циклу у вищих навчальних закладах, позитивними результатами їх упровадження; використанням комплексу методів дослідження, адекватних його об’єкту, предмету, меті й завданням; репрезентативністю вибірки; поєднанням кількісного та якісного аналізу одержаних результатів, опрацювання емпіричних даних за допомогою методів математичної статистики.
Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві, полягає у: дослідженні й апробації технологій розроблення й використання засобів навчання для вивчення економічних дисциплін, обґрунтуванні змісту й значення, організації й планування, моделювання структури завдань і критеріїв оцінювання самостійної роботи з економічних дисциплін, розробленні технологій контролю та
оцінювання результатів навчання з економічних дисциплін, актуалізації й висвітленні проблем технологізації навчання в економічній освіті, розробленні й апробації
моделі комплексної дидактичної гри-тренінгу „Фінансово-господарська діяльність
підприємства”, розробленні й обґрунтуванні експериментальних навчальних програм для поглибленого вивчення предмета „Економіка” у загальноосвітній школі
(„Економіка родини”, „Світ грошей”, „Психологія бізнесу”) [252]; розробленні юри-

19

дичних кейсів соціально-економічного змісту для інтегрованого навчання соціальнопедагогічних, економічних і юридичних дисциплін [190]; розробленні концепції, теорії й методичної системи реалізації тренінгових технологій навчання майбутніх
економістів [388], педагогічної моделі упровадження навчально-професійних тренінгів для вивчення економічних дисциплін [30]; окресленні короткого змісту економічної освіти для базової школи (5-9 кл.) і старшої школи (10-12 кл.), розробленні
ключових положень змісту й стандартизованих результатів навчання за основними
змістовими лініями з економіки у галузі „Суспільствознавство” („Людина як суб’єкт
економічних відносин”, „Господарювання і виробництво”, „Економіка України (національна економіка) ”, „Україна і світ (міжнародна економіка) ”) [78].
Апробація результатів дослідження здійснювалася за безпосередньою участю автора в експериментальній роботі, шляхом публікацій матеріалів дослідження й
оприлюднення його результатів на наукових форумах, на семінарах, нарадах, курсах
інститутів післядипломної освіти, на засіданнях методоб’єднань учителів економіки.
Апробація здійснювалась у навчально-виховному процесі закладів середньої, вищої
та позашкільної освіти. Здобувач входила до складу робочої групи з упровадження
зовнішнього незалежного оцінювання з економіки (2003 р.), була членом журі ІV
етапу Всеукраїнської олімпіади з географії та економіки (2002, 2003, 2004 рр.). Основні положення дисертації представлено у публікаціях і виступах на науковопрактичних заходах, зокрема таких:
міжнародних наукових конференціях: І – VІІ Міжнародні науково-практичні
конференції „Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку
вищих навчальних закладів України” (м. Київ, 2006–2013 рр.); І – VІ Міжнародні
науково-практичні конференції „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (м. Київ, 2006 – 2011 рр.); ІІ Міжнародний форум
фахівців у галузі освітніх вимірювань (м. Київ, 2012 р.); ІV Міжнародна науковометодична конференція „Освітні вимірювання-2013: ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів” (м. Київ – м. Яремче, 2013 р.); VІI Міжнародна
науково-практична конференція „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, тех-
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нології” (м. Київ – м. Ялта, 2013 р.); научно-практическая конференция „Творческая
личность как объект психолого-педагогических исследований” (г. Белгород,
2014 г.); V Міжнародна науково-методична конференція „Освітні вимірювання –
2015. Формування зовнішнього незалежного оцінювання : методологія, модель, основні складові” (м. Одеса, 2015 р.); І Міжнародна науково-практична конференція
„Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті” (м. Київ, 2016 р.); всеукраїнських наукових конференціях: „Україна та глобальні
процеси: географічний вимір” (м. Луцьк, 2000 р.); Асоціації „Відроджені гімназії
України”: Навчально-виховний процес у закладах для обдарованих дітей як система
формування життєвої компетентності особистості” (Рівне, 2004 р.); щорічні міжвузівські конференції на базі ДВНЗ „Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана” (м. Київ, 2000 – 2016 рр.).
Публікації. Основні положення й результати дослідження відображено у 112
публікаціях, з них: 1 – монографія, 1 – підручник (у неподільному співавторстві), 19
– навчально-методичних посібників (7 – одноосібних); 21 статті у наукових фахових
виданнях, 23 публікації у збірниках матеріалів конференцій, 5 – публікації в міжнародних наукових періодичних виданнях, 17 – публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації. Одноосібних публікацій – 68.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук „Формування професійних педагогічних умінь у майбутніх викладачів економіки” захищена у 1999 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01. в Інституті
педагогіки Академії педагогічних наук України. Матеріали кандидатської дисертації
у даному дослідженні не використовувалися.
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків
до них, загальних висновків, списку використаних джерел на 41 сторінці (464 найменування, з них 172 – іншомовних), 7 додатків на 42 сторінках. Робота містить 56
таблиць і 14 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 546 сторінок, основний текст
викладено на 437 сторінках рукопису.
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РОЗДІЛ 1
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ

Зміни у розвитку продуктивних сил, тривалі трансформації економічних відносин вимагають постійного оновлення шляхів, форм і методів економічної освіти й
виховання молоді на основі інтенсивних професійно-орієнтованих технологій навчання економічних дисциплін. Інтенсифікація навчання означає передачу більшого
обсягу навчальної інформації суб’єктам навчання в умовах незмінної тривалості навчання та без зменшення вимог до якості й ефективності засвоєння знань.
Серед основних шляхів інтенсифікації навчання є такі: вдосконалення змісту
навчального матеріалу, технологій і методів навчання; удосконалення навчальної та
квазіпрофесійної діяльності студентів, взаємодії суб’єктів навчання, упровадження
самокерованого навчання. Вказані заходи передбачають аналіз психологічних, вікових, професійно-важливих особистісних якостей студентів-майбутніх економістів,
необхідність розвитку їх умінь трансформувати й адаптувати зміст навчального матеріалу до майбутньої професійної діяльності, поєднувати методи й прийоми роботи
згідно умов практичної ситуації, вимагають розвитку їх комунікативних та організаторських здібностей, їх самоідентичності та здатності до професійного розвитку.
1.1. Теоретичні засади проблеми дослідження
Сучасні дидактичні технології є невід’ємною складовою освітнього середовища та відображають його динамічні ознаки: багаторівневість і розвиваючий характер
освіти, варіативність та альтернативність дидактичних систем та закладів освіти,
мультиагентність, мультимодальність, індивідуалізацію й диференціацію навчання,
адаптивність навчання до швидкозмінюваних умов соціально-економічного середовища тощо. Розвиток технологій навчання переважно зумовлюється вказаними характеристиками. Адже саме від доцільно застосованих технологій залежить якість
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здобутої учнями освіти, успішність та продуктивність – результативність їх навчальної діяльності, формування їх професійно-значимих компетентностей та особистісних якостей. Поряд з цим, відбір та упровадження дидактичних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти не може бути спонтанним та мимовільним.
Зупинимось детальніше на аналізі основних дефініцій дослідження.
Розглядаючи структурно-функціональні характеристики технологій навчання,
які забезпечують організацію та якість навчання в неперервній освіті, зупинимось на
висвітленні основних аспектів понятійно-категоріального апарату за темою нашого
дослідження. Понятійний апарат відображає специфіку й зміст даної наукової проблематики. В контексті нашого дослідження понятійний апарат включає загальнонаукові, системологічні, педагогічні, психологічні, філософські, соціологічні (зокрема з соціології освіти) поняття й визначення, від тлумачення яких залежить розуміння результатів дослідження. Кожний науковий напрямок має свої специфічні категорії та поняття, які відображають нові результати й підходи. Підхід – певна позиція, точка зору, що обумовлює дослідження, проектування, організацію того, чи іншого явища, процесу (в тому числі й освітнього). Підхід у тлумачному словнику
В. І. Даля означає „йти під низ чогось, тобто знаходитися в основі чогось. Підхід визначається певною ідеєю, концепцією, чи принципом, і центрується на основних для
нього двох-трьох категоріях [123, с. 9].
У нашому дослідженні використано понятійно-категоріальний інструментарій
галузі неперервної освіти, в тому числі неперервної економічної освіти. Для висвітлення сутності й значення дидактичних технологій організації навчання та професійної підготовки майбутніх фахівців, використано такі групи понять:
1. Поняття, що характеризують специфіку поєднання наукових теорій філософії, соціології, педагогіки, менеджменту, психології для створення цілісного семантично-змістового середовища дослідження (освіта, навчання, локальне економікопедагогічне середовище, корпоративне навчання, особистісний і професійний розвиток, кар’єра, професійна і трудова мобільність).
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2. Поняття, що забезпечують визначення й дослідження педагогічного феномену „технології навчання”, його структурних компонентів (технології навчання,
педагогічна технологія, дидактична система, знання, уміння, компетентності).
3. Поняття, які використовуються для характеристики змістової системи предмета дослідження (економічні предмети й дисципліни, навчання економіки, професійна компетентність майбутніх фахівців, професійно-орієнтовані технології навчання, навчально-професійні тренінги, бізнес-тренінги, професійно-рольовий репертуар майбутнього фахівця).
Освіта й навчання
Аналіз наукової літератури показує, що категорія „освіта” має усталене тлумачення, що не викликає суперечностей. Поняттям „освіта” визначають процес і результат засвоєння людиною соціального досвіду, системи знань, умінь і навичок,
необхідних для життя в суспільстві. С. У. Гончаренко в „Енциклопедії освіти” представляє поняття освіти як „процес і результат засвоєння особистістю певної системи
наук, знань, практичних умінь і навичок і пов'язаного з ними … рівня розвитку її розумово-пізнавальної й творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які
у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї
особистості” [93, с. 614-616]. Освіта виконує такі функції: людино-творчу – забезпечення певного рівня знань, грамотності, стану емоційно-вольової сфери, поведінкових орієнтацій, готовності до виконання соціальних ролей, видів діяльності тощо;
технологічну – забезпечення „бази життя”, формування навичок і вмінь трудової,
громадської, професійної діяльності, розвиток комунікативності в різних видах діяльності тощо; гуманістичну – виховання людей в дусі миру, високої моральності,
культури, пріоритетів загальнолюдських цінностей – життя, праці, людини, природи
(С. У. Гончаренко, В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва). Учені вказують, що поняття
„освіта” слід розглядати як процес зовнішнього впливу на засвоєння індивідом узагальненого, об'єктивного, соціального досвіду, норм, цінностей тощо [93; 355 – 357].
Початкові етапи розвитку людини пов'язані з розвитком її біологічної суті, а в
процесі освіти, яка здійснюється на різних етапах онтогенезу через педагогічні
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впливи, через процеси виховання, відбувається її „друге народження”, перетворення
на соціальну, громадську особистість. Таким чином, сьогодні під терміном „освіта”
розуміють спеціальну сферу соціального життя, унікальну систему, своєрідний соціокультурний феномен, який сприяє формуванню знань, умінь і навичок, інтелектуальному розвитку людини. При цьому провідними тенденціями розвитку освіти
виступають: визнання готовності учнів до соціальної адаптації, та освоєння ситуацій
соціальних змін; адаптація освітнього процесу до всезростаючих запитів і потреб
особистості й суспільства згідно з національними й культурними традиціями; масовий і неперервний характер освіти в кроскультурному просторі [93, с. 614-616; 356].
Поняття „освіта” досліджується, зокрема, в таких аспектах: як процес, що відображає цілісну єдність навчання, виховання, розвитку, саморозвитку особистості,
збереження культурних норм з орієнтацією на майбутній стан культури, створення
умов для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу індивіда та його становлення як інтегрованого члена суспільства, виконуючи функцію наступності поколінь; як соціокультурний інститут, що сприяє економічному, соціальному, культурному функціонуванню й удосконаленню суспільства засобами організованої й цілеспрямованої соціалізації та інкультурації окремих індивідів, виражений у системі,
яка включає освітні установи, органи управління ними, стандарти, які забезпечують
їх функціонування й розвиток; як результат, тобто рівень загальної культури й
освіченості підростаючого покоління, засвоєння того духовного й матеріального потенціалу, який був накопичений людською цивілізацією в процесі еволюційного розвитку і який націлений на подальший соціальний прогрес [93].
У Законі України „Про освіту” [111] вказано, що освіта – це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства й
держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного
потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного
господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах
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гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами [111]. У Національній доктрині розвитку освіти наголошується, що освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього
України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової діяльності суспільства. Освіта відтворює й нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства [266]. Освіта – це особистісні надбання людини, якісні зміни внаслідок її суб’єктної активності.
Згідно Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) термін освіта
включає всі види цілеспрямованої та систематичної діяльності, що реалізується з
метою задоволення освітніх потреб. „Освіта (англ. „education”) – процеси, за допомогою яких суспільство цілеспрямовано передає між людьми заради їх навчання/навченості накопичену інформацію, знання, розуміння, ставлення, цінності,
уміння, зразки поведінки, інші компетентності, включно з підготовкою, насамперед
професійною, що спрямована на досягнення певних навчальних цілей” [250].
МСКО, як частина системи соціально-економічних показників, є еталоном, що слугує організації освітніх програм і кваліфікацій за рівнями й галузями освіти та є результатом погодження й затвердженим від імені 195 членів ЮНЕСКО.
В документах МСКО визначені такі рівні освіти: освіта дітей раннього віку:
освітній розвиток дітей раннього віку та до-початкова (дошкільна) освіта; початкова
освіта; основна середня освіта; повна середня освіта; після-середня (подальша) невища освіта. вища освіта короткого циклу; бакалаврський або еквівалентний рівень;
магістерський або еквівалентний рівень; докторський або еквівалентний рівень;
пост-докторський або еквівалентний рівень.
Згідно Закону України „Про освіту”, система освіти в Україні складається із
навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, наукововиробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою й самоврядування в галузі освіти [111]. Структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту;
післядипломну освіту; самоосвіту. В Україні є такі освітні рівні: дошкільна освіта;
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початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня
освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта.
Отже, система освіти включає: органи управління освітою, інфраструктуру системи освіти (науково-методичні центри, ресурсні та координаційні центри тощо),
та освітні системи – як сукупність закладів освіти та освітніх програм певної спрямованості й наступності, які в них реалізуються. Крім того, за „адміністративним
критерієм” виділимо такі рівні освітніх систем: республіканський, регіональний,
субрегіональний, муніципальний (локальний), рівень закладу освіти. Останнім часом дедалі більшого поширення набувають територіальні освітні мережі та локальні
освітні комплекси, які характеризуються більш високим рівнем організаційної інтеграції та взаємозв’язку освітніх програм. Таким чином, будь-яка освітня система
може бути відображена в трьохмірному „освітньому просторі” з такими „координатами”: рівень освітніх програм, територіальний аспект і галузевий аспект [270].
За галузями знань в Україні не практикується класифікація видів освіти. Як зазначає С. У. Гончаренко, залежно від характеру підготовки до життя й певного виду
трудової діяльності розрізняють загальну й професійну освіту. Для виділення відмінностей у напрямках освіти застосовується поняття „освітня галузь” як цілісна характеристика базового змісту з відповідної наукової системи знань [93]. Існує розподіл видів освіти на такі: загальна, політехнічна, професійна. Крім того, у загальноосвітніх закладах розрізняють „змістові” профілі поглибленого навчання старшокласників: фізико-математичний, гуманітарний, біологічний. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 787 від 27 серпня 2010 р. використовується класифікація таких 45 галузей знань: педагогічна освіта; фізичне виховання, спорт і здоров'я
людини; культура; мистецтво; гуманітарні науки; соціально-політичні науки; міжнародні відносини; журналістика та інформація; право; економіка та підприємництво; менеджмент і адміністрування; природничі науки; фізико-математичні науки;
системні науки та кібернетика; інформатика та обчислювальна техніка; автоматика
та управління; розробка корисних копалин; металургія та матеріалознавство; машинобудування та матеріалообробка; енергетика та енергетичне машинобудування;
електротехніка та електромеханіка; електроніка; радіотехніка, радіоелектронні апа-
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рати та зв'язок; метрологія, вимірювальна техніка й інформаційно-вимірювальні технології; авіаційна та ракетно-космічна техніка; морська техніка; хімічна технологія
та інженерія; біотехнологія; видавничо-поліграфічна справа; текстильна й легка
промисловість; харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції; оброблювання деревини; будівництво та архітектура; транспорт і транспортна
інфраструктура; геодезія та землеустрій; сільське господарство; рибне господарство
та аквакультура; техніка та енергетика агровиробництва; ветеринарія; медицина;
фармація; соціальне забезпечення; сфера обслуговування; державне управління; військові науки, національна безпека, безпека державного кордону; інформаційна безпека; цивільна безпека.
Для порівняння, міжнародна класифікаційна система SciVerse Scopus включає
такі 24 тематичні розділи: фізичні науки (32%) – хімічні технології; хімія, інформатика, науки про Землю та планети, енергетика, виробництво, матеріалознавство, математика, фізика і астрономія; медичні науки (31%) – медицина й стоматологія, сестринська справа та медичні професії, токсикологія та фармацевтичні науки, ветеринарна справа та медицина; науки про життя (20%) – сільськогосподарські та біологічні науки, біохімія, генетика й молекулярна біологія, науки про довкілля; імунологія та мікробіологія; нейронауки; соціогуманітарні науки (17%) – мистецтвознавчі
та гуманітарні науки; бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік; теорії прийняття
рішень; економіка, економетрика та фінанси; психологія; соціальні науки.
За змістом суб’єктної взаємодії освітню систему можемо розглядати водночас
із кількох ракурсів [388]: як педагогічна система, в якій реалізується процес навчання й виховання; як економічна система, якщо розглядати освітній процес як
„виробництво” (зокрема, як духовне виробництво – послуг, інформації, знань, кваліфікацій, компетенцій тощо, що впливають на продуктивність праці в суспільному
виробництві в цілому); як соціальна система, в якій учасники – люди, їх групи й колективи – вступають у соціальні відносини між собою та з навколишнім середовищем; як організаційна система із відповідними аспектами управління й менеджменту. Оптимальний розвиток соціально-економічної системи в сучасних умовах значно
залежить від того, наскільки ефективно буде використано потенціал освіти, як осно-
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вного соціального інституту, що значною мірою визначає життєвий шлях індивідів,
обумовлює ціннісно-світоглядні установки, соціальні орієнтації, трансляцію культури, але й специфічною областю суспільної життєдіяльності, в якій моделюється
майбутнє, формуються ресурси розвитку сталого суспільства.
В системі освіти в різних формах задіяні практично всі соціальні групи суспільства. Цим визначається складність соціального інституту освіти, його зв’язків із
соціально-економічним середовищем, що обумовлюють необхідність застосування
системного й міждисциплінарного підходу до рішення проблем, пов’язаних з його
проектуванням та управлінням [305; 367; 368; 369; 370].
Дослідження освіти як соціально-економічного феномену звертає нас до методології організації діяльності, які називають „організаційна культура”. З урахуванням наукових обґрунтувань В. А. Нікітіна і В. М. Новікова [270], до історичних типів організаційної культури віднесемо такі: традиційна; копоративно-реміснича;
професійно-наукова; проектно-технологічна; соціально-конструктивна. Ці типи у
своєму розвитку й змінюють один одного, та й існують паралельно.
В сучасних умовах дедалі більшого розгортання набуває нова парадигма організаційної культури – соціально-конструкційна. Конструювання соціальної реальності – перманентний, динамічний процес; у якому реальність відтворюється людьми
внаслідок її інтерпретації та формування знань про неї. Оскільки повсякденні знання
є продуктом домовленості людей – соціальної конвенції, то будь-які типології й системи цінностей, соціальні утворення сприймаються як об'єктивна реальність.
Одним із завдань соціального конструкціонізму є дослідження процесів, за
допомогою яких людина формує, інституалізує й інтегрує в традицію й соціальні
цінності. Оскільки соціальні конструкти, як інтерпретації реальності та об'єкти
знання не є „природньо” заданими, вони повинні постійно підтримуватися й підтверджуватися для свого існування. З теоретичної точки зору, соціальний конструкт і
його базова ідея залишаються винаходом або штучно створеним культурним артефактом, що належить певній культурі чи спільноті. Соціальний конструкт є ідеєю,
яка сприймається очевидною лиш тими, хто її приймає. Зазвичай людина є упередженою щодо соціальних конструктів, приймаючи одні й відкидаючи інші.
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Згідно методології конструктивізму у філософії, психології, соціології (П. Бергер, Ф. Варела, Р. Ватславік, К. Герген, І. Глазерфельд, Дж. Келлі, Т. Лукман, У. Матурана, Ж. Піаже, О. Петренко, В. С. Стьопін), знання не містяться безпосередньо в
об'єкті (в „об'єктивній дійсності”) і не витягуються з неї в ході „руху від відносної
до абсолютної істини”, а конструюються суб'єктом пізнання у вигляді різних моделей, які можуть бути альтернативними або комплементарними (І. Т. Касавін).
Як соціологічна теорія, соціальний конструкціонізм схильний аналізувати в
якості соціальних конструкцій насамперед соціальну дію й соціальну активність як
такі. Соціальний конструктивізм, ґрунтуючись на конструктивістській епістемології, акцентує увагу на конструюванні знання, мови тощо Незважаючи на відмінності,
і соціальний конструкціонізм, і соціальний конструктивізм є комплементарними аспектами одного й того ж процесу, за допомогою якого люди в суспільстві створюють власний культурний світ, а отже й самих себе.
Навчання
За С. У. Гончаренком, освіта складається з навчання – підготовки до життя, і
виховання – включення в життя. Основний шлях здобуття освіти – навчання в системі навчальних закладів. Істотну роль у засвоєнні знань відіграє самоосвіта, культурно-просвітницька робота, участь у громадсько-трудовій діяльності тощо.
Здобуття освіти переважно реалізується у навчально-виховному процесі, учасниками якого є кілька груп суб’єктів – ті, що здобувають освіту (далі – учні, учасники навчальних груп – УНГ); ті, що організовують освіту (адміністратори освіти); ті,
що є користувачами освітніх послуг (бенефіціари). Згідно Закону „Про освіту” [111]
учасниками навчально-виховного процесу є: 1) діти дошкільного віку, вихованці,
учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти; 2) керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;
3) батьки або особи, які їх замінюють, батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу; 4) представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі. Звернемо увагу, що в Енциклопедії освіти [93, с. 614-616] окремо не виділяють різні групи учасників навча-
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льно-виховного процесу, натомість використовуються терміни „учні”, „вихованці”,
„дорослі учні”, „студенти”. Тут поняття „учень” визначається як: 1) той, хто вчиться
у загальноосвітній або спеціалізованій школі, що дає початкову и середню освіту; 2)
той, хто навчається певному фаху, ремеслу; 3) послідовник якого-небудь вчення, поглядів; 4) поняття соціального статусу, що передує статусу працівника, 5) будь-який
суб'єкт організованої навчальної діяльності; „студент” – учень освітньої установи
вищої професійної освіти [93, с. 21, 877, 947]. Для цілей нашого дослідження ми будемо використовувати поняття „учень” та „студент” переважно як синоніми у значенні „той, хто здобуває освіту в процесі організованої навчальної діяльності”.
Навчальна діяльність
Навчальна діяльність – цілеспрямована й упорядкована сукупність дій, прийомів і операцій, що забезпечують умотивовану й активну включеність суб'єктів діяльності в організований процес навчання. Навчальна діяльність вимагає від її організаторів бачити в ній мету, мотиви, зміст, способи дій, моніторинг та діагностику
результатів (В. І. Бондар) [93, с. 535].
Основною характеристикою навчальної діяльності є її предметність, діяльність з предметом культури, який присвоюється суб'єктом, водночас освоюється певний суспільно вироблений спосіб дій, що необхідний для ознайомлення з новими
предметами світу, оволодіння діяльнісними стосунками й ставленнями.
Аналізу сутності навчальної діяльності присвячено роботи багатьох учених,
зокрема: психологів та педагогів (А. В. Алексюк, Ш. О. Амонашвілі, Ю. К. Бабанський, Н. М. Бібік, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, О. М. Кабанова-Меллєр, Б. І. Коротяєв, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, А. К. Маркова, В. О. Онищук, О. Я. Савченко,
Н. Ф. Тализіна, І. С. Якиманська й інші). В суті цього поняття одні вчені найбільш
істотним вважають взаємодію двох діяльностей – вчителя й учнів, інші – способи
досягнення мети; навчальні дії, прийоми навчальної роботи; методи й форми організації навчальної діяльності; оволодіння знаннями й способами навчальної роботи
тощо. Незалежно від поглядів на сутність навчальної діяльності, усі автори до хара-
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ктеристичних ознак цього поняття відносять активність, спрямованість на об'єкт засвоєння, орієнтацію в дійсності, соціалізацію особистості [93, с. 535].
В. О. Сластьонін обґрунтовує, що навчання – найважливіший і надійний спосіб здобуття систематичної освіти. Відображаючи всі істотні властивості педагогічного процесу (двосторонність, спрямованість на гармонійний розвиток суб’єкта, єдність змістовного й процесуального аспектів), навчання, разом з тим, має і специфічні якісні відмінності. Будучи складним і багатогранним спеціально організовуваним процесом відображення в свідомості учня реальної дійсності, навчання є специфічним процесом пізнання, керованим педагогом. Саме направляюча роль вчителя забезпечує повноцінне засвоєння учнями знань, умінь і навичок, розвиток їх розумових сил і творчих здібностей. Тільки в процесі навчання пізнання набуває чіткого оформлення в особливій, властивій тільки людині, навчально-пізнавальній діяльності, або учінні. Навчання завжди відбувається в спілкуванні й ґрунтується на
вербально-діяльнісному підході. Слово одночасно є засобом виразу й пізнання суті
досліджуваного явища, знаряддям комунікації та організації практичної пізнавальної діяльності учнів. Воно тісно пов'язане також з ціннісно-орієнтаційною діяльністю, що має своєю метою формування особистісних смислів і усвідомлення соціальної значущості предметів, процесів і явищ навколишньої дійсності [361].
За галузевим спрямуванням, виділяють „профільне навчання” – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів старшої школи, створення умов для їх професійного самовизначення. Забезпечується профільне навчання за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу [93, с. 898].
Іншим різновидом навчання є професійне навчання (training) – процес здобуття кваліфікації, підвищення кваліфікації чи перекваліфікації [388; 431]. Може здійснюватися на спеціальних курсах в рамках формального або неформального навчання, організовуватись роботодавцями або закладом освіти, до вступу на роботу або
під час роботи, з відривом від виробництва, або з частковою зайнятістю. Професійне
навчання забезпечується також під час стажування під наглядом більш досвідчених
працівників. Професійне навчання має метою набуття учнями умінь і навичок, необ-
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хідних для виконання певної роботи, групи робіт. Професійне навчання зазвичай не
супроводжується підвищенням освітнього рівня особи, що навчається. Закон України „Про професійний розвиток працівників” (від 12.01.2012 № 4312-VІ) визначає
професійне навчання працівників як „процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу
підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні
обов'язки, освоювати види професійної діяльності”.
За рівнями здобуття виділимо такі види професійного навчання допрофесійне, професійне, після-досвідне. У складі кожного із них є сталий компонент
– професійна (фахова) підготовка.
Професійна підготовка – це детермінована науково-технічними, соціальноекономічними, освітніми, духовними та іншими умовами, закономірно реалізована
соціально-освітня система, яка виконує замовлення суспільства (держави) щодо підготовки висококваліфікованих фахівців (Л. П. Рябов) [341, с. 45). Згідно Довідника
Міжнародної організації праці (МОП) поняттям „професійна підготовка” визначають „діяльність, що має метою набуття знань, навичок, умінь, необхідних для продуктивної роботи в рамках одної професії чи групи професій. Вона включає регулярну шкільну й університетську освіту, оновлення знань, подальшу спеціальну підготовку, пов’язану з виконуваною роботою”. Метою професійної підготовки є формування готовності суб’єкта учіння до виконання соціально диференційованих функцій в суспільстві. Професійна підготовка є функцією суспільної діяльності, за допомогою якої відтворюється будь-яка інша діяльність.
Допрофесійна підготовка, згідно визначення В. К. Сидоренка [93, с. 233]., –
загальнотрудова підготовка політехнічного й профорієнтаційного характеру учнів
загальноосвітніх шкіл, компонент наступної професійної освіти. Її мета – сприяти
формуванню стійких політехнічних орієнтацій на трудову діяльність, моральнотрудову й, певною мірою, практичну готовність до праці, вихованню трудової культури, розвитку творчих здібностей, інтелектуальних і психофізіологічних якостей
особистості. За сучасних умов допрофесійна підготовка має широкі можливості для
формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про прое-
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ктно-технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку
природи, суспільства, виробництва й науки. Вона створює умови для ознайомлення
й залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього
знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці. З урахуванням вікових особливостей учнів допрофесійна підготовка вирішує
властиві для неї завдання формування усвідомленого ставлення до потреб трудової
діяльності, виховання поваги до людей праці, формування загальнотрудових умінь і
навичок, техніко-технологічних і початкових економічних знань, розширення й поглиблення політехнічного кругозору, ознайомлення із загальними науковими засадами та організаційно-економічними закономірностями сучасного виробництва, ознайомлення з масовими робітничими професіями, спонукання до свідомого вибору
однієї з них, розвиток творчих здібностей тощо. Виходячи із властивих для неї завдань допрофесійна підготовка створює умови для професійного самовизначення
учнів, для обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів [61; 93, с. 233]. Допрофесійна підготовка має інтегрований характер і здійснюється у процесі всіх видів пізнавальної й творчої діяльності учнів.
Базова професійна підготовка – форма базової підготовки до майбутньої професійної діяльності, без якої неможливо здійснювати спеціальну підготовку з конкретних професій. Базова професійна підготовка охоплює теоретичні знання, котрі є
фундаментальною основою для оволодіння професією До них належать а) політехнічні, загально-технічні й загально-професійні знання, які є фундаментом для подальшої професійної освіти, б) навчальні, експериментальні, політехнічні навички та
вміння, необхідні для різних видів діяльності, котрі відображають її загальні риси,
ознаки й характеристики різних професійних груп, в) види діяльності, що характеризують спільні дії в процесі виконання різних виробничих завдань (діагностика,
проектування, контроль за технологічним процесом, оцінювання результатів діяльності, їх аналіз), г) загальні якості особистості (дисциплінованість, відповідальність,
точність, швидкість і адекватність реакції мислення, акуратність у роботі, досвід
практичної діяльності, здобутий до вступу в професійний навчальний заклад, прагнення до участі в творчій діяльності, у проведенні експериментальної роботи тощо).
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Базова професійна підготовка спрямована на формування теоретичного фундаменту
для здобуття однієї професії або оволодіння кількома професіями, на формування
засад професійної мобільності майбутнього фахівця, його швидкого реагування на
потребу професійного вдосконалення, перенавчання, оволодіння новою професією,
зміну виду чи напряму трудової діяльності. Базова професійна підготовка передбачає оволодіння соціально-економічними, науково-технічними та загальновиробничими поняттями (Н. Г. Ничкало) [93, с. 39; 294].
Професійне навчання працівників на виробництві спрямоване на підвищення
якості професійного складу працівників на підприємствах різної форми власності та
підпорядкування, формування у них високого професіоналізму, майстерності, сучасного економічного мислення, вміння працювати в нових економічних умовах та
забезпечення на цій основі високої продуктивної праці та ефективної зайнятості.
Для професійного навчання працівників на виробництві застосовуються такі його
види: первинна професійна підготовка робітників; перепідготовка робітників; підвищення кваліфікації робітників; перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування керівників, професіоналів та фахівців [264]. Різновидом спеціальної освіти, яка забезпечує знаннями, навичками та вміннями, необхідними для працівників певної сфери діяльності, є корпоративне навчання. Корпоративне навчання
– форма підвищення кваліфікації та розширення професійних знань і вмінь фахівців
у рамках однієї організації для забезпечення успішного й ефективного виконання її
стратегічних завдань і підвищення ефективності її діяльності. Все більше роботодавців усвідомлюють необхідність підвищення професійної кваліфікації та майстерності своїх працівників. Це частина системи освіти, що являє сукупність освітніх структур та учбових програм підприємства, що забезпечують виробничі потреби у висококваліфікованих фахівцях, керівному складі, необхідних для успішного функціонування та розвитку фінансово-виробничих складових корпорації-замовника. Корпоративне навчання, як динамічна система або організм, дуже швидко й чітко реагує
на будь-яку інноваційну зміну у виробництві або виробничих відносинах, а також на
виникаючі освітні потреби й запити компанії [58].
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Зміст і сутність навчання є основоположним питанням дидактики. Інші дидактичні поняття є похідними від суті навчання. Висвітлення цього питання дає змогу
конкретизувати структуру навчального процесу й обґрунтувати, яким чином він має
бути організований [228]. Як зазначають дослідники, якщо розглядати навчання як
вид пізнавальної діяльності, то навчання потрібно організовувати за способами пізнавальної діяльності. Якщо навчання є трансляція культури, тоді його організація
має відповідати механізмам трансляції культури. Якщо навчання є певним чином
упорядкованим спілкуванням, тоді організація навчання має відповідати процесам
спілкування між людьми (В. Б. Лебединцев, М. А. Мкртчян) [228]. Все більше учених дотримуються позиції, що навчання – процес взаємодії суб’єктів. Зокрема В. К.
Дьяченко [88] визначає навчання як конкретну ситуацію особливим чином організованого спілкування між тими, „хто володіє знаннями й певним досвідом, і тими, хто
їх набуває, засвоює”. При цьому „спілкуванням” визнається здійснювана звукознаковими засобами взаємодія суб’єктів у цілісності трьох її сторін: комунікативної,
інтерактивної та перцептивної. Процес навчання – це процес відтворення й засвоєння суспільно-історичного досвіду. За В. К. Дьяченком, зміст навчання – це суспільно-історичний досвід, що відображає та узагальнює види людської діяльності. Відповідно, одиницею змісту навчання – є вид діяльності. На думку вченого – це вихідна позиція, матеріалістична й діяльнісна, вона дає змогу розібратися в структурі навчального процесу й побудувати інші педагогічні поняття як похідні його сутності.
В ході спілкування засвоюються всі види людської діяльності, суспільний досвід,
культура. На основі можливих структур взаємодії суб’єктів навчання учений створив

класифікацію

базисних

форм

організації

навчання:

індивідуально-

опосередкована форма навчання – відповідає опосередкованій взаємодії людей через
навчальний матеріал – зміст навчання; парна – відповідає взаємодії в парах постійного складу; групова – відповідає спілкуванню в групах, коли кожен адресує своє
повідомлення одночасно кільком слухачам, а робота в групі охоплює діяльність
вчителя з усім класом як груповим суб’єктом, при цьому головним є взаємодія „вчитель – група”; колективна – відповідає взаємодії в групі, через спілкування в парах
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змінного складу, тут в основі соціально-психологічного феномену „колектив” є спільна діяльність та кооперація.
Навчання як система має складну структурну організацію. В ході навчання накладаються два види активності: перший – взаємодія між тим, хто навчає, і тим, хто
навчається („вчитель – учень”), другий – ті безпосередні розумові та фізичні дії, які
здійснює учень для присвоєння певного навчального змісту, способу діяльності
[228]. За твердженням В. В. Краєвського відносини „вчитель – учень” є первинними
та породжують співвідношення „учень – навчальний матеріал”. І. Я. Лернер [82] і
В. В. Краєвський [215] звертають увагу, що суб’єкт навчання – колективний, а саме
навчання не є простою сукупністю дій вчителя й учня. Важливим є питання, як
суб’єкти навчального колективу включені в навчальні ситуації. Згідно класифікації
форм навчальної взаємодії виділяють і типи навчальних занять, які відповідають організаційним формам – цілям – змісту – етапам – методам – засобам навчання, певним об’єднанням учнів та педагогів (шкільний клас, студентська група, різновікова
навчальна група тощо). М. А. Мкртчян створив теоретичну типологію навчальних
занять, розподіливши їх на три групи: індивідуальні, групові, колективні. Їхні сутнісні характеристики розрізняють за такими понятійними критеріями: загальний
фронт, навчальний маршрут, тимчасові кооперації учнів [228]. Загальний фронт –
ситуація, коли всі учні класу роблять одне й те ж в даний проміжок часу, одним і
тим же способом, одними й тими ж засобами. Навчальний маршрут – певна послідовність освоєння розділів і тем навчальної програми. Тимчасові кооперації учнів –
це непостійні за складом групи або окремі пари для виконання будь-якої конкретної
навчальної задачі. Коли завдання виконано всіма членами тимчасової кооперації,
вона припиняє своє існування, утворюються нові об'єднання.
Визначальною ознакою кожної дидактичної системи є цілеутворення спільної
діяльності її суб’єктів [50; 104; 223; 228; 328; 329; 346; 354]. Формулювання й реалізація цілей включає два аспекти:
1) діагностичне цілепланування навчальних результатів та об’єктивний контроль якості засвоєння навчального матеріалу;
2) розвиток цілісної особистості учня в процесі навчання.
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Соціальна керованість
Без керованості будь-яке управління є неможливим. Управління, соціальне за
своєю природою, розвивається й оформлюється як соціотехнічна діяльність. Сутність управління полягає в розробленні цілераціональних регулятивів життєдіяльності людей. Тривалий час у менеджменті вважалося, що достатньо створити систему
управління, а керованість прийде сама собою. У зв'язку з цим, визначення керованості часто зводиться лише до здатності об'єкта управління підкорятися суб'єкту
управління, адаптуватися до нього, реагувати на його вплив. Тоді як ця здатність
завжди пов'язана з характеристиками соціальної взаємодії й опосередкована інституціональною структурою суспільства.
Для цілей нашого дослідження використано висновки учених у галузі соціології управління, які розвинули концепції соціальної керованості (П. Бурдье, М. Вебер,
Л. Т. Волчкова, Е. Гідденс, Т. І. Грицкевич, Е. Дюркгейм, С. Г. Кирдина, Г. О. Меньшикова, В. М. Мініна, В. А. Мірзоян, Ф. Х. Кауфманн, О. І. Пригожин, М. В. Рубцова, М. С. Солодка, М. П. Фоллет, Ю. Хабермас, П. Штомпка) [340].
Як зазначає М. В. Рубцова, в управлінських науках базовим визначенням керованості є здатність бути керованим і підконтрольним. Керованість у бізнесі – це
здатність організації реагувати передбачувано при запланованих впливах на неї. В
кібернетиці – керованість означає здатність системи досягати контрольованих параметрів та співвідноситься з чітким досягненням цілей при домінуванні керуючого
суб’єкта. В критичній теорії суспільства керованість розглядається як негативна характеристика індивіда, „зомбованого” засобами масової інформації, або „нездорового” громадянського суспільства, нездатного до критичного аналізу влади. У синергетиці – керованість розглядається не як тотальна неперервна підконтрольність, а як
точкова підпорядкованість при неперервній самоорганізації. Керованість потрібна,
щоб задати напрямок саморозвитку. Актуальним для нашого дослідження є визначення цього поняття з позицій соціології управління: „керованість – це якісна характеристика соціального середовища, що дає змогу соціалізованим суб’єктам встановлювати й досягати певних цілей у взаємодії між собою” [340].
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В керованості глибинно закладена можливість об’єкта стати автономним, самоорганізованим, відповідальним і вільним. Керована поведінка індивіда є результатом роботи всіх суспільних структур, що сприяють його включенню в управлінську взаємодію як свідомого, здатного до цілепокладання суб’єкта.
Сучасна ідея комунікативного суспільства розглядає керованість як позитивну
якість комунікативного середовища, що формує певний простір, в якому кожна людина є дієвим суб'єктом управління. Розкриваючи керованість як якість соціального
середовища, М. В. Рубцова акцентує увагу на створенні суб'єктами особистих керованих просторів, які в своїй сукупності утворюють спільні керовані простори, що
заповнюють соціальний простір.
Керованість існує на декількох онтологічних рівнях як потенційна або актуальна якість [340]. На рівні соціального середовища керованість є його потенційною
якістю, що дає змогу суб'єктам створювати особисті керовані простори й розширювати їх в процесі взаємодії, створюючи кумулятивну керованість. На рівні характеристики соціальних суб'єктів, керованість – це інтерсуб'єктивно набута потенційна
якість суб'єктів, що дає змогу їм спільно ставити й досягати мети. На рівні взаємодії,
керованість – актуальна якість взаємодії, яка має суб'єкт-об'єктний чи суб'єктсуб'єктний характер. На рівні соціальних інститутів, керованість – потенційна
якість, збережена у вигляді інституалізованих механізмів взаємодії різних типів.
Основні принципи соціологічного дослідження керованості [340]:
1. Принцип обмеженості суб’єкта. Окремий суб’єкт незалежно від соціального статусу не може змінити спільноти, хоч обов’язково бере участь у її змінах.
2. Принцип інтерсуб’єктивності. Соціальне середовище чинить значний
вплив на формування суб’єкта через розуміння смислу дій інших суб’єктів.
3. Принцип рівності суб’єктів. Межа між домінуючими/підлеглими, керуючими/керованими суб’єкта умовна й рухома.
4. Принцип емерджентності. Дії багатьох суб’єктів одночасно породжують
кумулятивний ефект, наслідки якого малопередбачувані як для окремого суб’єкта
управління, так і для багатьох інших. Система набуває якостей, які не властиві її

39

окремим елементам, а виникають завдяки їх об’єднанню. При цьому цілі системи не
співпадають із цілями її складових частин.
5. Принцип інституалізації. Контроль одного суб’єкта над всіма іншими неможливий, однак існують інституційні механізми, які розподіляють контроль у суспільстві й створюють безліч контролерів над собою та іншими. Керованість підвищується з допомогою інституційних структур.
Отже, на основі уточнення понятійно-термінологічного апарату й основних
методологічних підходів, перейдемо до висвітлення предмету нашого дослідження.
1.2. Реалізація технологічних підходів у неперервній освіті
Основні принципи упровадження технологічного підходу в сучасних закладах
освіти розроблені у працях С. І. Архангельського, В. П. Безпалька, В. Ю. Бикова,
В. І. Бондаря, І. Є. Булах, С. У. Гончаренка, В. С. Данюшенкова Т. О. Дмитренко,
В. І. Євдокимова, І. А. Зязюна, М. В. Кларіна, В. І. Лозової, В. М. Монахова,
А. С. Нісімчука, Н. Г. Ничкало, О. С. Падалки, О. М. Пєхоти, П. І. Підкасистого,
І. П. Підласого, В. Ю. Питюкова, І. Ф. Прокопенка, О. Я. Савельєва, С. О. Сисоєвої,
Д. В. Чернілевського, М. А. Чошанова та інших учених.
Розглядаючи технології навчання як філософську, соціальну й психологопедагогічну категорію, будемо зважати, що її сутність, зміст, структура та інші родові характеристики визначаються як загальним, так і частковим у цьому понятті.
Тобто, з одного боку технологія навчання характеризується неспецифічними загальними ознаками поняття „технологія”, які, в свою чергу, звужуються й уточнюються
значенням поняття „навчання”.
За визначенням ЮНЕСКО, технологія навчання – „… це, в загальному розумінні, системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання й засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти” [294, с. 331].
Не вдаючись до глибинного аналізу структури й класифікації технологій навчання, зупинимось на основних поняттях, виключних для даного дослідження.
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„Технологія”, як підхід до реалізації процесу будь-якої діяльності, визначається фахівцями як „сукупність прийомів, способів діяльності”, „взаємозв’язок засобів,
предметів праці, прийомів для підвищення її ефективностіˮ, „замкнутий послідовний ланцюг виробничих операцій і циклівˮ [364; 365]. Слово „технологіяˮ (від
грецьк. techne – мистецтво, майстерність і logos – поняття, вчення) означає:
а) сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форм сировини, матеріалу чи напівфабрикатів в процесі виробництва…; б) наука про способи
впливу на матеріали чи напівфабрикатів відповідними знаряддями виробництва
[364]. Інше визначення наводиться у словнику С. І. Ожегова: „Технологія – сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва, а також науковий опис способів виробництваˮ [273, с. 650]. Спільним для технологічного підходу в будь-якій
галузі є визначення цілей діяльності та організація робіт групи людей так, щоб цілі
були реалізовані по завершенні процесу (циклу) діяльності [154; 186].
Із 50-х років ХХ століття технологічний підхід стали застосовувати до побудови навчального процесу. За думкою Г. К. Селевка, перш за все, необхідно виходити з
найбільш загального, метапредметного розуміння технології як науково- та/або
практично обґрунтованої системи діяльності, застосовуваної людиною в цілях перетворення навколишнього середовища, виробництва матеріальних чи духовних цінностей. Технологічний підхід … виступає як концентроване вираження досягнутого
рівня розвитку, впровадження наукових досягнень в практику, як найважливіший
показник високого професіоналізму діяльності [346, с. 7-10].
Технологічний підхід у навчанні передбачає точне інструментальне управління навчальним процесом і гарантоване досягнення поставлених навчальних цілей.
Нині цей підхід активно розробляється багатьма вченими: йому присвячені праці Л.
Андерсона, В. П. Беспалька, Т. А. Ільїної, М. В. Кларіна, А. І. Космодем'янської,
Н. Д. Никандрова, Є. С. Полат, О. Я. Савельєва, Г. К. Селевка та ін.
Технологізацію навчання (технології у сфері освіти) розглядають як напрямок,
який ставить за мету підвищення ефективності освітнього процесу, гарантування досягнення запланованих результатів навчання [25-26]. Звісно, ніколи не буде можливо
так формалізувати навчальний процес, щоб він став схожий на виробничий. Адже
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безпосереднє застосування дидактичних технологій залежить від особистісних якостей викладача й відображає його творчі спрямування. Тому під технологізацією процесу навчання розуміють його оптимізацію на основі засобів різних навчальних технологій. Узагальнення педагогічної практики й аналіз літературних джерел свідчать
про те, що у більшості випадків увага зосереджується на винайденні моделей ефективного управління навчальним процесом. Одним із напрямків таких пошуків є дослідження в області педагогічних і, зокрема, дидактичних, технологій. В сучасному
розумінні педагогічна технологія – наука, що досліджує принципи й способи оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу факторів, які забезпечують освітню ефективність через конструювання й застосування прийомів і матеріалів, а також засобами оцінки застосовуваних методів [15]. Сутність технології полягає в ідеї повної
керованості роботи будь-якої педагогічної системи, зокрема її основної ланки – процесу навчання. Технологія визначає спеціально упорядковані способи й засоби діяльності в процесі навчання, й, водночас, зорієнтовує на очікувані її результати. Крім
того, технологія базується на теоретично обґрунтованій моделі взаємоузгоджених
дидактичних засобів і дій, їх несуперечності між собою та бажаним результатом.
Педагогічна технологія представляє собою модель певної педагогічної системи, функціонування якої спрямоване на систематичне й послідовне втілення на
практиці наперед запроектованого навчально-виховного процесу. Важливим принципом педагогічної технології – є принцип структурної й змістової цілісності всього
навчально-виховного процесу, гармонійної взаємодії та ієрархії всіх елементів педагогічної системи. Отже, педагогічна технологія – система забезпечення позитивних
наслідків педагогічної діяльності, організація процесу викладання й засвоєння знань
із врахуванням технічних і людських ресурсів у їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм навчання та забезпечення якості освіти.
„…педагогічна технологія – це мистецтво учіння, яке виступає як системний
метод створення, використання й визначення всього процесу викладання й засвоєння
знань із врахуванням технічних і людських ресурсів у їх взаємодії, що ставить своїм
завданням оптимізацію форм освіти... ” (І. Ф. Прокопенко [321]). М. Д. Никандров і
В. А. Кан-Калик визначають педагогічну технологію, як прикладну евристичну сис-
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тему педагогічних умінь і навичок, що включає й безпосередню взаємодію з дітьми
як творчий процес. Головним завданням педагогічної технології є визначення корисних для практики, найбільш раціональних і ефективних методів досягнення поставлених дидактичних цілей, а сама вона є теоретичним підґрунтям практики навчання,
оскільки містить систему науково обґрунтованих рекомендацій, що використовуються у навчальному процесі (Н. Ф. Тализіна). В. Ю. Питюков вважає, педагогічна технологія в широкому значенні означає цілісну систему концептуально й практично значимих ідей, принципів, методів, засобів навчання й виховання, що гарантує
надійний і діагностований результат в даний період і при наступному її відтворенні й тиражуванні. У вузькому значенні – це обґрунтування професійного вибору операціонального впливу педагога на учня в контексті його взаємодії зі світом, з метою формування у нього ставлення до цього світу, яке гармонійно поєднує свободу особистісного прояву й соціально-культурну норму [301, с. 3].
Розвитку теорії педагогічних технологій присвячені праці багатьох учених
(С. І. Архангельського, В. П. Беспалька, В. К. Дьяченка, В. І. Загвязинського, Т. А.
Ільїної,

М. В.

Кларіна,

В. А.

Козакова,

Ю. А.

Конаржевського,

А. І. Космодем’янської, В. В. Краєвського, М. В. Монахова, М. Д. Никандрова, О. С.
Падалки, О. І. Пометун, Л. І. Рувинського, Г. К. Селевка, В. О. Сластьоніна, І. О.
Смолюка, Ю. В. Стрельнікова, Н. Ф. Тализіної, Л. М. Фрідмана, А. В. Хуторського,
Т. І. Шамової, О. Т. Шпака та ін.) [26; 37; 147; 261; 273; 346; 361]. Зокрема, В. П. Беспалько розглядає педагогічну технологію як сукупність засобів і методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання й виховання, що дають змогу
успішно реалізовувати поставлені освітні цілі, а також як проект педагогічної системи, реалізований на практиці [26, с. 78]. На думку В. П. Беспалька, „системний підхід лежить в основі будь-якої педагогічної технології, відтворюваність і планована
ефективність якої цілком залежить від її системності й структурованості” [26, с. 6].
Учений розглядає педагогічну технологію як частину педагогічної системи, як певної сукупності взаємопов'язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення організаційного, цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості із заданими якостями. Педагогічна система включає блок її завдань і блок
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технології для їх вирішення. Дидактичні завдання відображають цілі навчання, особистісні якості учнів, зміст навчального предмета та виховного впливу.
В. Я. Віленський доводить, що технологія навчання являє собою цілісну дидактичну систему, яка дає змогу найбільш ефективно, з гарантованою якістю вирішувати педагогічні завдання. До структурних компонентів технології як дидактичної
системи доцільно віднести дидактичні цілі й завдання, зміст навчання, засоби педагогічної взаємодії (методи навчання), організацію навчального процесу (форми навчання), засоби навчання, учня, викладача й результат їх спільної діяльності. Учений розглядає технологію навчання як процес – послідовність педагогічних процедур, операцій і прийомів, які складають в сукупності цілісну дидактичну систему,
реалізація якої в педагогічній практиці приводить до досягнення гарантованих цілей
навчання і сприяє цілісному розвитку особистості учня. Водночас, технологія навчання (як результат) – науковий проект (опис, модель) дидактичного процесу, відтворення якого гарантує успіх педагогічних дій [50].
За своєю сутністю – технологія навчання – це спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програмами, який представляє систему форм, методів і засобів навчання для найбільш ефективного досягнення поставлених цілей.
Структура технологій навчання визначається як зміст і структура навчальної (виховної) інформації для представлення учням, комплекс завдань, вправ і задач для формування навчальних і професійних навичок і вмінь, накопичення первинного досвіду професійної діяльності (В. О. Беліков).
У структурі технології навчання виділяють три компоненти: організаційна
форма, дидактичний процес і кваліфікація викладача. Педагогічна технологія – це
взаємопов'язана система дій педагога, спрямована на вирішення педагогічних завдань; планомірне й послідовне втілення на практиці спроектованого педагогічного
процесу; строго наукове проектування й точне відтворення педагогічних дій, що гарантують успіх [361, с. 330].
Загалом, педагогічні технології розглядають як певний алгоритм побудови
освітнього процесу з наперед заданими результатами [37, с. 15]. За М. В. Кларіним,
педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх

44

особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для
досягнення педагогічних цілей [147, с. 17]. Також він зазначає, що поняття „педагогічна технологія” співвідноситься у вітчизняній педагогіці з процесами навчання й
виховання, на відміну від зарубіжної, де воно обмежене сферою навчання. Педагогічна технологія – продумана в усіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з
проектування, організації та здійснення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя [261, с. 35].
У педагогічній практиці поняття „педагогічна технологія” використовується
на трьох супідрядних рівнях (Г. К. Селевко) [346, с. 16-17]:
– Загальпедагогічний (загально дидактичний) рівень: загально педагогічна технологія характеризує цілісний освітній процес у даному регіоні, навчальному закладі, на певному рівні навчання. Тут педагогічна технологія синонімічна педагогічній системі й включає сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності суб'єктів та об'єктів процесу.
– Частково-методичний (предметний) рівень: термін „конкретно-предметна
педагогічна технологія” вживається в значенні „конкретна методика”, як сукупність
методів і засобів для реалізації певного змісту навчання й виховання в рамках одного предмета, класу, майстерні вчителя (методика викладання предметів, методика
компенсуючого навчання, методика роботи вчителя, вихователя тощо).
– Локальний (модульний) рівень: локальна технологія являє собою технологію
окремих частин навчально-виховного процесу, рішення часткових дидактичних і
виховних завдань (технології видів діяльності, формування понять, виховання окремих особистісних якостей, уроку засвоєння нових знань, технологія повторення й
контролю матеріалу, технологія самостійної роботи та інші).
Представлені визначення дають змогу виділити основні структурні компоненти педагогічної технології: 1) концептуальна основа; 2) змістова частина навчання:
мета навчання – загальні й конкретні цілі; зміст навчального матеріалу; 3) процесуальна частина, що включає реалізацію технології: організацію навчального процесу;
методи й форми навчальної діяльності учнів; діяльність вчителя з управління процесом засвоєння матеріалу; діагностику навчального процесу.
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Часто поняття „педагогічна технологія” й „технологія навчання” вживаються
як тотожні. Термінологічне розмаїття й дефініційна палітра у цій галузі свідчить і
про сучасну актуальність досліджень технологізації навчального процесу. Поряд із
поняттям „педагогічна технологія” використовуються терміни „освітня технологія”, „дидактична технологія”, „технології у навчанні”, „технологія навчання”,
„технологія учіння”, „конкретно-предметні педагогічні технології”, „технологія
виховання”, „методична система”, „метод навчання” тощо.
Як зазначає Г. К. Селевко, поняття „освітній процес”, „освітня технологія”
(технологія у сфері освіти) видаються ширшими, ніж поняття „педагогічний процес”, „педагогічна технологія”, бо освіта включає, крім педагогічних, ще різноманітні соціальні, соціально-політичні, управлінські, культурологічні, психологопедагогічні, медико-педагогічні, економічні та інші суміжні аспекти. Однозначного
тлумачення цих термінів не існує; так, освітню технологію іноді розуміють вузько –
як технологію навчального процесу. З іншого боку, поняття „педагогічна технологія” відноситься, до всіх розділів і видів безперервної освіти (дошкільна, шкільна,
вузівська, додаткова, сімейна, професійна, виробнича, спеціальна та інші). У зарубіжній літературі застосування цих термінів має близькі написання: „technology in
education” („технології в освіті”), „technology of education„ („технології освіти”),
„educational technology” („педагогічні технології”) [346, с. 7-10].
В. І. Загвязинський [104, с. 95] визначаючи в загальному вигляді предмет педагогічної технології як область знання, яка охоплює сферу взаємодій викладача й
учнів у всіх видах діяльності, організованих на основі чіткого цілепокладання, систематизації, алгоритмізації прийомів навчання, пише, що точніше говорити не про
педагогічні й освітні технології, а про навчальні технології.
„Технологія навчання означає таку організацію процесу навчання, що передбачає певну систему дій і взаємодій всіх елементів навчального процесу. Вона передбачає детально сплановану систему дій не тільки вчителя, викладача, а й, насамперед, того, хто навчається – учня, студента. При коректному застосуванні вона забезпечує, гарантує досягнення певного результату – підвищення рівня навчальних досягнень того, хто навчається. Структура технології навчання або технологічна стру-
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ктура процесу навчання завжди може бути представлена у вигляді системи певних
операцій, технічних дій і функцій вчителів і учнів, згрупованих за основними етапами процесу навчання” (О. І. Пометун) [93, с. 357-358].
Видатні дослідники проблем технологізації навчання (В. П. Беспалько, М. В.
Кларін, М. А. Чошанов, інші) визначають системні ознаки технології: доцільність,
результативність, алгоритмічність, відтворюваність, керованість, проектованість.
Дж. Брунер, Т. Сакамото, Д. Карнегі визначили технологію навчання як галузь знань,
яка обумовлена закономірностями побудови, реалізації та оцінки всього навчального
процесу з урахуванням цілей навчання. П. Мітчелл, Р. Томас, А. Ламсдейн, Б. Блум,
К. Річмонд, Л. Елтон пропонують багатоаспектний підхід при розгляді технології навчання, згідно з яким технологія – спосіб організації, система забезпечення й відтворення позитивних наслідків діяльності.
Зважаючи на розмаїтість тлумачень понять „педагогічна технологія” і „технологія навчання”, у подальшому викладі будемо застосовувати останнє як базове для
нашого дослідження. Технологія навчання – науково обґрунтована, організаційно
оформлена, комплексна програма взаємодії викладача та студентів (учнів) у навчальному процесі, в основі якої є методична система, що визначається метою навчання
й гарантує досягнення запланованих результатів навчальної діяльності (система логічно впорядкованих етапів навчального процесу, що забезпечують досягнення певного, наперед спроектованого, стандарту знань з навчального предмета) [154]. При
цьому – „методична система” – теоретично обґрунтована й практично апробована
сукупність взаємопов’язаних, взаємодоповнюючих і взаємообумовлених методів,
дій, прийомів предметної діяльності викладача й учня для оволодіння системою
знань та способів їх застосування. На відміну від технології, „методика” – це перевірений досвід досягнення запланованого результату, що відображає індивідуальність
носія й специфіки предметної області, у якій досвід був здобутий (І.А. Колесникова).
Узагальнене визначення технології навчання пропонують В. Я. Віленський,
П. І. Образцов, В. О. Сластьонін, А. І. Уман [50] – це законовідповідна педагогічна
діяльність, яка реалізує науково обґрунтований проект дидактичного процесу й характеризується більш високим ступенем ефективності, надійності й гарантованості
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результату, ніж це має місце при традиційних моделях навчання. З цієї точки зору
технологія навчання може розглядатися як упорядкована сукупність педагогічних
дій, операцій і процедур, що інструментально забезпечують досягнення прогнозованого результату навчання в динамічних умовах освітнього процесу. Для порівняння
– поняття „методика” означає процедури використання комплексу методів і прийомів навчання, зазвичай, безвідносно до особи, що їх здійснює, а технологія навчання
передбачає долучення до неї особистості викладача в усіх її різноманітних проявах.
Технологія навчання нерозривно пов'язана з педагогічною майстерністю
останнього, адже будь-яка дидактична задача може бути ефективно вирішена за допомогою технології, спроектованої й реалізованої кваліфікованим педагогомпрофесіоналом. Але якщо розглядати технологію навчання не як педагогічний процес, а як його проект, своєрідний інструментарій для організації та здійснення педагогічної діяльності, тоді можна стверджувати, що технологія може втілюватися не
тільки її автором, а й його послідовниками.
Отже, технологія навчання – це більш висока стадія розвитку методики, коли
поряд з її персоніфікацією виробляється детальна розробка основних складових: цілепокладання, прогнозування, вибору оптимальних форм, методів і засобів навчання, організації взаємодії учасників процесу, оцінки, контролю й корекції знань, навичок і вмінь учнів з метою гарантованого досягнення дидактичних цілей. Таким
чином будь-яка методика навчання може бути доведена до рівня технології.
Зі сказаного випливають вимоги до технологій навчання у вищій школі: урахування особистісних якостей учнів, оптимальність, несуперечність дидактичним
принципам, спрямованість на активізацію пізнавальної діяльності студентів. Таким
чином, в основі розробки технологій навчання лежить проектування високоефективної навчальної діяльності учнів та управлінської діяльності викладача.
Як критерії діяльності викладача на технологічному рівні можуть бути такими: наявність чітко й діагностично заданої мети, коректно вимірюваного уявлення
понять, операцій, діяльності учнів як очікуваного результату навчання, способів діагностики досягнення цієї мети; подання та змісту навчальної діяльності у вигляді
системи пізнавальних і практичних завдань, орієнтовної основи й способів їх вирі-
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шення; наявність досить жорсткої послідовності, логіки, певних етапів засвоєння
теми (матеріал, набір професійних функцій тощо); вказівка способів взаємодії учасників навчального процесу на кожному етапі (викладачами з учнями, учнів один з
одним і між собою); використання викладачем оптимальних засобів навчання; мотиваційне забезпечення діяльності викладача й учнів, засноване на реалізації їх особистісних і професійних функцій в цьому процесі (вільний вибір, креативність, змагальність, життєвий і професійний сенс); визначення меж цілевідповідної (алгоритмічної) й творчої діяльності викладача, допустимих відступів від загальних правил.
В узагальненому вигляді основні поняття нашого дослідження представлені на
рисунку 1.1. Інші терміни й визначення понятійно-категоріального апарату цієї наукової праці детально будуть представлені далі у своєму місці.
Концептуальні підходи до розробки професійно-орієнтованих технологій навчання економічних дисциплін розглянемо через призму нормативно-правового і
науково-методичного забезпечення. Зокрема, документи європейських самітів і Міністерства освіти України підводять до висновків, що освітні системи повинні пристосовуватися до нових реалій XXI століття, а безперервна освіта має стати головною
політичною програмою громадянського суспільства, соціальної єдності та зайнятості. Визначено головну мету безперервної освіти: формування активної громадянської позиції та конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Визначено її
ключові фактори: особиста мотивація до навчання і наявність різноманітних освітніх ресурсів і структур. Встановлено, що стратегія безперервної освіти повинна розвиватися в багаторівневому полі соціального партнерства влади та громадських організацій, які найближче пов'язані з інтересами і потребами громадян і спільнот.
У документах ЄС сформульовано ключові принципи безперервної освіти, зокрема, що освітні системи повинні вміти гнучко адаптуватися до сучасних умов, враховувати динаміку реального сектора економіки, перспективи розвитку технологій,
виробництв і всього суспільного життя й орієнтуватися на них у своєму розвитку.
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Нормативно-правове поле функціонування локального освітнього середовища
Суб’єкти навчального процесу

Бенефіціари освіти

Інформальне,
неявне
навчання
(Informal
learning,
lifewide)
допочаткова

Непрофесійна соціальна освіта

додипломна

Мотив
Ціль
Спосіб
Професійнозначимий
продукт

післядипломна

Якість локального соціальноекономічного середовища:
якість життя, якість робочих місць, екологічність, якість інфраструктури, сталий розвиток тощо

контроль

Виконаннч

Зміст
предмета

середня

Якість учіння
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Предметне поле якості навчання

Ціль
Умови
Навчальний
продукт
ІММ
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Технології
навчання

Умови навчання

Цілі освіти,
СДЦ

Неформальне
навчання
(Non-formal
learning),

Критерії,
індикатори

Якість навчання

Формальне
навчання
(Formal
learning)

Види неперервної освіти

Якість локального соціальноекономічного середовища:
якість життя, якість робочих місць, якість
інфраструктури, сталий розвиток тощо

Заклади освіти

післядосвідна

Етапи й рівні неперервної освіти

Початкова, середня, вища професійна
Методологічні засади і загальнонаукові підходи – системно-діяльнісний, структурно-функціональний, особистісно-орієнтований, професійно-орієнтований, соціально-детермінований, аксіологічний, акмеологічний, праксеологічний, наративний.
Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу

Рисунок 1.1. Структурно-функціональна модель технологій та управління якістю навчання у системі неперервної освіти
локального середовища [150]
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Мультидисциплінарна сутність освіти, відсутність конструктивістських підходів, у рамках яких створюються й застосовуються соціальні технології управління
освітніми системами, функціонуючими в динамічному соціально-економічному середовищі пояснюють, чому безліч спроб оптимізації окремих її складових не призводять до очікуваного результату. Тому новий імпульс до розвитку і поширення
отримали інноваційні дидактичні технології, на які покладають великі надії на оптимізацію форм і методів навчання та забезпечення відповідної ефективності та якості навчального процесу. Тим самим створюються умови для попередження наявних
у суспільстві негативних соціальних тенденцій, забезпечення оптимізації структурно-функціональних перетворень системи освіти відповідно до потреб економіки та
кожної особи, підвищення суспільної значимості безперервної освіти, соціального
ідеалу, органічно узгодженого з інтересами індивідів і соціальних груп населення.
Педагогічна технологія й технології предметного навчання присутні завжди в
будь-якому навчально-виховному процесі [25; 26]. Питання полягає в цілеспрямованому виборі оптимальних комбінувань елементів навчальних технологій, для реалізації навчальних завдань в конкретній педагогічній ситуації. Реалізація (лат. realis –
дійсний) в сучасному економічному словнику (Л. Ш. Лозовський, Б. А. Райзберг,
О. Б. Стародубцева, 1999) означає процес здійснення задуму, плану; перехід від
припущення до втілення у життя; виконання (проекту); звершення; отримання корисного результату [273; 326; 327]. Саме реалізація технології навчання як цілісної дидактичної системи забезпечує досягнення конкретних цілей навчання.
Складовими частинами кожної педагогічної технології є конкретні технології
навчання предметів або їх циклів. Вони включають системний комплекс психологопедагогічних процедур, які включають спеціальний підбір і компонування дидактичних форм, методів, способів, прийомів та умов, необхідних для процесу навчання
та здійснення цілеспрямованих змін (чи виникнення нових) змін поведінки і діяльності учнів. Технологічний підхід до предметного навчання ставить метою конструювання навчального процесу з урахуванням дидактичних цілей, заданих соціальним замовленням, освітніх принципів, що відображають цілі та зміст вивчення конкретних дисциплін. Важливо, що цілі навчання повинні бути життєво необхідними,
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реально досяжними, точними і повними без надлишковості, систематизованими і діагностичними (Д. В. Чернілевський) [404].
У розвитку технологізації навчання очевидною є наявність двох основних
концептуальних підходів до цього процесу (К. В. Юшкова). Згідно першому – технології в освіті, навчанні й вихованні повинні бути максимально наближені до технократичного ідеалу алгоритмізованої та запрограмованої діяльності, із застосуванням чітких покрокових настанов, що гарантує досягнення результату найбільш повно відповідного поставленій меті. Отже, тут ідеться про достатньо „жорсткіˮ технології. Згідно другого підходу – гуманітарного за своєю суттю, мова йде про „м’якіˮ
технології, які містять не стільки категоричні приписи, скільки гнучкі рекомендації.
Рамки кожного із двох вказаних підходів задають межі свободи учителя та учнів при
використанні технології, можливості творчої інтерпретації установок і рекомендацій, норм і форм діяльності суб’єктів педагогічного процесу.
Як зазначає О. В. Бондаревська, вважається, що „жорсткийˮ технологічний підхід відповідає сучасним характеристикам нової цивілізації, всі вони вказують на
кардинальні зміни, насамперед загальної технології соціального розвитку, що закономірно тягне за собою нові вимоги до якості людини, які розуміють як „відповідність його природному середовищу, культурі, суспільству, економіці, технологіям,
професійній діяльності, державі, біосфері, Землі, Космосу з урахуванням змін, що
відбуваютьсяˮ (А. І. Субетто). У контексті цього визначення найважливішими характеристиками якості людини виступають адаптаційні здібності, а також здатності до
самозміни, що забезпечують його „відповідністьˮ змінному зовнішньому світу і
життєвому середовищу. Таке розуміння якості людини вказує на об'єктний підхід,
розглядаючи її в основному як продукт природи, культури, суспільних відносин тощо. „Людиноорієнтований підхід в освіті, що є вихідним принципом нашої методології, припускає відповідність людини не стільки тенденціям навколишнього середовища, скільки своєї власної сутності як динамічного суб'єкта історії, культури, технологій, що володіє для цього творчим, перетворюючим потенціалом, здатного
змінювати соціокультурне середовище і якість свого життя. У контексті такого підходу якість людини проявляється в ступені реалізації його інноваційного, творчого
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потенціалу, що висуває на перший план здатність самостійно, власними зусиллями
вирішувати виникаючі перед ним громадські, особисті та професійні проблеми на
основі їхнього розуміння, переживання, осмислення і пошуку інноваційних способів
їх продуктивного розв'язання. Така постановка проблеми обумовлена великими соціальними очікуваннями і надіями, які сучасне суспільство покладає на освіту. Відповідно цим тенденціям змінюється ставлення до якості освіти: якісною визнається
така освіта, яка повноцінно виконує свої фундаментальні функції – людиноформуючого, культуровідповідного, орієнтованого на випереджальний розвиток, високотехнологічного процесуˮ (О. В. Бондаревська) [36].
„Жорсткі ˮ та „м'якіˮ підходи до інтерпретації освітніх технологій орієнтовані
на різні системи педагогічних цінностей. Для жорсткого підходу важливо максимально точно з найменшими витратами досягти заздалегідь визначеного, чітко прописаного педагогічного результату, як правило, пов'язаного з розвитком або формуванням соціально-типових якостей особистості. Для м'якого підходу важливо забезпечити можливість саморозвитку, самореалізації, розкриття творчого потенціалу
учнів за допомогою наявних педагогічних можливостей. М’які педагогічні технології лежать в основі особистісно-орієнтованої освіти, що опирається на принцип свободи в педагогічній роботі. Саме такі – цілісно організовані технології здатні виконувати роль механізму розвитку особистості, спільноти, держави.
Проте, як підкреслює О. В. Бондаревська, не всяка технологія виконує таку
роль – механізму розвитку. Наприклад, в рамках раціоналістичного напряму в освіті
виникли результативні способи управління процесом оволодіння знаннями, які поєднують у собі методи діагностики та навчання (зокрема, тренінгу). При цьому важливу роль відіграє середовище навчання (створення мотивації, обговорення з учнями цілей і результатів учіння, його оснащеність дидактичними і технічними засобами, тестами, завданнями тощо). У цьому разі – середовище дуже директивне, наповнене докладними розпорядженнями про те, що і як робити. І це не залишає ні вчителю, ні учням місця для вибору способів дій і творчості.
Класична („жорсткаˮ) технологія, що базується на алгоритмічній парадигмі,
застосовується для опису моделей навчання, що відповідає умовам виробничого
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процесу, і включає в себе: модель особистості учня з описом параметрів, які підлягають контролю і способів їх діагностики; систему педагогічних впливів на учнів,
що складається з відомих операцій і реалізує певну теоретичну концепцію научіння;
систему операціонально визначених цілей навчання. У такому середовищі здійснюється лише научіння певним навичкам, а не розвиток творчих здібностей учнів. Цей
приклад показує зв'язок, який існує між цільовими, парадигмальними установками
освіти, її змістом і технологіями [36].
Інший приклад – гуманно орієнтованої практики – створення технології розвивального навчання (Л. В. Занкова, В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна), яка має два
варіанти впровадження: перший базується на пріоритеті розвитку соціального досвіду учня, другий – розвитку його теоретичного мислення [].
Особистісно-орієнтована освіта реалізується через гуманітарні технології відкритого типу, що втілюють фундаментальні філософські, психологічні, педагогічні
ідеї про людину і процеси її індивідуально-особистісного розвитку, про освіту як
людиноформуючий, самоорганізовуваний, смислопороджуючий процес, про виховання як педагогічну підтримку особистості та індивідуальності, про освітній простір як проекцію життєвого світу дітей, студентів та ін. Гуманістична парадигма освіти проектується для заходів індивідуально-особистісного розвитку, на відміну від
традиційної освіти, яка працює переважно з когнітивною сферою.
Метою технологій особистісно-орієнтованої освіти є виховання людини, здатної мислити і діяти на особистісному рівні, проявляючи ціннісно-смислове ставлення до світу, інших людей, самого себе, здійснюючи суб'єкт-суб'єктну, діалогічну
взаємодію, реалізуючи індивідуальні особливості світосприйняття. Ця мета конкретизується в проектованих результатах технологій особистісно-орієнтованої освіти:
розвитку особистісних структур свідомості (цінностей, смислів, відносин, здібностей до вибору, рефлексії, саморегуляції тощо), становленні суб'єктних властивостей
(автономності, самостійності, діалогічності, відповідальності, відкритості тощо), вираженні індивідуальної своєрідності особистості учня. Гіпотетична структура змісту
особистісно-орієнтованої освіти включає такі компоненти: аксіологічний, когнітивний, діяльнісно-творчий, особистісний. Їх реалізація передбачає, відповідні педаго-
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гічні процеси: смислоутворення, розвивальне навчання, організацію творчої діяльності, педагогічну підтримку індивідуальності. Ці процеси необхідно забезпечити
адекватними педагогічними технологіями. Таке розуміння відповідає і поняттю „соціальної технології”, в якій вихідним і кінцевим результатом навчання є людина, а
параметрами, які змінюються – її якості ” (М. І. Лазарєв, С. А. Смірнов).
Технології характеризуються якісною специфікою, яка відображає способи
організації навчальної діяльності. Однак, як зазначає М. Ю. Олешков [274], в сучасній педагогіці відсутня обґрунтована й однозначно визнана класифікація педагогічних технологій. Основна причина цього – „розмитістьˮ, відсутність єдиного тлумачення понять „технологія навчанняˮ і „педагогічна технологіяˮ. Різні технології автори описують на основі різних критеріїв. Так, згідно стратегій навчання розрізняють технології: інформаційні, задачні, тренінгові з відпрацюванням розумових і
практичних прийомів діяльності, формування практичних умінь тощо. Підставами
класифікації технологій навчання – це ті якісні характеристики, які дають змогу систематизувати технології щодо рішення основних проблем об’єкта, з урахуванням цілей та особливостей їх застосування в реальній професійно-освітній практиці [102].
Розрізняють взаємопов’язані загальні й часткові (конкретні) дидактичні технології. До загальних відносять технології конструювання та реалізації процесу (наприклад, засвоєння знань, спілкування, творчої діяльності, соціальної активності
тощо). До часткових – технології рішення конкретних педагогічних задач. Відомі
класифікації технологій [36; 68; 71; 84; 104; 181; 186; 192; 197; 210; 211; 230; 274;
295; 296; 297; 299; 300; 346; 405; ін.] описують кілька сотень їх різновидів, типів,
груп і підгруп технологій традиційного („жорсткогоˮ) алгоритмізованого навчання;
технології стохастичного характеру, що використовують педагогіку відносин (а не
вимог); технології навчання творчої діяльності; авторські (інноваційні) школи тощо.
О. В. Бондаревська розрізняє такі типи технологій [36]: технології освіти інформаційно-знаннєвого типу; технології особистісно-орієнтованої освіти розвивального типу; технології „випереджальної освітиˮ, що базуються на ідеї підготовки
фахівців, що володіють методами „роботи з майбутнімˮ.
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В. І. Загвязинський, використовує термін „навчальна технологіяˮ, виділяє такі
їх чотири групи: технології критеріально-орієнтованого навчання; пошуководослідницькі; імітаційні (моделюючі) технології; інформаційні технології [104].
О. Я. Савельєв [342] класифікує дидактичні технології за такими критеріями:
за спрямованістю дії (особистісно-розвиваючі, професійно-орієнтовані та ін); за цілями навчання (одержання знань, вироблення навичок і вмінь, формування професійних якостей особистості та ін.); за характером предметного середовища (гуманітарні та соціально-економічні, природничі, спеціальні дисципліни тощо); за використовуваними технічними засобами (аудіовізуальні, інформаційні, телекомунікаційні, ІКТ, інші); за організацією процесу (індивідуальні, колективні, змішані).
Г. К. Селевко описує одинадцять груп „сучасних освітніх і педагогічних технологійˮ: сучасне традиційне навчання; педагогічні технології на основі гуманноособистісної орієнтації; педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації
діяльності; педагогічні технології на основі ефективності організації навчального
процесу; педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення та реконструювання матеріалу; частково-предметні педагогічні технології; альтернативні технології; природовідповідні технології; технології вільної освіти [346].
Поряд з названими широке застосування отримали класифікації технологій відповідно з дидактичними теоріями, на яких вони базуються [278; 281; 283; 297, ін.].
Зокрема, Д. В. Чернілевський виділяє технології проблемного, концентрованого,
модульного, розвиваючого, диференційованого, контекстного й ігрового навчання;
Е. Н. Шиянов і І. Б. Котова – технології трансформування знань, навичок і вмінь,
проблемного, програмованого, різнорівневого, адаптивного та модульного навчання; П. І. Образцов – асоціативно-рефлекторного навчання, поетапного формування
розумових дій, проблемного, розвиваючого, програмованого, контекстного й модульного навчання.
Будь-яка педагогічна технологія повинна задовольняти методологічним вимогам і критеріям технологічності: концептуальність; системність; керованість; ефективність; відтворюваність [27; 50; 68; 84, ін.]. Концептуальність передбачає, що кожній педагогічній технології повинна бути притаманна опора на певну наукову кон-
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цепцію, що включає філософське, психологічне й соціально-педагогічне обґрунтування освітніх цілей. Системність означає, що педагогічна технологія має ознаки
системи: логіку процесу, взаємозв'язок його частин, цілісністю. Керованість припускає можливість діагностичного цілепокладання, планування, проектування процесу
навчання, варіювання засобів і методів з метою корекції результатів. Ефективність,
вказує, що сучасні педагогічні технології існують в конкурентних умовах і повинні
бути ефективними за результатами і оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного стандарту навчання. Відтворюваність – можливість застосування
педагогічної технології в інших однотипних освітніх установах, іншими суб'єктами.
На думку М. Ю. Олешкова [274], якщо строго підходити з позицій діяльнісного підходу, тоді до технологій навчання можна віднести тільки педагогічні феномени, засновані на алгоритмічній парадигмі. Тоді стає можливим виділити загальні
ознаки технологій навчання, що відрізняють їх від інших дидактичних моделей:
1. Стандартизація, уніфікація процесу навчання і відповідну можливість відтворення технології стосовно заданих умов.
2. Результативність – досягнення запланованого рівня засвоєння.
3. Спрямованість технології на розвиток особистості у навчанні на основі реалізації ситуаційно обумовленої моделі різнорівневого навчання.
4. Діагностичне цілепокладання. Діяльнісний підхід, закладений в основі будьякої технології, полягає в тому, що досягнення кожної дидактичної мети може бути
перевірено, і це повинно бути обґрунтовано на етапі проектування.
5. Оптимальна організація навчального матеріалу: розробляються дидактичні
модулі, блоки або цикли, що включають в себе зміст досліджуваного матеріалу, мети і рівні його вивчення, способи діяльності щодо засвоєння й оцінки тощо.
6. Організація освітнього процесу відповідно до навчальних цілей, де акцент
робиться на диференційовану самостійну роботу учнів з навчальним матеріалом
(певне прагнення до відмови від традиційної класно-урочної системи: спарені уроки
або цикли уроків, „зануренняˮ, проектно-дослідницька діяльність тощо).
7. Експертиза якості освіти: 1) вхідний контроль – для інформації про рівень
готовності учнів до роботи, актуалізації вивченого; 2) поточний або проміжний – пі-
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сля кожного навчального етапу з метою виявлення прогалин засвоєння матеріалу і
необхідної корекції; 3) підсумковий – для оцінки рівня засвоєння матеріалу.
8. Форма оцінки рівня засвоєння знань і способів діяльності: поряд з традиційними контрольними роботами (в тому числі, різнорівневого характеру) проводиться
тестування і використовуються рейтингові шкали оцінки.
Крім вказаних, виділяють й інші суттєві ознаки технології навчання: економічність, алгоритмічність, проектованість, цілісність, керованість, здатність до корекції, візуалізації та інші Кожна педагогічна епоха породила своє покоління дидактичних технологій. Із аналізу публікацій і досліджень технологій навчання можемо зробити висновок, що жодна із них не є абсолютно ефективною для реалізації освітніх
цілей, оскільки в кожному разі їх упровадження має ситуаційний характер і залежить, насамперед, від рівня професіоналізму й зацікавленості педагога.
Узагальнена педагогічна модель реалізації технологій навчання економічних
дисциплін представлена на рисунку 1.2. У такій моделі мають бути відображені теоретико-методичні засади, методологічні підходи й принципи, мета й завдання, дидактичні системи організації навчання економічних дисциплін, яка включає форми,
методи й засоби її реалізації; сукупність педагогічних умов, дотримання яких забезпечує підвищення результативності й ефективності навчання; системно-модульне
структурування змісту й дидактичних завдань для самостійної роботи на засадах
диференціації й індивідуалізації, що передбачає урахування особливостей певної
дисципліни та її інтернаукових зв’язків; організаційно-методичне й інформаційнотехнічне забезпечення інтерактивної взаємодії викладача й учасників навчання.
В економічній освіті впроваджуються велика кількість навчальних технологій,
кожна з яких має технологічне інваріантне ядро. Серед них особистісно-орієнтовані,
пошуково-дослідницькі, критеріально-орієнтовані (тестові), імітаційні, інформаційні, модульно-рейтингова система, дистанційне навчання, праксеологічні, ІАТН, технології розвитку творчості. Однак, недостатнього поширення й розроблення мають
продуктивні професійно-орієнтовані технології навчання. В реалізації кожної навчальної технології навчання і зокрема в моделі професійно-орієнтованого навчання
присутні усі базові компоненти освітніх цілей, серед яких: розвиток творчого потен-
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ціалу і самовираження студента, його морально-етичних навичок, соціальних умінь,
навичок навчання, комунікативних умінь, навичок аналітичного і критичного мислення. У професійно-орієнтованих технологіях пропонується, крім названих, зосередити увагу на формуванні навичок відповідальної продуктивної праці, ефективно-

Тенденції розвитку неперервної освіти, професійної підготовки фахівців для економіки
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Забезпечення якості навчання та ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців
для економіки та

го виконання посадових обов’язків на робочому місці тощо.

Рисунок 1.2. Узагальнена педагогічна модель реалізації технологій навчання
економічних дисциплін
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Розглянемо нормативно-правові засади навчання у неперервній освіті.
Удосконалення неперервної, у тому числі й економічної, освіти стало одним із
національних пріоритетів, що відображено у кількох національних доктринах і європейських директивах щодо розвитку єдиного освітнього простору. Серед таких,
зокрема, нормативно-правові акти: Указ Президента України № 344/2013 „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, Державна
цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій „Сто відсотків” на період до 2015 року, Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної
освіти на період до 2014 року, Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки
„Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна державаˮ, Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.), Концепція розвитку економічної освіти
(2004 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки тощо.
Сучасна професійна підготовка майбутніх економістів у ВНЗ враховує також
вимоги міжнародних освітніх стандартів і кваліфікацій, зокрема, Болонської декларації „Європейський простір у сфері вищої освітиˮ (1999 р.), Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради „Про єдину для Співтовариства Схему прозорості кваліфікацій і компетентності (Europass)ˮ (2004 р.), „Про подальше європейське співробітництво у сфері забезпечення якісної системи вищої освітиˮ (2006 р.), „Про основні
професійні навички, необхідні для отримання освіти протягом усього життяˮ
(2006 р.), „Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життяˮ тощо [313 – 317; 334; 335; 336; 337; 389393; 427; 436; 437; 439; 446; 447; 454, інші].
Поняття безперервного навчання обширне за своїм змістом, що робить його
привабливим для різних цілей, а його реалізація вимагає чіткого визначення пріоритетних завдань, враховуючи, що деякі аспекти цього процесу не піддаються виміру.
Формування, підтримання, розширення та визнання набутих знань, професійних навичок та рівнів компетентності громадян мають важливе значення для розвитку окремої особистості, груп суб’єктів навчання, конкурентоспроможності підприємств і територій, підвищення рівня зайнятості та соціальної згуртованості як в
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окремих країнах, так і в рамках спільнот. Таке безперервне розширення та визнання
набутих знань і кваліфікацій сприяє інтернаціональній мобільності працівників та
студентів, а також задоволенню потреб попиту та пропозиції робочої сили на територіальних ринках праці. Тому на рівнях держав необхідно поліпшувати доступ до
освіти протягом життя для всіх, в тому числі для окремих груп людей [336].
Неперервна освіта як гносеологічний феномен
Для позначення феномену освіти протягом усього життя (неперервної освіти)
використовуються різні терміни: „перманентна освітаˮ (education permanente), „освіта протягом усього життяˮ (Life-long Education – LLE), навчання для подальшого
життя (Later Life Training), „навчання протягом усього життяˮ (Lifelong Learning –
LLL) тощо. З невеликими відтінками, ці терміни означають освіту як універсальний і
постійний процес, що є частиною життя людини й не обмежується спеціальною навчальною діяльністю в класних кімнатах [334; 335; 336; 337; 436; 439; 447; 449]. Для
цілей цього дослідження будемо вживати терміни „неперервна освітаˮ й „освіта
протягом усього життяˮ як тотожні. Безпосередня реалізація освітніх цілей реалізується через систему заходів безперервного навчання (LLL).
Неперервну освіту дослідники визначають як цілісний процес безперебійного і
безперервного навчання „від колиски до кінця життяˮ. Важливою основою такого
навчання є висока якість базової освіти для всіх, від найменших днів дитини і далі
упродовж усієї життєдіяльності. Базова освіта, початкова професійна освіта і професійна підготовка, повинні забезпечити всім молодим людям базові навички для економіки, заснованої на знаннях. Важливими передумовами безперервного навчання
учнів є навички й позитивне ставлення до навчання (вміння вчитися).
Теоретичні обґрунтування системи „LLE-LLLˮ з’явилися на початку ХХ ст. у
працях Дж. Дьюї, Е.Ліндемана, Б.А.Йекслі, та інших. Концептуальними в цьому аспекті є ідеї Дж. Дьюї (Dewey J., 1916) про те, що освіта є підприємством щодо забезпечення умов для розвитку і достатності життя незалежно від віку людини, а продовження освіти забезпечується організацією сил і засобів, що гарантують розвиток
[425]. В 1929 р. у Великобританії була опублікована праця Б. А.Йекслі „Lifelong
Educationˮ на основі його досвіду місіонерської освіти для солдатів на передовій. Ця
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книжка являє собою першу офіційну спробу узагальнити і систематизувати всі освітні ініціативи на основі ряду керівних принципів для кожного освітнього етапу (формальної, неформальної, інформальної освіти), для забезпечення їх рівної важливості [444]. Автор виділяє дві групи причин, які спонукають індивіда до освіти протягом усього життя: соціальні та особистісні. Ці прогресивні ідеї набули наступного
розвитку аж у 70-ті роки ХХ ст. у документах ЮНЕСКО, а згодом деталізовані у Законі про навчання протягом життя в США (Life-long Learning Act, 1976), який поклав початок активним інституційним ініціативам для розвитку неперервної освіти.
Важливий рубіж у розвитку неперервної освіти відбувся у 70-ті роки ХХ ст.,
коли почався перехід до формування та диверсифікації мережевого інформаційного
суспільства. Протягом 70-90-х рр. ХХ ст. продовжуються теоретичні дослідження
концепції „LLE-LLLˮ, здійснюються заходи для її впровадження у навчальних закладах і в корпоративному навчанні. Особливого поширення ця концепція досягла у
країнах Скандинавії. Одночасно розробляються кілька педагогічних моделей конкретизації цієї ідеї: „продовжувана освітаˮ (continuing education), „продовжувана
професійна освітаˮ (continuing professional education – CPE), „відновлювана освітаˮ
(recurrent education), „громадська освітаˮ (community education), „освіта дорослихˮ
(adult education), „організація, що навчаєтьсяˮ (learning organization). Кожна із названих теорій враховує у своєму впровадженні певні (локальні) економічні, філософські, соціальні, психологічні і педагогічні передумови, що базуються на принципах
концепції „суспільства, що навчаєтьсяˮ (learning society), запропонованої у 70-ті рр.
шведським ученим Т. Хюсеном [432]. Сучасне тлумачення цього поняття дещо відрізняється від ідей, викладених шведським вченим. Концепція „суспільства, що навчаєтьсяˮ носить узагальнюючий характер щодо попередніх наукових підходів і за
своїм змістом виходить за межі суто педагогічної проблематики, зачіпає характеристики всього суспільства і цим відрізняється від теорії навчання протягом життя.
Освіта розглядається на широкому соціально-економічному фоні, охоплює як професійні інтереси населення, так і якість усього життя людей і спільнот [457].
Основним положенням концепції є ідея про те, що навчання протягом усього
життя розглядається як звичайне, масове явище і невід'ємне право кожного грома-
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дянина, і не може бути реалізоване тільки за рахунок збільшення програм навчання
для дорослих, без зміни освітньої системи суспільства. Створення розширених можливостей для реалізації концепції „суспільства, що навчаєтьсяˮ вимагає перегляду
організації та змісту навчання у всій системі освіти, первинної (initial education), основної (based), і додаткової, на всіх етапах і у всіх ланках освітньої системи в контексті ідеї освіти протягом усього життя [457].
У 1990 році ЮНЕСКО спільно з ЮНІСЕФ, Світовим банком та іншими міжнародними організаціями провели Всесвітню конференцію „Освіта для всіхˮ (Таїланд, Джомтьєн), на якій були присутні делегати 155 країн. Підсумком її роботи
стало прийняття документа „Всесвітня декларація про освіту для всіх – рамки дій
для задоволення базових освітніх потребˮ [457]. Відкинувши жорсткі директивні системи освіти, програма сповістила про початок нової моделі освіти, в якій повинно
бути більше простору для гнучкості, адаптованості під місцеві потреби учнів, які
будуть „здобувати знання, навички та цінності, необхідні для поліпшення якості
життя і безпечного та сталого розвиткуˮ. Після цього в рамках ООН формується рух
на підтримку „Освіти для всіхˮ (ОДВ), щоб мобілізувати уряди, неурядові організації, громадянське суспільство, установи-донори та ЗМІ сприяти забезпеченню базової освіти для всіх: дітей, молоді та дорослого населення. Кульмінацією десятиліття
„Освіти для всіхˮ (1990-2000 рр.) став Всесвітній форум з освіти в Дакарі у 2000 р,
де був прийнятий документ „Дакарські рамки дій. Освіта для всіх: виконання наших
спільних зобов'язаньˮ, які спонукали уряди реалізувати „освіту для всіхˮ до 2015 року [457]. Схвалений у документі комплексний підхід до освіти повинен, по-перше,
бути заснований на дотриманні прав людини (а з 2005 р – узгоджений із Всесвітньою програмою освіти в галузі прав людини), по-друге, керуватися Цілями розвитку тисячоліття (ЦРТ), що сформульовані в Декларації Тисячоліття ООН, прийнятій в
2000 р. на Саміті тисячоліття ООН, які також повинні бути досягнуті до 2015 року.
Для реалізації цих програм уряд будь-якої країни діє в тісному зв'язку з міжнародним співтовариством і приватним сектором в рамках „творчого партнерстваˮ.
Важливість безперервного навчання для майбутнього визнана сьогодні на
найвищих рівнях у країнах Європи. Меморандум про безперервну освіту Комісії
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Європейського Союзу від 30 жовтня 2000 р. [418] наголошує: „Люди є основними
активами в Європі і повинні бути в центрі політики ЄСˮ. Адаптовані до сучасних
реалій системи освіти і підготовки кадрів, навчання протягом усього життя сприяють досягненню динамічного економічного зростання, зміцнення соціальної згуртованості, розвитку громадянської активності, зайнятості й самозайнятості. У ЄС навчання протягом усього життя є ключовим елементом Ліссабонської стратегії Ради
ЄС (2000 р.) про роль освіти для забезпечення конкурентоспроможності Європи, розвиток високоякісної професійної освіти і навчання сприяння соціальній інтеграції,
згуртованості, мобільності, зайнятості та конкуренції, щоб зробити Європу найбільш конкурентоспроможним і динамічним суспільством знань. Люди, їх знання та
компетенції, є ключем до майбутнього Європи. Перехід до суспільства знань спричиняє значні економічні та соціальні зміни, що вимагають радикально нових підходів до освіти і навчання. Серед переваг – збільшення можливостей для спілкування,
подорожей і зайнятості, серед ризиків – невизначеність економічної ситуації, посилення нерівності та соціальної ізоляції. Ось чому Європейська Рада в Фейрі в червні
2000 року запропонувала державам-членам, в своїх областях компетенції, визначити
когерентні стратегії й практичні заходи з метою сприяння безперервному навчанню
для всіх, що протягом усього життя повинно включати всі етапи й форми навчання,
від початку до кінця життя [447; 449; 454].
У документах ЄС про освіту протягом усього життя (зокрема, „Making a
European Area of Lifelong Learning a Realitˮ, Брюссель, 21.11.2001. COM (2001) [438]
– наведено поняття безперервного навчання (Lifelong Learning): „Вся навчальна діяльність, здійснювана протягом усього життя, з метою поліпшення знань, навичок
та компетенцій в межах особистої, громадянської, соціальної та / або пов’язаної із
зайнятістю перспективиˮ („all learning activity undertaken throughout life, with the
aim of improving knowledge, skills and competences within a personal, civic, social
and/or employment-related perspective”)[438].
У Меморандумі про безперервну освіту Комісії Європейського Союзу від 30
жовтня 2000 р. (A Memorandum on Lifelong Learning, Commission of the European
Communities) [418] вказано визначення безперервного навчання, обгрунтоване в
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контексті Європейської стратегії зайнятості, з урахуванням чотирьох широких і взаємопов’язаних цілей: особисте виконання (старанність), активна громадянська позиція, соціальна інтеграція та працевлаштування / адаптивність. Цей Меморандум
визначає умови для реалізації навчання протягом усього життя. В документі висвітлено шість основних ідей, які складають структурну основу для реалізації заходів
Lifelong Learning. Вказані тут ідеї припускають, що комплексна і послідовна стратегія безперервного навчання повинна бути спрямована на такі ефекти [418]:
1. Гарантування загального доступу до навчання для отримання та оновлення
навичок, необхідних для стабільної активності в житті суспільства знань;
2. Значне підвищення рівня інвестицій в людські ресурси, які є найважливішим активом, та потребують уваги для їх розвитку;
3. Розроблення ефективних методів викладання для LLL;
4. Значне поліпшення способів участі у навчанні, забезпечення прозорості та
оцінювання результатів, зокрема неформального і неофіційного навчання;
5. Гарантування легкості отримання доступу до якісної інформації та консультацій про можливості безперервного навчання в різних місцях по всій Європі;
6. Забезпечення можливості здобуття LLL якомога ближче до учнів, за їх перебуванням у громадах, її підтримання за допомогою ІКТ-інструментів.
Меморандум’2000 [418] року вказує, що в рамках ЄС, партнерства повинні
сприяти мобілізації ресурсів на користь безперервного навчання в всіх рівнях. Спільні зусилля для реалізації LLL закладають підґрунтя для таких завдань:
– Побудувати відкрите суспільство, яке надає рівні можливості для доступу до
якісного навчання протягом усього життя для всіх людей, і таке навчання та підготовка ґрунтується насамперед на потреби і запити окремих людей.
– Регулювати способи реалізації освіти і навчання, організації платних послуг
так, щоб люди могли брати участь у навчанні протягом усього життя і планувати
поєднання для себе навчання, роботи і сімейного життя.
– Сприяти досягненню високих загальних рівнів освіти і кваліфікації у всіх секторах, в цілях забезпечення високої якості освіти й професійної підготовки, щоб

65

знання та навички людей відповідали вимогам швидко змінюваних робочих місць і
професій, організації робочих місць і методів роботи.
– Заохочувати і навчити людей брати активнішу участь у всіх сферах сучасного суспільного життя, особливо в соціальному та політичному житті на всіх рівнях
суспільства, в тому числі на європейському рівні.
Особливості сучасних соціально-політичних перетворень взаємопов’язані, й
лежать в основі цілей для безперервного навчання: по-перше, сприяння активній
громадянській позиції і по-друге, розширення можливостей працевлаштування. І
працевлаштування, й активна громадянська позиція залежать від наявності знань і
навичок, що дають можливість зробити внесок в економічне і соціальне життя.
Активна громадянська позиція виявляє, чи беруть участь люди в усіх сферах
суспільного та економічного життя, з якими ризиками і шансами при цьому стикаються, і якою мірою вони відчувають свою належність і справедливість у суспільстві, в якому вони живуть. Заробітна плата для більшості є основою особистої незалежності, самоповаги й благополуччя, ключем визнаної якості життя.
Працевлаштування – здатність забезпечити роботу – це й основа для виміру
активної громадянської позиції, і вирішальна умова для досягнення зайнятості та підвищення конкурентоспроможності і процвітання „нової економікиˮ.
В системі неперервної освіти є три сфери навчання:
– формальне навчання (Formal learning) – в загальноосвітніх та професійних
закладах із визнанням дипломів і кваліфікацій;
– неформальне навчання (Non-formal learning), що відбувається поряд із формальними системами освіти, може бути на робочому місці, в громадських організаціях (профспілки, політичні партії, молодіжні організації тощо), додаткове (до формального) навчання – (художні, музичні та спортивні класи або приватні заняття з
підготовки до іспитів тощо);
– ін-формальне, неявне або неофіційне навчання (Informal learning, lifewide) –
різновид повсюдного (мережевого) навчання, що не обов'язково є навмисним навчанням, і тому часто не може бути визнане самими суб’єктами як таке, що сприяє
цілеспрямованому формуванню в них знань і навичок.
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Неперервна освіта („LLE – LLLˮ) має вертикальну і горизонтальну структуру,
здійснюється на індивідуальному та інституційному рівнях, в усіх сферах громадського життя. За вертикально структурою освіта реалізується протягом упорядкованих етапів, на кожному з яких реалізуються специфічні навчальні та гуманітарні завдання [150; 182]: дошкільна освіта; початкова, середня, старша школа; початкова і
середня професійна, вища професійна освіта; післядипломна, до-практична та післядосвідна освіта; непрофесійна соціальна освіта (lifewide learning).
Горизонтальна структура охоплює в єдине компоненти та інституції формального навчання – освітні установи та навчальні центри, завершується отриманням
дипломів та кваліфікаційних свідоцтв, що визнаються на офіційному рівні, неформального – відбувається паралельно з навчанням, яке забезпечують офіційні системи освіти та неявного або неофіційного навчання – повсюдного (мережевого) навчання, що є частиною повсякденного життя і необов’язково може бути свідомою
дією (ЗМІ, мережі, соціальні групи, кіно-, відео-, Е-ресурси тощо) [266].
Проаналізуємо детальніше нормативно-правове регламентування неперервної
освіти. Узагальнюючи огляд розвитку та впровадження концепції „LLE-LLLˮ, зазначимо, що ця динаміка забезпечена потужним науково-теоретичним обґрунтуванням і нормативно-правовим забезпеченням. З урахуванням значної кількості різноманітних актів законодавства, для цілей нашого дослідження особливо значимі ідеї,
викладені в документах, що прямо або опосередковано регламентують активність
суб’єктів у сфері LLE-LLL, які ми класифікували за такими групами:
1. Ті, що встановлюють основні стратегії та цілі LLE-LLL в контексті життєвої
потреби розвитку людини.
2. Ті, що встановлюють зв’язки і взаємоузгодженість завдань LLE-LLL для
професійного розвитку і зайнятості.
3. Ті, що визначають стратегічні напрями розвитку, самореалізації, професійного зростання молоді.
4. Спеціальні нормативно-правові акти, де представлені цілі, завдання та умови освіти як сфери господарювання.
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5. Спеціальні нормативно-правові акти щодо неперервної освіти, які висвітлюють сутність, цілі, завдання, стратегії, керівні принципи, механізми їх реалізації.
У кожній із названих груп ми виокремили документи за такими локаціями: 1)
регламенти глобального характеру (документи ООН, ЮНЕСКО, МОП, Римського
клубу тощо); 2) регіональні документи (ЄС, СНД, ШОС, інші угоди); 3) галузеві документи (OECD/INFE, ЄС); 4) внутрішнє законодавство країн (ЄС, України, інші).
Не деталізуючи характеристики усіх нормативно-правових актів, зупинимось
на концептуальних із них. У документах міжнародних організацій глобального рівня
визначено цілі, стратегії, суб’єкти і бажані результати упровадження концепції освіти для всіх (ОДВ) як незаперечного права на достатнє життя кожної людини []. Метою цієї політики є підвищення здатності окремої особи створювати та, індивідуально чи колективно, чинити вплив на виробниче й соціальне середовище свого перебування; створення можливостей всім, на основі рівності і без будь-якої дискримінації, розвивати й застосовувати свої здібності до праці у власних інтересах та відповідно до своїх прагнень, враховуючи потреби суспільства (Конвенція МОП 1975
року). Освіта визнається чинником якості трудового й громадського життя.
У документах акцентовано увагу, що освіта є засобом формування, збереження й розвитку трудового потенціалу [448; 449]. Задекларовано значення освіти, професійної орієнтації та підготовки для забезпечення економічних і соціальних прав
людини, створення умов для підвищення життєвого рівня та соціального добробуту
населення (Європейська соціальна хартія/ЄСХ). Наголошується на ролі економічних
суб’єктів у забезпеченні суспільного розвитку – серед таких: органи місцевого самоврядування, громадські організації, роботодавці та їх об’єднання. У вказаних документах підкреслюється, що кожна людина має право на належні умови для професійної орієнтації, метою якої є допомогти їй вибрати професію згідно зі своїми здібностями й інтересами; та право на належні умови професійної підготовки. Як зазначено у Європейській соціальній хартії, з метою забезпечення ефективного здійснення права на професійну підготовку держави – члени Ради Європи зобов'язуються:
1) у разі необхідності, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників, започаткувати професійно-технічну підготовку або сприяти професійно-
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технічній підготовці всіх осіб, а також створити умови для доступу до вищої технічної та університетської освіти виключно на основі особистих здібностей;
2) започаткувати систему виробничого навчання і програми професійної підготовки підлітків з різних професій або сприяти функціонуванню такої системи;
3) започаткувати або заохочувати, у разі необхідності: належні та легкодоступні програми професійної підготовки повнолітніх працівників; спеціальні програми
перепідготовки повнолітніх працівників, необхідність в яких виникає внаслідок технологічного прогресу або нових тенденцій у сфері зайнятості;
4) започаткувати або заохочувати, у разі необхідності, спеціальні програми
перепідготовки та реінтеграції осіб, які є безробітними протягом тривалого часу;
5) заохочувати використання програм шляхом таких заходів: зменшення або
скасування будь-яких внесків або зборів; надання у відповідних випадках фінансової допомоги; зарахування до нормованих робочих годин часу, витраченого працівником на вимогу його роботодавця на додаткову професійну підготовку без відриву
від виробництва; забезпечення адекватного контролю, ефективності виробничого
навчання та інших програм професійної підготовки молодих працівників і у цілому
належного захисту молодих працівників.
Законодавство, що регламентує освітню галузь, досить розгалужене. В контексті нашого дослідження інтерес представляють нормативно-правові акти, у яких
закладено основоположні принципи, визначено основні стратегії та вектори неперервної освіти, узгоджені з динамікою глобалізації та локальних соціальноекономічних процесів. Європа безперечно перейшла в епоху знань, з усім, що це
означатиме для культурного, економічного та соціального життя [438; 448; 449, ін.].
Важливим наслідком спільної освітньої політики ЄС можна вважати програму
„Освіта і підготовка 2010ˮ („Education and Training 2010ˮ), у якій визначено спільні
цілі, кількісні та якісні орієнтири, узагальнені методи реалізації, які використовуються у різних державах. В подальшому загальноєвропейська освітня політика формувалася шляхом поєднання загальної стратегії розвитку Європейського Союзу
„Європа – 2020ˮ (Europe 2020: Europe’s growth strategy), в межах напрямку „Освіта,
підготовка, молодь та спортˮ (Education, training, youth and sport), освітньої стратегії
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„Освіта та навчання – 2020ˮ („Strategic Framework for European Cooperation in
Education and Training”, ET 2020) [454].
Важливе значення для розвитку глобальної освіти мала освітня стратегії Світового банку „Оновлена стратегія розвитку освітиˮ – 2020ˮ („Learning for All.
Investing in People’s Knowledge and Skills to Promote Development. World Bank Group
Education Strategy 2020ˮ). Ключовими цілями „Стратегічних меж для європейської
кооперації в сфері освіти та підготовки до 2020 рокуˮ є такі: забезпечення освіти
протягом всього життя та професійної мобільності; підвищення якості освіти та
професійної підготовки; сприяння рівності, соціальній згуртованості та формуванню
ефективної громадянської позиції; підвищувати креативність та інноваційність на
всіх рівнях освіти [426; 449; 454; ].
Як зазначалось вище, освітня діяльність у процесі LLE-LLL охоплює інституціональний, секторальний, національний і наднаціональний рівні. Таким чином формується суспільство знань, яке можемо вважати процесом, в межах якого цілі, засоби та організація освітніх установ, в той чи інший спосіб спрямовані на постійний
поступ на шляху вдосконалення систем освіти й покращення процесу надання освітніх послуг з врахуванням загальносвітового контексту (О. Чабала).
Міжнародні документи у галузі неперервної освіти характеризують сутність
цього феномену, цілі й завдання, суб’єктів і бенефіціарів, сектори й напрями. У чинному вітчизняному законодавстві поняття неперервної освіти не визначено. Тому,
для цілей даного дослідження вважаємо за доцільне застосовувати положення Закону України „Про освітуˮ [111]: „Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільстваˮ. Освіта включає
систему закладів та усі види організаційної і навчальної діяльності для забезпечення
концептуальних і специфічних освітніх цілей. Неперервна освіта являє собою інституційно-освітню систему, що охоплює та безпосередньо реалізується через безперервне навчання.
В Україні немає спеціальних законів, що регламентують простір неперервної
освіти. Як зазначено у Законі України „Про освітуˮ, державна політика в галузі осві-
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ти визначається Верховною Радою відповідно до Конституції України і здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Положення чинного законодавства, які стосуються основних понять LLE-LLL
(право кожного на освіту, на вільний розвиток, право на працю тощо), забезпечують
правові підстави для диверсифікації мультиагентної освітньої діяльності та реалізації неперервної освіти на місцях у середовищі проживання людини. Широта й деяка
розпливчастість змісту понять неперервної освіти дає змогу реалізувати в життя її
положення з урахуванням конкретних локальних освітньо-економічних потреб.
1.3. Вимоги до фахівця в сучасному ринковому середовищі і забезпечення
якості професійно-орієнтованого навчання
Економічна освіта залишається серед найважливіших умов забезпечення економічного розвитку суспільства. Вона забезпечує формування освітнього потенціалу
зайнятих і підготовки кадрів для підприємництва і бізнесу, охоплює економічні, соціально-психологічні, господарсько-історичні та культурні традиції кожного регіону. Освіта є фундаментом розвитку продуктивних сил, успішної діяльності будь-якої
галузі господарства, подолання кризових явищ в економіці.
Розвиток економічної освіти нині враховує особливості територіальних ринків
праці, соціально-демографічну специфіку структури трудового потенціалу, вартісні
кон’юнктури робочих місць, динаміку зайнятості в різних секторах економіки того
чи іншого регіону, зміни і тенденції інвестиційної активності підприємств, технології виробництва, характер їх впливу на професійно-кваліфікаційну структуру потреби в кадрах, вплив ринкових умов на територіальний перерозподіл трудових ресурсів, їх трудову мобільність. Освітня сфера безпосередньо бере участь у формуванні
науково-технічного потенціалу регіонів і держави в цілому, результати її діяльності
втілюються у новій техніці, технології, сучасних методах організації праці, створюючи основу для підвищення її продуктивності й кінцевих макроекономічних показників. Розвиток глобальної економіки знань та інформатизації суспільства поставили освіту і професійну підготовку на перший план економічного розвитку.
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Подальший розвиток економічної освіти відбувається під впливом чинників
професійного середовища і викликів глобалізованого суспільства [154, с. 9 – 13].
Для часу, в якому ми живемо, характерні кардинальні зміни в політиці, економіці, суспільному житті. Сьогодні для економіки України особливо потрібні люди,
здатні працювати активно, зацікавлено, з високою професійною майстерністю, з новаторським підходом. Важливим у цьому плані є формування у молоді нового, наукового, економічного мислення, прагнення до аналізу результатів своєї та колективної праці. Зміни у розвитку продуктивних сил, економічних відносин вимагають постійного оновлення форм і методів економічної освіти молоді. Поєднання „навчання
– освіта – працяˮ зумовлене сучасними умовами господарювання і рівнем розвитку
науки та спрямоване, насамперед, на розвиток у кожного дбайливого ставлення до
власності, вироблення уміння раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення різноманітних потреб, на формування якостей, які б відповідали суспільним інтересам і всебічному розвиткові особи [154].
Структурні зміни в національній економіці безпосередньо впливають на попит
на кваліфікованих працівників на ринку праці, у зв’язку з цим, зміст багатьох професій значно змінився, у той час як дефіцитними є велика кількість нових професій,
пов’язаних з сучасними технологіями та функціонуванням ринкової системи. Серйозні проблеми стосуються підготовки працівників для малих і середніх підприємств, особливо не інструментального профілю. Завдяки економічним перетворенням попит на освіту і навчання змінився стосовно їх рівня, змісту, якості й спеціалізації, нові професії користуються попитом, а багато інших застаріли. Професійна
освіта і підготовка реагують на ринкові зміни, напрями і потреби. В сучасних умовах реформування економіки до фахівців висувають певні вимоги. Оскільки при недосконалому законодавстві робота підприємств і організацій дуже ускладнюється
як об’єктивними економічними законами, так і недосконалістю роботи самого підприємства, з іншого. Фірми функціонують з метою отримання прибутку, і тому від
фахівця вимагають професійних дій, які ґрунтуються на теоретичному розрахунку,
глибоких знаннях та аналізі економічної ситуації.
Значна частина молодих людей вважають, що основною рисою сучасного
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життя є непевність, викликана стрімкими соціально-економічними змінами і самою
природою ринкової економіки. Тому в ході підготовки майбутніх фахівців мають
бути відображені найвагоміші виклики нової епохи, які визначають характер сучасного ринку праці. Серед них, насамперед, називають такі [154; 388]:
1)

Зміни в характері роботи під впливом інформаційних технологій. Змен-

шення видів діяльності, у яких базового навчання достатньо протягом життя.
2)

Зростання кількості малих і середніх підприємств. Зростання тиску зов-

нішнього середовища на працівника.
3)

Скорочення частки довгострокових контрактів працевлаштування. Зрос-

тання рівня самозайнятості в умовах розвитку підприємницької економіки.
4)

Невідповідність попиту і пропозиції робочої сили. Зростання частки без-

робітних молоді та фахівців з вищою освітою.
5)

Зростання мобільності робочої сили.

Ринкові умови діяльності підприємств та організацій, з одного боку, і надлишок фахівців – економістів, з іншого, ставлять випускників відповідної професійної
спеціалізації в жорсткі умови конкуренції на ринку праці. Досягти успіху вони можуть лише за умов набуття високої професійної підготовки у вузі та вміння виявити
свої професійно важливі якості під час проходження виробничої практики, стажування, чи випробування при вступі на роботу.
Без ґрунтовної базової освіти людина не зможе реалізувати себе як майстерпрофесіонал та отримати відповідну винагороду. Без глибоких теоретичних знань
неможливе вдосконалення у праці, оскільки лише в пізнанні теорії можна розвинути
свої інтелектуальні здібності. Протягом останніх двох десятиліть підтверджується
тісний взаємозв’язок між здатністю до навчання, хорошим працевлаштуванням і
ефективним виконанням роботи безпосередньо на робочому місці.
Конкурентоспроможність випускників значною мірою також залежить від рівня оволодіння сучасними економічними знаннями, ступеня економічної культури,
уміння мислити і діяти в категоріальній системі ринкової економіки. Роботодавці
висувають певні вимоги до потенційних працівників, основними з яких є глибока
теоретична підготовка, комунікабельність, здатність до швидкого „реагуванняˮ, зда-
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тність мислити на перспективу, організованість, трудова дисциплінованість. В сучасному індустріально-інформаційному суспільстві актуальною лишається важливість основної (базової) освіти. Визначальною ознакою певного рівня кваліфікації
фахівця є диплом про вищу освіту, який свідчить про наявність необхідної суми
знань для виконання тих, чи інших обов’язків, та про порівнянні переваги випускника. Роботодавець визначає достатність знань випускника за допомогою різних показників, в тому числі й тих, які характеризують роботу навчального закладу. Зрослий попит на висококваліфікованих фахівців підвищує вимоги до якості їх професійної підготовки, чинить тиск на системи освіти і є сильним фактором їх змін та
адаптації. Нові вимоги задають державні інституції відповідно до потреб суспільного розвитку, проте усе важливішу роль у цьому процесі грають роботодавці та
профспілки, які окреслюють потреби у професійній освіті („революції майстерностіˮ), пропонують навчальні цілі для досягнення мінімальних стандартів, необхідних
для збільшення конкурентоспроможності країни, беруть участь у регулюванні процесу підготовки, планування, забезпечення освітніх можливостей. Існуючі нині описи посадових обов’язків детально структуровані, в їх основу покладено особливості
виконання головної функціональної ролі працівника (work-role).
Частковий аналіз автором вимог до фахівця на сучасному ринку праці в Україні наведено в таблиці 1.1 [154, с. 14 – 15]. Для виконання цього дослідження (19982004 рр.) нами було здійснено опитування та анкетування серед фахівцівекономістів (понад 540 найманих працівників та понад 50 роботодавців крупних підприємств) із запитанням, якими якостями повинен володіти фахівець у галузях
економіки та бізнесу для ефективного виконання своєї роботи. За результатами опитування ми отримали перелік із близько 1730 найменувань різних професійнозначимих якостей, які були згруповані за їх функціональним призначенням. Так, наприклад, група якостей „особистісні рисиˮ включає задатки, здібності, уміння: інтелектуальні характеристики, навички міжособистісної комунікації, персональні ділові якості; група „спеціальні професійні якостіˮ включає: сприйняття корпоративної
культури, специфічні якості для певної діяльності, „вузловіˮ компетентності, необхідні для виконання будь-якої роботи.
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Отримані автором результати узгоджуються із концепцією „гнучкої кваліфікаціїˮ, розробленої німецькими фахівцями. Відповідно до цієї концепції, визначено
перелік основних функцій економістів, серед яких: планування виробництваі кадрів,
управління (процес і засоби), закупки-збут, розрахунки – витрати – доходи, планування інвестицій, фінанси, податки, обробка інформації, економічний аналіз, аналіз
регіональної кон’юнктури, педагогічна діяльність тощо.
Таблиця 1.1

Спеціальні професійні якості (компетентності)

Особистісні риси (задатки, здібності,
навички, уміння)

Структура основних вимог до фахівця на сучасному ринку праці в Україні
Інтелектуальні риси

Загальна освіченість, аналітичне мислення, наявність
власної думки, ерудиція, гнучкість розуму, швидкість
мислення, здатність до сприйняття нового, до навчання,
винахідливість, уміння бачити проблему, новаторство,
прагнення до самовдосконалення
Навички
Уміння чіткого усного і письмового викладу думок,
комунікації моральність, вміння зрозуміло викласти інформацію,
уважність у спілкуванні з клієнтами, вміння вислухати,
вміння ставити запитання, повага до співрозмовника,
готовність до взаємодії, ввічливість
Ділові
Працьовитість, відповідальність, наполегливість,
якості
ентузіазм, захопленість, ініціативність, організованість,
дисциплінованість,цілеспрямованість пунктуальність,
порядність, впевненість в собі, старанність, амбіції,
відданість, швидка реакція на проблеми, здатність до
аналізу комплексних проблем, воля, самоконтроль,
стриманість
Сприйняття Визнання цінностей інших, терпимість до відмінностей,
культури
вміння конструктивно працювати в команді, визнання
інтересів колективу, дипломатичність, здатність до
компромісу, надійність, стриманість, неконфліктність,
вміння виконувати вказівки.
Специфічні Знання ринкової ситуації і тенденцій, спеціальні
для певної знання, які потребують постійного удосконалення
діяльності
(наприклад, у галузі фінансів, податків, права, технологій тощо)
„вузловіˮ
Володіння комп’ютерною технікою, інформаційними
компетент- технологіями, розрахункові уміння, техніка
ності
персональних продажів. організація бізнесу,
планування, техніка прийняття рішень, допоміжні
знання (іноземна мова, водіння автомобіля)
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До „ключових кваліфікаційˮ відносять, зокрема, комунікативні, використання
розрахунків та інформаційних технологій, здатність навчатися неперервно, працювати в командах і вирішувати проблеми, поведінкова компетентність, яка формується у ході введення в роботу, або в організаційний контекст. Якщо у кваліфікованого
фахівця відсутні такі риси, йому буде складно знайти спільну мову з іншими та зробити кар’єру. Особлива група вимог стосується надійності в роботі, спроможності
витримувати її рутинність, необхідність у гнучкості та мобільності. Ці вимоги взаємодіють у різних пропорціях, і залежать від специфіки діяльності. Ускладнення функцій економіста вимагає його постійного самовдосконалення, формування професійних та особистісних рис, які сприяють ефективності праці [154; 388].
Акцент на розвитку навичок працівників і майбутніми потребами організацій
може викликати суперечність. Окремі дослідники вважають, що ідея „замінюванихˮ
(гнучких) навичок вживається надто широко, і що багато процесів є специфічними
для організацій, їх продуктів і послуг. Наприклад, багато організацій віддають перевагу тренінгу специфічних для фірми навичок, ніж гнучких кваліфікацій. Сьогодні у
багатьох крупних компаніях спостерігається тенденція до звуження кола професійних обов’язків співробітників, коли за багатьма з них закріплюється певний набір
операцій, певний етап роботи. Таким чином компанія страхує себе від суб’єктивізму
і помилок у прийнятті рішень. Є й інші приклади, коли за фахівцем закріплюють велике коло посадових обов’язків, вимагають повного і широкого аналізу здійснюваної роботи, змін на ринку і своєчасної реакції на них, упровадження нових ідей,
шляхів розв’язання проблем тощо.
Невідповідність професійної підготовки випускників навчальних закладів кваліфікаційним вимогам на ринку праці потребують належної реакції національних
систем освіти й навчання [154; 216]. Як переконує освітня практика, навчання в коледжах програло на користь повній університетській освіті. Інтереси студентів перемістилися з технічних дисциплін на економіку, право, менеджмент, організацію
бізнесу, банківську справу, маркетинг та продажі, психологію та інші соціальні дисципліни. Однак система освіти недостатньо ефективно реагує на ринкові завдання.
Серед основних проблем навчання – недостатнє матеріально-технічне забезпечення,
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застаріле обладнання, методи навчання. Методи освіти й навчання в основному базуються на директивному викладенні матеріалу, пасивному запам’ятовуванні, в той
час як активне вивчення, спрямоване на використання нещодавно отриманих знань
на практиці, розвинуто недостатньо. Проблемою є також суперечність – надто широкої загальнотеоретичної підготовки студентів у галузі економіки, або – надто вузька спеціалізація професійного навчання та підготовки [154, с. 9 – 24].
Здатність до підприємництва – вимога сучасної економіки
Характерними ознаками наступного етапу економічних перетворень в Україні
під впливом процесів глобалізації є взаємозалежність та динамічність усіх сфер економічного й суспільного життя, кардинальність і масштабність ринкових змін. Україна має значні природні й людські ресурси, вигідне географічне положення. В Україні склалися міцні традиції кооперативних форм організації власності й виробництва, які беруть початок ще із селянської общини, сформувалася загальнодержавна система соціальних гарантій для усіх груп населення, особливе значення у якій мало
забезпечення права на працю.
Однією з найважливіших тенденцій кінця ХХ ст. у розвинених країнах світу
можна вважати виникнення підприємницької економіки, що стало подією не лише
економічною і технологічною, а й культурною і психологічною, а її результати вийшли за суто економічні рамки. Підприємництво як вид діяльності найшвидше реагує на тенденції науково-технічної революції, зміни попиту споживачів, забезпечує
приріст робочих місць і податкових надходжень, створює можливості для самореалізації особистості працівника і, таким чином, виступає основою становлення соціально орієнтованої ринкової економіки [129; 262; 383]. Специфічні ознаки підприємницької діяльності подано у таблиці 1.2 [388, с. 13].
Активізація підприємництва є важливим фактором розвитку господарського та
професійного середовища. Це засвідчує і досвід розвинених країн, де малий та середній бізнес забезпечують економічне зростання на базі широкого використання новітніх науково-технічних досягнень, технологічного й організаційного оновлення
виробництва, розширення спектру послуг [388].
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Таблиця 1.2
Характеристика й складові підприємницької діяльності
Підприємництво
Ознаки професійної діяльності

Характер господарської поведінки

Самостійність у виборі напрямків і Інформованість, обізнаність. Ініціативність,
методів діяльності
пошук ефективних новаторських рішень
Конкуренція і прагнення до успіху
Наполеглива праця і готовність ризикувати,
йти на обґрунтовані поступки і жертви
Персональна майнова відповідаль- Гнучкість і постійна самооновлюваність
ність
Орієнтація на досягнення комерційного успіху і прибутки
Інноваційний творчий характер
Цілеспрямованість, наполегливість, винахідливість, раціональність
Розвиток підприємницької економіки набуває поширення і в Україні. З часів
незалежності України до 01 липня 2013 статус приватного підприємця набуло
5142,048 тис. осіб, а 2099 тис. осіб припинили власну справу. За статистичними даними [77] на початок 2000 року існувало близько 208 тисяч підприємств, з яких лише 0,77% – державної форми власності. Станом на 15.01.2013 в Україні зареєстровано 2507,83 тис. фізичних осіб – підприємців (ФОП), тобто близько 5,5 % українців
займаються підприємництвом. Станом на 15.01.2015 кількість ФОП становила близько 1600 тис, їх частка в структурі підприємництва зросла на 5,2 %, частка зайнятих
у % до загальної кількості працівників також зросла на 4,5 % за рік.
За даними Держкомстату України [77] кількість ФОП на 10 тис. осіб наявного
населення зростає протягом 2011-2014 рр. (2010 р. – 394; 2011 р – 290; 2012 р. -271;
2013 р. – 292; 2014 р. – 370), але абсолютні показники зменшуються (відповідно:
1805118; 1325925; 1235192; 1328743; 1591160). Як демонструють статистичні дані,
саме приватна ініціатива виявляється найбільш вразливою в умовах конкурентної
ринкової економіки. Малий і середній бізнес найбільше потерпає від неефективного
державного регулювання, частих змін податкового, митного і пенсійного законодавства, коливання цін на економічні ресурси, відсутність дієвої кредитної підтримки
малого бізнесу, тощо. І дотепер критеріями успіху у малому підприємництві є рівень
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доходів, від цього залежить і зайнятість і кількість найманих працівників у цьому
секторі економіки. Тому основну частину зайнятих поглинають великі підприємства, на яких працівник стає „робочою силоюˮ а його професійний та особистісний розвиток майже повністю залежить від роботодавця та умов праці. Змінюються структура власності, риси інституційної взаємодії, які набувають ознак взаємозалежності,
зростає кількість видів підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. Тому
особливого значення набуває філософія сучасного ринку – поєднання підприємницької самоорганізації та державного регулювання.
Вказані тенденції мають бути відображені в усіх курсах підготовки фахівцівекономістів і на теоретичному рівні, і на етапі їх до-практичної підготовки. Описані
соціально-економічні явища спричиняють зростання попиту на освітні послуги в
економічній освіті, їх результатом є забезпечення професійного розвитку і збільшення конкурентоспроможності. Перманентне навчання є основним інструментом
боротьби з безробіттям і підвищення особистої конкурентоспроможності фахівців.
До факторів розвитку економічної освіти віднесемо такі [388, с. 14 – 17]:
1.

Тривалий процес реформування власності, модернізація типів організа-

ції підприємств, що викликають нові стосунки володільців, адміністрації, працівників і споживачів, формування безпосередніх ринкових відносин, встановлення господарських зв’язків між суб’єктами попиту і пропозиції.
2.

Значне поширення мають горизонтальні організаційні структури, що ба-

зуються на неформальних зв’язках на відміну від ієрархічних з дотриманням бюрократичних процедур і повноважень.
3.

Нові парадигми відносин у колективі, конкуренція вимагають розвитку

власної активності й самоідентичності, адаптації в соціумі й формування адекватного ставлення до інших. Важливою частиною роботи у бізнесі є вміння спільно визначати взаємовигідні угоди, шукати виходи з конфліктних і суперечливих ситуацій,
домовлятися з колегами і партнерами про розподіл обов’язків і прибутків, про кооперацію спільних дій.
4.

Зміни ціннісних орієнтацій і переконань людей різних поколінь. Ті яви-

ща, які визначають ефективність підприємництва, за своєю суттю мають неекономі-
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чний характер і пов’язані з особливостями сприйняття навколишньої дійсності, з
демографічними, інституційними та освітніми зрушеннями. Багато змін відбулося у
свідомості молоді протягом останніх 10-15 років. Ці зміни торкнулися їх відношення до життя, прагнень і ціннісних установок. Часто люди готові тривалий час наполегливо працювати і займатись неординарними справами, віддаючи перевагу діловому ризику перед рутинністю і безпекою у великих організаціях.
5.

Ціннісні орієнтації безпосередньо пов’язані зі змінами умов праці. Її со-

ціальні аспекти характеризуються такими показниками, як місце праці у житті людини, мотиви трудової діяльності, відповідальність за використання робочого часу і
результати роботи, прагнення до звершень, якість праці, рівень трудової віддачі, дисципліна, активність, підвищення кваліфікації. Ознаками сучасного стану умов праці є недостатній рівень зарплати, погіршення технічного, технологічного і соціально-психологічного стану, зростання напруженості праці, переважаючий трудовий
мотив – матеріальне забезпечення сім’ї. Посилюється відчуження праці, наймані
працівники стали не активними творцями свого добробуту, а терплячими
суб’єктами. Тому в ході економічних реформ необхідне створення умов для розвитку культури праці, формування особистісного інтересу до вільної праці, потреб у бізнес-навчанні і підвищенні кваліфікації.
6.

Посилення соціальної нерівності в суспільстві та зростаюча залежність

заробітної плати працівників не тільки від кваліфікації, майстерності, але й від особистих рис і зусиль, вимагають впровадження різноманітних систем освіти, що забезпечують її справедливість і рівноправність. Неекономічна сторона бізнесу – це
свобода вибору і самовираження, задоволення і спілкування, стиль та імідж, розвиток, виклик і гра, у якій є свої правила. Сьогоднішні молоді – повні енергії, прагнення високих заробітків і самореалізації. Однак часто вони не знають, як реалізувати
свої бажання. Людина, що знає свої сильні сторони, впевнена в собі, має адекватне
уявлення про те, чого вона може досягти, впевнено йде до досягнення своєї мети.
Тому в ході навчання необхідно допомогти учням виявити свій потенціал і пріоритети для його реалізації.
7.

Розвиток економіки підприємництва, зміна традиційних управлінських
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структур, висока гнучкість, швидкість реакції на зміни ринкових умов, відсутність
жорсткої регламентації праці, широкі можливості проявляти ініціативу і ризикувати,
розширення масштабів господарсько-інноваційної діяльності, ускладнення технологій управління, інтенсифікація фінансової діяльності – усі ці риси економіки вимагають свого відображення в процесі професійної підготовки.
8.

Глобалізація економіки та бізнесу вимагає розуміння того, що рішення

прийняті в рамках діяльності окремого суб’єкта стосуються й інших і часто виходять навіть за рамки національної економіки. Тому актуальним завданням є підготовка громадян, які поділяють цінності відкритого суспільства, громадянської участі,
зростання громадянської самосвідомості.
Описані тенденції дають підстави стверджувати, що розвиток здатності до підприємництва має метою не стільки забезпечення зайнятості в умовах зростаючого
безробіття серед молоді, скільки сприяння самозайнятості, розвитку особистісного
професійного потенціалу, самореалізація себе у фаховій діяльності. Тому підприємницький компонент має бути включений в усі програми навчання.
Серед основних результатів професійно-орієнтованого навчання є формування
професійних компетентностей майбутніх фахівців для економіки.
Компетентнісний підхід (competence-based education – CBE) на кінець ХХ ст.
було визнано одним із найважливіших засобів модернізації освітніх систем [331;
424; 435; ]. Особливо це стосується професійного навчання фахівців.
Розвиток та специфіка компетентнісного підходу
Істотний внесок у розвиток компетентнісного підходу в освіті здійснили багато відомих зарубіжних учених і дослідників, серед яких: О. В. Акулова, В. А.
Адольф, Ю. І. Ашошіна, О. В.Баранова, І. С. Батракова, В. С. Безрукова, В. А. Бодров, Г. А. Бордовский, Р. Бояціс, К. Віїг, Ж. Делор, Н. А. Дмітрієвська, Е. Ф. Зеєр,
І. О. Зимняя; З. И. Количева, Н. В. Кузьміна, В. Ландшеєр, А. К. Маркова, Л. А. Петровська, М. Перрі, Дж. Равен, Н. Ф. Радіонова, П. В. Симонов, Л. Спенсер, Н. Н. Суртаєва,

А. П.Тряпіцина,

Н. Хомский,

А. В. Хуторський,

М. А. Чошанов, О. Н. Шахматова, В. М. Шепель, С. Шо та ін.

Н. В.

Чекальова,
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Вагомим є внесок у вирішення завдань СВЕ українських учених, серед них:
В. П. Андрущенко, Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, А. В. Гейлик, О. В. Глузман, С. У.
Гончаренко, О. І. Гура, Д. І. Дзвінчук, Г. В. Єльникова, І. Г. Єрмаков, В. А. Козаков,
Р. С. Корнєв, В. Г. Кремень, О. І. Локшина, О. В. Малихін, О. В. Овчарук, В. О. Огнев’юк, О. М. Пєхота, О. І. Пометун, О. Я.Савченко, А. В. Семенова, В. П. Сергієнко, С. О. Сисоєва, І. О. Смолюк, В. Ю. Стрєльніков та ін.
Феномен компетентнісного підходу не є абсолютно новим у професійній освіті й підготовці фахівців. З точки зору. „навчання для життяˮ, „навчання для професійної діяльностіˮ, освоєння виробничих функцій, управління продуктивністю праці,
„наукового управлінняˮ – окремі практико-орієнтовані аспекти компетентнісного
підходу, були присутні в усі часи і в усіх освітніх системах.
У вітчизняній педагогіці широко відомі та реалізовані ідеї „сродного трудаˮ
(Г. С. Сковороди), поєднання навчання, праці, практичної повсякденної діяльності
школярів, ціннісного ставлення учня до набутих знань як основи самореалізації
(В. О. Сухомлинського) [376], активного включення учнів у виробничу діяльність,
застосування шкільних знань та виховання ціннісного ставлення до праці, врахування інтегрованих характеристик освітньо-вікової групи як цілісної соціальної системи
– „стиль і тон колективуˮ (А. С. Макаренка) [237]. Принципи зв’язку теорії з практикою, єдності навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку є невід’ємною складовою сучасної української дидактики. Неперевершені дослідження та розробки з проблем трудового та громадянського виховання
учнів виконані та впроваджені в 70-90-х роках ХХ ст. українськими педагогамивченими у науково-дослідних установах Академії педагогічних наук України: Інституті проблем виховання, Інституті педагогіки, Інституті професійної освіти та ін.
(В. П. Бех, І. Д. Бех, Н. М. Бібік, В. І. Бондар, Н. М. Буринська, С. У. Гончаренко,
М. С. Вашуленко, І. А. Зязюн, В. М. Кремень, Б. С. Кобзар, В. А. Козаков, О. Л. Кононко, Г. С. Костюк, В. Г. Кремень, В. Г. Кузь, В. С. Курило, О. І. Ляшенко, М. П.
Лукашук, В. В. Москаленко, А. С. Нісімчук, Н. Г. Ничкало, В. О. Онищук, О. С. Падалка, В. Ф. Паламарчук, І. Ф. Прокопенко, Г. П. Пустовіт, В. В. Радул, О. Я. Савче-
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нко, В. П. Сергієнко, А. Й. Сиротенко, О. В. Сухомлинська, М. П. Тименко, Л. В.
Тименко, В. І. Чепелєв, О. Т. Шпак, М. Д. Ярмаченко).
Орієнтація на засвоєння умінь та узагальнених способів діяльності була провідною і в роботах таких відомих педагогів, як М. М. Скаткін, І. Я. Лернер, В. В. Краєвський, Г. П. Щедровицький, В. В. Давидов та їх послідовників [75; 82; 215, ін.].
Як слушно зазначають дослідники (Д. А. Іванов, Т. М. Ковальова, К. Г. Митрофанов, О. В. Соколова), сучасний компетентнісний підхід – це спроба привести у
відповідність практику масового навчання і потреби ринку праці, що пов’язана з
ідеєю відкритого замовлення на зміст і результати освіти [200]. Деякі фахівці навіть
говорять про тенденції професійного навчання для простого обслуговування ринкових відносин, які супроводжуються зростанням безробіття; формуванням нових господарських структур державних і приватних), різкими змінами вимог до фахівців і
вимагають перепідготовки та переміщення значних мас людей.
В сучасних умовах глобалізації соціально-економічні зміни в країнах Європи
призвели до необхідності модернізації багатьох соціальних інститутів, і, насамперед, системи освіти, яка безпосередньо пов'язана з економічними процесами через
забезпечення підготовки продуктивних сил. Це пояснюється комплексом соціальноекономічних причин, що впливають на розуміння завдань освіти, серед яких: загострення небезпеки втрати унікальності кожної людини, її здатності вибрати свій шлях;
наявність діалектичного зв'язку власної незалежності зі свободою і розвитком інших; суперництво в досягненні успіхів разом з прагненням до рівності можливостей; проведення ринкових реформ без урахування соціальної орієнтації. Наростає
несумісність цінностей ринку (індивідуалізм, конкуренція) з традиційними інтересами педагогічної спільноти (інтеграція, забезпечення соціалізації учнів). В основі
кризи сучасної освіти є відчуження особистості учня від результатів навчання, праці
від потреб індивідів і форм навчальної діяльності, а в підсумку відчуження освіти
від саморозвитку. Часто ці проблеми пов’язують із упровадженням компетентнісного професійно-орієнтованого навчання.
Інтенсивного розвитку тенденції компетентнісного підходу в практиці освіти
західних країн набули в повоєнні 50-ті рр. ХХ ст. у зв’язку зі зростанням конкурен-
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ції на ринках, необхідністю оптимізації витрат часу і коштів для забезпечення продуктивності праці й підвищення конкурентоспроможності виробництв.
Основні тенденції та напрями компетентісного підходу в управлінні персоналом та професійному навчанні відображає Дж. Равен у своїй праці „Компетентность
в современном обществе…ˮ 1984) [331]. Так при Державному факультеті соціальних
досліджень в Лондоні (Morton-Williams et al., 1968, 1971) було здійснено вивчення
співвідношення між якостями, які формує освіта, і якостями, які потрібні дорослим
людям для повноцінного продуктивного життя. Протягом тривалого часу вчені аналізували ті вакансії, які займають молоді люди – випускники шкіл, і запитували їх,
що подобається в роботі, а дорослих (в тому числі, роботодавців) – які якості повинна формувати в учнів освітня система.
Як показує аналіз публікацій західних учених з проблем компетентнісного підходу, дослідження проводились серед фахівців усіх рівнів виконання та відповідальності – від керівників різних державних організацій, банків, до дрібних фірм з виробництва і сільського господарства (Oeser, Emery, 1958; McClelland, Burnham, 1976;
Klemp, Munger, Spencer, 1977; Klemp, Munger, Spencer, 1977; Raven, Dolphin, 1978;
Raven, Johnstone, Varley, 1984; Klemp, Huff, Gentile, 1980) [331]. Дж. Равен і Долфін
(Raven, Dolphin, 1979) також досліджували поведінку, що забезпечує ефективність
управління, зовнішні враження та очікування, пов'язані з прийняттям рішень, кадровою політикою, професійним зростанням і кар’єрою. З часом все більше стали вивчати відносини між окремими людьми і фірмами, а також у керівних структурах
суспільства – уряду й урядових установ. Виявлена першочергова необхідність створення абсолютно нової структури очікувань, сприйняття і компетентностей. Одна з
основних проблем нашого суспільства – брак людей, що розглядають суспільство як
систему (систему керованої економіки) і аналізують соціальні інститути і спонукальні мотиви, які забезпечують нормальну роботу цієї системи. У подальших дослідженнях (Raven, 1973; Raven, Whelanef al., 1976; Raven, 1980, 1981), на першому
плані постала проблема важливості конкретних цілей щодо розвитку компетентностей у сфері „громадянсько-суспільної діяльностіˮ (виконання ролей громадянина,
виборця, споживача тощо) [331].
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Компетенції та компетентності
Проведені багатьма ученими дослідження у країнах Європи і США виявили,
що компетентність має яскраво виражений особистісний характер. Уже в 1959 р. в
роботі Р. Уайта „Motivation reconsidered: the concept of competenceˮ категорія компетенції змістовно наповнюється особистісними складниками, які включають і мотивацію. Це поставило нові завдання – по-перше: подальших досліджень ролі психологічних якостей (ініціативи, лідерства, комунікативності, ін.) у забезпеченні успішності й продуктивності праці, у приватному і суспільному розвитку; по-друге: визначити відмінності змісту і структури компетенцій (як системи продуктивних знань) і
компетентностей (як здатності до їх ефективного застосування).
Орієнтована на компетенції освіта (СВЕ) формувалась у 70-ті роки ХХ ст. в
США в загальному контексті запропонованого Н. Хомський в 1965 р. (Массачусетський університет) поняття „компетенціяˮ стосовно до теорії мови. Учений наголошував, що існує фундаментальна відмінність між компетенцією (знанням своєї мови
мовцем) і вживанням (реальним використанням мови в конкретних ситуаціях). Тільки в ідеалізованому випадку – вживання є безпосереднім відображенням компетенції. Таке вживання не може безпосередньо відображати компетенцію, але приховані
компетенції породжують ці процеси [182, с. 73]. Тобто, заснований на компетенціях
підхід насамперед підкреслює практичну, діяльнісну сторону знань. Тоді як підхід,
заснований на понятті „компетентністьˮ, яке включає особистісні (мотивація, емоційні, ціннісні та інші) якості, визначається як більш широкий, що співвідноситься і
з гуманістичними цінностями освіти. Як вказує А. В. Хуторський [403], компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем окремих один від одного знань і умінь,
а оволодіння ними в комплексі. У зв'язку з цим в основі відбору і конструювання
методів навчання лежить структура відповідних компетенцій і функції, які вони виконують в освіті. При такому підході відбувається освоєння учнями особистісно
значущих для них і – одночасно – для соціуму знань, умінь, способів діяльності, пов'язаних з реальними об'єктами вивчення. Обов'язковим стає досвід діяльності учня
по відношенню до цих об'єктів і мінімально необхідний рівень володіння учнем
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знаннями, вміннями, способами діяльності в зв'язку з досліджуваними об'єктами,
наявність емоційно-особистісного ставлення до них.
У 1996 році на симпозіумі Ради Європи в Берні (Key Competencies for Europe)
було наголошено, що для реформ в освіті істотним є визначення ключових компетенцій, які необхідні учням для успішної роботи і подальшої освіти [424; 435].В доповіді В. Хутмахера (Walo Hutmacher) було відзначено, що поняття „компетенціяˮ і
„компетентністьˮ співвідносяться як понятійне поле „знаю щоˮ до понятійного поля
„знаю якˮ, підкреслено, що „застосування – це є компетенція в діїˮ. При цьому, вчений зазначив, що саме поняття компетенція, входячи в ряд таких понять, як уміння,
компетентність, здатність, майстерність, змістовно залишається не визначеним.
Етапи становлення компетентнісного підходу в освіті
Виділяють три етапи становлення СВЕ-підходу [123]:
Перший етап (1960-1970 рр.) характеризується введенням у термінологію категорії „компетенціяˮ, створенням передумов для розмежування понять „компетенціяˮ і „компетентністьˮ. Починаються дослідження різних видів мовної компетентності. В 60-х роках закладається розуміння відмінностей понять „компетенціяˮ і
„компетентністьˮ, де остання трактується як заснована на знаннях, інтелектуально й
особистісно-обумовлена соціально-професійна життєздатність людини.
Другий етап (1970-1990 рр.) визначається використанням категорій „компетенція/компетентністьˮ в теорії та практиці навчання мові, в управлінні, соціальному
навчанні. Розвивається поняття „соціальна компетентністьˮ. Розпочинаються дослідження щодо класифікації компетенцій та побудові навчання, орієнтованого на
компетентнісно-відповідні результати.
Протягом 60-80-х рр. ХХ ст. багатьма вченими, зазвичай на дослідницькій базі
корпоративних науково-освітніх центрів, було виділено кілька десятків видів професійних компетентностей різних рівнів та кілька тисяч описів професійної поведінки,
що їх характеризують. Описи були структуровані у кілька десятків категорій, що
групувалися потім до 15-16 професійних вимог [331, с. 41-42]. В сучасній економічній практиці також поширена декомпозиція професійних обов’язків на складники,
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управління виконанням на основі ключових показників ефективності і, відповідно,
професійне навчання і підтримання компетентностей за такими показниками. У цій
галузі розроблено й обґрунтовано понад 700 професіограм та компетентнісних профілів. Однак цю роботу й досі не можна вважати завершеною. Так виділені ряди необхідних, навичок для молодих працівників у сфері економіки та бізнесу: вміння
зрозуміти контекст роботи і визначити тут своє місце, здатність співпрацювати,
вміння планувати свою роботу, розвивати впевненість у собі, ініціативність, здатність навчатися за власною ініціативою відповідно до своїх здібностей, вміння розбиратися в організації та функціонуванні соціальних структур. Існуючі сьогодні
описи посадових обов’язків дуже структуровані, в їх основі лежать особливості виконання головної функціональної ролі працівника (work-role)0 (М. Г. Рохлін, 1998).
Однак для збільшення ефективності організації відбувається вдосконалення вимог
до фахівця за критеріями „типові – екстремальні”, або за функціями [154, c. 13 – 27].
Третій етап розвитку СВЕ-підходу (90-ті рр. ХХ ст.) пов’язується з представленням у документах ЮНЕСКО та Ради ЄС системи компетенцій, визначених як необхідні результати навчання. У 1998 р. в доповіді ОЕСД зазначалось, що для навчання протягом усього життя будуть потрібні особи, які надають освітні послуги.
ЄКС у доповіді „Ray Firstˮ підкреслює, що прийшов час для позашкільної освіти, а
лібералізація освітнього процесу призведе до контролю зі сторони продавців освіти,
більш відкритих для інновацій, ніж традиційні структури. Експерти ЮНЕСКО продовжили розроблення заходів для створення світового ринку освіти і досліджень.
Масштабність завдань, що постали підвищила актуальність проблеми компетентності як у професійній, так і в непрофесійній діяльності.
Протягом 2010-2013 рр. Агентство Стратегічних Ініціатив (АСИ) розробило
форсайт-проекти „Освіта 2030ˮ та „Компетенції 2030ˮ для створення карти майбутнього в освіті до 2030 р. Мета проектів – створення 25 млн високопродуктивних робочих місць до 2025 р. через розроблення національної системи компетенцій і кваліфікацій, підтримки професійних спільнот, тиражування кращих практик освіти і
кадрової роботи, підвищення престижу праці.
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М. Сміт зазначає, що в ході обговорень у Великобританії „компетентністьˮ в
основному трактували як „здатність здійснювати певну активність по відношенню
до заданого стандартуˮ (Робоча група з професійної кваліфікації, 1986) [444]. Тривалі дискусії щодо понятійного поля „компетенціяˮ і „компетентністьˮ свідчать про
триваючий вплив функціоналізму і наукового управління, а також відсутність стійкої рефлексії в середині самої освіти, якщо вузьке поняття „компетенціїˮ набуло такого поширення. …„компетентностіˮ та „компетенціїˮ використовують у повсякденній педагогічній мові про подальшу освіту, громадські роботи, молодь, зайнятість і навчання у спільноті (Smith, M. K., 1996, 2005). Р. Коуел (R. Cowell) у книзі
„UDACE: Розуміння компетенційˮ(1989) описує декларацію UDACE (Unit for the
Development of Adults and Continuing Education), що „компетентність має відношення до того, що люди можуть зробити, а не те, що вони знаютьˮ.
Це має кілька наслідків [331; 448]:
– по-перше, якщо компетенція пов'язана з виконанням, то це повинно мати робочий контекст;
– по-друге, компетентність є результатом того, що хтось може зробити, він не
описує процес навчання, який людина пройшла;
– по-третє, для того, щоб надійно виміряти чиюсь здатність робити щось, повинні бути чітко визначені і широко доступні стандарти, які є вимірюваними та загальноприйнятими;
– по-четверте, компетентність є мірою того, що хтось може зробити в певний
момент часу.
Оскільки контент-аналіз „СВЕˮ не є предметом цієї наукової праці, ми не будемо детально аналізувати всі визначення понять „компетенціяˮ і „компетентністьˮ.
Для цілей нашого дослідження ми послуговуємось концептуальними засадами, висвітленими у документах ЮНЕСКО і Ради ЄС (1996-2013), методологічними
підходами Дж. Равена (1984), М. Сміта (2005, 2009), В. Заутера (1999), Дж. Міллера
(1990), та українських вчених [5; 7; 9; 10; 16; 21; 27; 28; 29; 31; 32; 47; 56; 58; 60; 62;
65; 69; 72; 82; 83; 84; 88; 102; 106; 115; 125; 128; 134; 135; 141; 150; 152; 194; 199;
205; 208; 212; 216; 217; 218; 221; 222; 232; 233; 235; 238; 240; 243; 247; 248; 249; 251;
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258; 265; 272; 275; 277; 278; 281; 282; 283; 284; 290; 293; 295; 296; 297; 299; 302; 305;
306; 309; 312; 318; 319; 321; 322; 330; 343; 345; 347; 349; 351; 355; 359; 360; 374; 375;
377; 378; 379; 385; 388; 394; 400; 413].
Компетентнісний підхід розуміють як спрямованість навчання на формування
й розвиток ключових (базових, основних, надпредметних) і предметних компетентностей особистості [78].
„Компетенціїˮ визначають як комбінацію знань, умінь і навичок певного контексту. Ключовими є ті компетенції, які всі повинні мати для самореалізації і розвитку, активного громадянства, соціальної інтеграції та працевлаштування. До ключових компетенцій віднесено такі: комунікація рідною мовою; комунікація іноземними
мовами; математична компетентність і компетенції в галузі науки і техніки; цифрова
(Digital) компетентність; соціальні й цивільні компетенції; здатність до ініціативності й підприємництва; культурна обізнаність і самовираження [335; 436].
Ієрархію компетенцій обґрунтовує А. В. Хуторський [403]. Учений вказує:
очевидно, що одні компетенції є більш загальними, ніж інші. Відповідно до поділу
компонентів змісту освіти на загальні метапредметні, міжпредметні і предметні,
можна виділити три ієрархічних рівні компетенцій: 1) ключові компетенції – відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти; 2) загальнопредметні компетенції – відносяться до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей; 3)
предметні компетенції – часткові по відношенню до двох попередніх рівнів компетенції, мають конкретний опис і можливість формування в рамках окремих навчальних предметів. За змістовим наповненням вирізняють такі групи ключових компетенцій: ціннісно-смислові, навчально-пізнавальні, інформаційні, комунікативні, соціально-трудові, особистісного самовдосконалення [403].
„Компетентністьˮ – це беззаперечна здатність використовувати знання, навички та індивідуальні, соціальні і/або методологічні вміння в роботі або навчанні, а
також у професійному та особистісному розвитку. У контексті Європейських кваліфікаційних норм вміння характеризуються такими якостями як відповідальність та
самостійністьˮ [336; 447].
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Відмінності синонімічно використовуваних понять „компетенціяˮ і „компетентністьˮ аналізує А. В. Хуторський [403]. Компетенція – відчужена, заздалегідь задана соціальна вимога (норма) до освітньої підготовки учня, необхідна для його
ефективної продуктивної діяльності в певній сфері. Компетенція не зводиться тільки
до знань або тільки до вмінь. Компетенція є сферою відносин, що існують між знанням і дією в практиці. Компетенції для учня – це образ його майбутнього, орієнтир
для освоєння. Компетентність – володіння учнем відповідною компетенцією, що
включає його особистісне ставлення до неї і предмету діяльності. Компетентність –
вже виявлена сукупність особистісних якостей учня (ціннісно-смислових орієнтацій,
знань, умінь, навичок, здібностей), обумовлених досвідом його діяльності в певній
соціально- та особистісно-значущій сферах. На думку вченого, від смислових відмінностей слідують відмінності в цілях, змісті навчання, технологіях, формах, методах, системах контролю результатів у різних типах освіти [403].
Як вказує І. Б. Зарубінська [115, с. 79-83], компетентності, на відміну від узагальнених, універсальних знань, мають дієвий, практико-орієнтований характер.
Вони, разом із системою теоретичних і прикладних знань, містять також діяльнісну
складову, тобто можуть розглядатися як знання в дії. В широкому розумінні компетентність може трактуватися як існування знань та вмінь у вигляді соціальних практик. Компетентність слід розглядати як інтегральну характеристику особистості,
яка, в свою чергу, розкладається на диференціальні компетентності. Саме компетентність є об’єктом формування як актуальна особистісна характеристика, що ґрунтується на цінностях і ставленнях людини, її знаннях і вміннях, є інтелектуальною та
особистісно обумовленою соціально-професійною характеристикою людини, яка
проявляється в діяльності. Як зазначає дослідниця, „аналіз складових різних видів
компетентностей засвідчує їх творчу спрямованість. Систему компетентностей в
освіті складають такі: ключові компетентності, які є надпредметними та визначаються як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуро-доцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи проблеми; загальногалузеві
– їх набуває учень в процесі засвоєння змісту освіти тієї чи іншої освітньої галузі
протягом усього навчання в закладі освіти; предметні компетентності, які набува-
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ються упродовж вивчення окремого предмета. Ключова компетентність є категорією, яка фіксує суспільно-визнаний комплекс рівня знань, умінь, навичок, ставлень,
які можна застосовувати в широкій сфері діяльності й буття людини [115, с. 80]. У
контексті компетентнісного підходу учені досліджують поняття „трансферабельні
умінняˮ (від англ. Transferable) – ті, що можна перенести, перемістити з одного поля
діяльності в інше. Д. Бріджес вважає, що трансферабельні уміння застосовуються у
різних контекстах професійної діяльності. У Великобританії такі уміння визначено
як центральні для професійної компетенції в усіх секторах і рівнях.
О. І. Пометун обґрунтовує такі основні ознаки ключових компетентностей: поліфункціональність – вони дають змогу вирішувати проблеми в різних сферах особистого й суспільного життя; надпредметність і міждисциплінарність; багатовимірність: охоплюють знання, розумові процеси, інтелектуальні, навчальні та практичні вміння, творчі відкриття, стратегії, технології, процедури, емоції, оцінки, тощо; забезпечують широку сферу розвитку особистості – її логічного, творчого та
критичного мислення, самопізнання, самовизначення, самооцінки, самовиховання
[279]. За твердженням О. І. Пометун, перелік ключових компетентностей має відповідати освітнім традиціям і соціокультурному контексту українського суспільства, а
їх відбір має здійснюватися відповідно до сфер суспільного життя, в яких сьогодні
самореалізується особистість [199, с. 16-25].
І. Б. Зарубінська, яка глибоко досліджувала зміст і технології формування соціальної компетентності студентів – майбутніх економістів, визначила основні компоненти такої [115, с. 44-50]. Однак, на нашу думку, цю структуру можна застосувати до усієї конструкції професійної компетентності, яка включає:
Особистісний компонент, що об’єднує характеристики, якості та риси, які
мають безпосередній вплив на процес соціальної взаємодії, визначають його результативність та емоційний стан людини під час реалізації цього виду діяльності.
Діяльнісний компонент, що має комплексний характер і містить основні складові

процесу

діяльності:

ціннісно-мотиваційну,

технологічну та рефлексивно-оцінну.

когнітивну,

операційно-
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Ціннісно-мотиваційний компонент, що є підґрунтям для розвитку та прояву
таких

складових

компетентності

як

особистісна,

когнітивна,

операційно-

технологічна та рефлексивна. Адже людина не буде проявляти зацікавленості та активності в набутті відповідних знань і опануванні способів компетентної поведінки,
не будучи внутрішньо вмотивованою це зробити.
Когнітивний компонент – містить знання, пов’язані з завданнями майбутньої
професійної діяльності та широкою соціальною взаємодією, що впливають на результативність цих процесів.
Операційно-технологічний компонент – є системоутворюючим, де практична
реалізація засвоєних знань і способів дій, досвід діяльності є родовими характеристиками компетентності. Активне володіння здатностями, вміння та навичками, які
складають зміст операційно-технологічного компонента відрізняють компетентність
від традиційного засвоєння знань, умінь і навичок, є тією характеристикою, яка визначає парадигму компетентнісно-зорієнтованого освітнього процесу.
Рефлексивно-оцінний компонент – розкриває процес самопізнання суб’єктом
власних психічних актів, станів, поведінки; розуміння дій та поведінки інших учасників взаємодії, оцінку цього процесу та, за необхідності, його корекцію.
Етапи компетентнісного проектування описані, обґрунтовані й апробовані багатьма вченими і практиками. У представлених моделях (табл. 1.3) переважно відображаються інтереси зовнішніх `акторів – бенефіціарів освітніх послуг: роботодавців, сектора ринку праці, державного та муніципального управління, і майже не враховані індивідуальні інтереси і життєві цінності учня. Саме тому цей підхід викликає дискусії педагогів, філософів, соціологів гуманістичної парадигми.
Дж. Равен у своїх дослідженнях дає тлумачення компетентності як феномену,
що складається з компонентів, багато з яких відносно незалежні між собою (деякі
компоненти відносяться до когнітивної сфери, а інші – до емоційної), і можуть замінювати один одного як складові ефективної поведінки [331].
Переважна більшість дослідників проблеми упровадження компетенісного підходу в освіті підкреслюють особистісну, зокрема, мотиваційну характеристику
компетентності, готовність людини до праці, її інтерес, ставлення. Як зазначає А. В.
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Хуторський, компетентність завжди передбачає прояв цілого спектру особистісних
якостей людини. Оскільки поняття компетентності включає когнітивну, операційнотехнологічну складові, мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову, тому воно,
завжди забарвлено якостями конкретної людини. Таких якостей може бути безліч –
від пов’язаних з цілепокладанням (для чого мені необхідна ця компетентність), до
рефлексивно-оцінних (наскільки успішно я реалізую цю компетентність) [403].
Таблиця 1.3
Етапи компетентнісного проектування у навчанні
За А. В. Хуторським [403]

За М. Смітом (Smith, M. К.) [444]

1. Пошук проявів ключових компетенцій в
кожному конкретному навчальному предметі;
2. Побудова ієрархічної надпредметної систематики – „дерева компетенційˮ;
3. Проектування загальнопредметних освітніх компетенцій на вертикальному рівні для
всіх ступенів навчання;
4. Проекція сформованих блоків компетенцій на рівні навчальних предметів та їх відображення в освітніх стандартах, навчальних програмах, підручниках і методиках
навчання.

1. Діагностика потреби у нових навчальних продуктах.
2. Постановка цілей компетентнісного навчання.
3. Вибір змісту навчання.
4. Організація контенту і дидактичних компонентів.
5. Вибір навчального досвіду, який
потрібно формувати.
6. Організація навчального досвіду,
тренування.
7. Визначення методів і способів для
оцінки результатів.

Методологічні підходи до проектування компетентностей у навчанні
Як інтегративне особистісне утворення, компетентність об’єднує в систему
знання людини про суспільство й саму себе; вміння, навички поведінки в суспільстві, а також ставлення, які проявляються в особистісних якостях людини, її мотивах,
ціннісних орієнтаціях та дають змогу інтегрувати внутрішні та зовнішні ресурси для
досягнення соціально-значущих цілей та розв’язання проблем міжособистісної взаємодії [115]. З урахуванням такого базового розуміння смислу компетентності ми
вважаємо доцільним для проектування та формування професійних компетентностей забезпечити інтерактивну взаємодію суб’єктів навчання із застосуванням таких
методологічних підходів: системний, діяльнісно-праксеологічний, інтерактивний,
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аксіологічний, акмеологічний, структурно-функціональний, наративний. Вказані підходи реалізуються у ході евристично-контекстного навчання через систему компонентів навчального змісту і дидактичних завдань для виконання.
Універсальними для всієї системи знань про людину і суспільство й актуальними для нашого дослідження методолого-теоретичними підходами є антропоцентричний і соціоцентричний. Принцип антропоцентризму означає інтегроване поєднання у змісті діяльності соціальних вимог з індивідуальними життєвими орієнтирами особистості, „вибором себеˮ і самореалізацією. У контексті такого підходу учня доцільно вважати суб’єктом саморозвитку, а процес виховання – як створення
умов і надання допомоги для вільного самовизначення і самореалізації на кожному
освітньо-віковому етапі. Соціоцентричний підхід полягає у тому, що ми розглядаємо
освіту як соціокультурний феномен (В. Г. Кремень) [216], формуємо учня, який здатний оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського
суспільства, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у світі [266; 393].
Згідно до загальних застосовуємо й часткові наукові підходи.
Особистісно-орієнтований підхід є пріоритетним у розвитку національної
освіти [266; 393]. Він передбачає особистісну орієнтацію освіти, формування у дітей
та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного
наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина, забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на
основі навчання протягом життя. Виконання таких завдань передбачає: переорієнтацію пріоритетів освіти з держави на особистість, забезпечення відповідності змісту і
якості виховання актуальним проблемам та перспективам розвитку особистості, суспільства, держави; створення системи освіти нового покоління, що забезпечуватиме випереджувальний загальноцивілізаційний розвиток людини, як – представника
покоління інформаційної епохи, формування соціально зрілої творчої особистості,
громадянина України.
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Системний підхід дає змогу розглядати формування професійних компетентностей як систему процесу фахової підготовки з урахуванням вимог професійного
середовища, а зміст навчання як систему рівнів його формування відповідно до закономірностей розгортання у навчальному процесі змісту освітньої галузі [414].
Компетентнісний підхід забезпечує вивчення та опис педагогічного процесу з
точки зору проектування та формування комплексу професійно-значимих компетенцій студентів. Важливим у навчальній діяльності є дослідження структури і змісту
компетентностей фахівця певної галузі, самопроектування і самоаналіз студентами
динаміки розвитку власних компетентностей. Компетентнісний підхід полягає в розвитку та набутті студентами набору ключових компетентностей, які визначають
успішну адаптацію у суспільстві та професійній спільноті. У процесі фахової освіти
компетентнісний підхід має інтегруватися із особливостями особистісно-соціальнодіяльнісного підходу.
Діяльнісно-праксеологічний підхід характеризує змістове наповнення етапів
навчання і полягає у визначенні особливостей діяльності суб’єктів щодо реалізації
компетентностей у змодельованому функціональному просторі. При цьому термін
„простірˮ може розглядатися як інформаційне поле, або як поле професійних взаємодій, як сукупність матеріальних ресурсів, як цільове поле змісту і розподілу відповідальностей у певному функціонально-єдиному соціальному кластері (Н. П. Галєєва, А. Ф. Линенко, О. М. Михайлова, Г. М. Петрова). Використовують три рівні
реалізації праксеологічного підходу: 1) типологія дій і побудова категорій (понять),
2) унормування системи дій у конкретно-історичних соціокультурних контекстах,
3)рівень критики тенденцій, застосовуваних методів і технологій (Т. Котарбінський).
Для реалізації праксеологічного підходу здійснюється аналіз освітніх і галузевих стандартів підготовки фахівців, вимог до структури методичної системи – цілей,
змісту, методів і засобів навчання, видів навчальної діяльності, які сприяють доцільному формуванню професійно-значимих компетентностей та умінь.
Акмеологічний підхід розглядає освіту як проектно-орієнтовану творчу діяльність і сферу самоорганізації соціокультурного буття людини, що спрямована на самовдосконалення людини в середовищі, її розвиток, зростання від успіху до успіху,
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досягнення вершин на різних рівнях її зрілості, у творчості, самореалізації тощо. Завданнями сучасної педагогічної акмеології є озброєння суб'єктів освітнього процесу
теорією і технологіями успішної реалізації творчого потенціалу людини в різних
сферах діяльності, в тому числі і в обраній професії (О. П. Бочарова)[10]. Знання,
компетентність, майстерність – це психічні, акмеологічні новоутворення у якостях
учасників освітнього процесу, це „духовні продуктиˮ, створювані освітою. Педагогічна акмеологія, виявляє чинники професіоналізму і креативності як проявів самоудосконалення в професійній діяльності людини (Б. Г. Ананьєв, А. А. Бодальов,
А. А. Деркач, Н. В. Кузьміна, А. А. Реан, ін.).
Як вказує Т. Д. Скуднова, предметом акмеологічного підходу є цілісний і сталий розвиток майбутніх фахівців з інтегративним способом мислення, навичками
самореалізації та адаптації в сучасному світі. Базовою категорією цього підходу є
поняття „підтримуючі відносиниˮ, метою яких стає перетворення внутрішнього світу студентів та розвиток їх суб'єктності. Акмеологічний підхід висвітлює рольові
характеристики, професійні позиції, індивідуальні особливості у діяльності – людина тут виступає і як суб’єкт праці, і як особистість. Для реалізації цього студентам
пропонуються вправи з характеристики професіограм, мотивів вибору професії та
очікувань від роботи, планування „карти успіхів”, зіставлення професійних вимог та
власної відповідності посаді; аналіз своїх обмежень тощо.
Аксіологічний підхід характеризує цінності як основу регуляції людської поведінки, навчальної та професійної діяльності, прийняття рішень. Як підкреслює Г. М.
Петрова, „аксіологічний аспект простежується у двох суміжних площинах: як ціннісно-смислове поле, що об'єктивно задане вимогами професії і організовуване освітнім простором; і як суб'єктивні смисли, присвоєні майбутніми фахівцями [298].
Окреслені особливості вимагають зберігати індивідуальність кожного, створювати
можливості для розуміння смислів майбутньої професії, застосовувати технології,
які створюють можливості їх перенесення в будь-яку предметну область (праксеологічний підхід), а також – створювати емоційне переживання цінності власної освіти
за рахунок інформаційних та діяльнісних „відкриттівˮ на заняттях і в самостійній
діяльності (аксіологічний підхід)ˮ. Особливе значення мають суб'єкт-суб'єктні відно-
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сини в процесі навчання. Адже тільки через вишкіл особистісно-професійних смислів і саморефлексії студента, можна формувати його здатність працювати у вимірах
соціоцентричної та особистісно-орієнтованої парадигми суспільства.
У ході пізнавальної діяльності суб’єкт самостійно конструює нові знання,
здійснює наступну рефлексію щодо цього процесу, і цим забезпечує засвоєння нових способів діяльності і відповідних їм здібностей, розвинутих на основі нового
досвіду. Пізнати предмет не значить зняти з нього копію, це означає впливати на
нього з тим, щоб перетворити його і виявити механізм його виникнення. При цьому
нове поняття відкривається учню не зовнішніми характеристиками, а структурою
змісту і способом його конструювання – так виробляється інваріант, придатний для
будь-якого поняття з різних галузей знань [298].
Наративний підхід надає можливості екстерналізувати уявлення студента про
специфіку професійного становлення і саморозвитку в ході навчання. Мета наративних практик – створити простір для розвитку різноманітних (альтернативних) бажаних історій для того, щоб людина почувала себе здатною впливати на власне життя, бути автором історії свого становлення та її реалізації, із залученням своїх значимих людей у спільноту підтримки і турботи. Основоположники цього підходу
Майкл Уайт і Девід Епстон [389] вважають, що так звана „об’єктивна реальністьˮ
непізнавана безпосередньо. В нашому житті й культурі співіснують різні описи реальності. Вони не істинні або хибні, а більш-менш узгоджені та правдоподібні. Вони
різною мірою відкривають людям можливості реалізувати бажаний спосіб життя.
Будь-яке знання є таким із певної позиції. Тому необхідно враховувати соціальний,
культурний та історичний контекст, в якому породжується знання. Життя кожної
людини поліісторичне. З нього можна конструювати історії, альтернативні домінуючій, і виявити з них привабливі для особистісно-професійної самореалізації.
В такому підході викладач не може знати, що таке „правильнийˮ розвиток для
даної особи зокрема, він не знає, в якому напрямку студенту рухатися в житті, щоб
самореалізуватися. Позиція викладача, як наставника, коуча – децентрована. Він не
нав’язує, а пропонує напрями розвитку для вибору цікавих і перспективних. В
центрі уваги – особа студента, його цінності, знання, досвід, вміння.
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Продуктивний підхід – означає, що необхідно вживати заходів для забезпечення якості навчання, формування стійких конкурентних переваг, що є основою
для випереджаючої професійної підготовки і персональної якості праці випускників,
їх здатності до виходу на ринок праці та соціального партнерства.
Інтегративний підхід уможливлює об’єднання на основі сутнісних зв’язків
знань учнів, набутих у процесі формального предметного навчання з інформацією,
здобутою внаслідок інформальної освіти, узагальнення знань із загальнонаукових
галузей та індивідуального практичного досвіду.
Інтерактивний підхід має метою забезпечення активної взаємодії суб’єктів,
моделювання й аналізу ситуацій, використання імітаційних методів у навчанні.
Контекстне навчання реалізується через навчальну діяльність студентів із
розв’язанням квазіпрофесійних і навчально-професійних завдань, через послідовне
моделювання предметного і соціального змісту професійної діяльності.
Зазначимо, що різні підходи не виключають один одного, а реалізують різні
аспекти навчання, деякі з них можуть розвивати й поглиблювати інші.
Формування професійних компетентностей у навчанні
У контексті нашого дослідження важливим є процес формування професійної
компетентності. Професійну компетентність В. А. Козаков, Д. І. Дзвінчук визначають як активну спроможність фахівця реалізовувати всі компоненти діяльності,
яка зумовлюється його знаннями, навичками, уміннями, а також здібностями і психічними властивостями [194]. Це здатність застосовувати знання у діяльності, яку
оцінюють за результатами виконання згідно стандартів. Співвідношення компонентів компетентності, демонструє „піраміда Міллераˮ (Miller G. E., 1990) (рис. 1.3).
У кожній професійній галузі є національні стандарти компетентності. Вони
описують інтелектуальні й ділові якості працівника, його навички міжособистісної
комунікації та дають змогу планувати розвиток персоналу у двох напрямках: пристосування до існуючої корпоративної культури та оволодіння знаннями, уміннями,
необхідними для успішної роботи в спеціалізованій професійній сфері.
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Рисунок 1.3. „Пірамідаˮ компонентів професійної компетентності
(На основі матеріалів: Based on work by Miller G.E. The Assessment of Clinical
Skills/Competence/Performance : Acad. Med. 1990: 65(9): 63-67. Adapted by Drs. R.
Mehay & R. Burns. UK (Jan 2009)).
С. М. Горобець обґрунтовує, що професійна компетентність є багатокомпонентним феноменом, який у сучасній науковій літературі характеризується у контексті
кількох наукових підходів, зокрема, діяльнісного, соціокультурного, системного, що
діалектично взаємопов'язані та доповнюють один одного. Професійна компетентність, на думку вченого, – це комплекс професійних та особистісних якостей фахівця, інтегративний показник ступеня оволодіння професійними знаннями, вміннями,
навичками, поєднання професійного досвіду та особистісних компетентностей (креативності, готовності до постійного саморозвитку, самовдосконалення), що дає змогу вирішувати проблемні виробничі задачі на високому професійному рівні [65].
Професійна компетентність має полікомпонентну структуру, що зумовлює
складність її багатофакторного аналізу і розвитку у ході професійної освіти і діяльності. Види компетентностей ми розрізняємо за групами інструментів для її реалізації, залучених із певної сфери життєдіяльності людини (праця, соціум, персональний
простір, ІТ-сфера, методологія науки і технології тощо).
Німецький дослідник Вернер Заутер виділяє кілька основних видів професійної компетентності економіста (табл. 1.4). Представлена класифікація покладена в
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основу наших досліджень формування професійно-значимих компетентностей майбутніх фахівців у процесі навчання економічних дисциплін.
Таблиця 1.4
Складові ділової компетентності економіста
Ділова (професійна) компетентність
Фахова
(предметна)
компетентність
Теоретичні знання
та їх практичне застосування

Методична
(технологічна)
компетентність
Здатність самостійно
розв’язувати
проблеми

Соціальна
компетентність

Особистісна
компетентність

Здатність до ефективної взаємодії
та конструктивного спілкування

Реальна самооцінка, відповідальність, особиста
якість виконання.

Професійна (виконавська) компетентність є інтегрованою складовою більш
широкого феномену – економічної компетентності, що, у свою чергу, визначає життєву компетентність індивіда. Економічна компетентність (ЕК) є показником економічної культури, результатом засвоєння економічних знань та вмінь, формування
економічно значимих якостей особистості, економічного мислення і поведінки,
включення в соціально-економічні відносини (А.В. Андросова), має особистісний
характер – в основі її формування лежить досвід економічної діяльності.
Економічна компетентність є інтегративною особистісно-діяльнісною якістю
індивіда, що характеризується єдністю теоретичної та практичної готовності й здатності людини до здійснення досвіду в області соціально-орієнтованої економічної
діяльності на засадах ефективних і раціональних способів її реалізації.
Основу ЕК необхідно розглядати комплексно, як сукупність її складових: грамотності, свідомості, мислення, світогляду, поведінки, соціальних цінностей і норм
(О. Г. Назарова), систему економічних знань, умінь і навичок, значимих рис особистості, мотивів, інтересів, що забезпечують розвиток здатності й готовності використовувати економічно ефективні та ціле відповідні рішення і життєвій і професійній
діяльності (О. Ю. Місаїлов). Базовими чинниками ЕК є такі: фундаментальні знання
основ економічної теорії, навички економічної діяльності, підприємницькі якості
особистості, значимі для професійної діяльності.
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Економічну компетентність доцільно розглядати у таких аспектах: когнітивно-емпіричний – відображає теоретичний і практичний зміст економічної діяльності;
соціокультурний – включає базис соціально-економічних цінностей; особистіснопсихологічний – передбачає розвиток в індивіда ціннісно-мотиваційних орієнтирів
економічної діяльності; професійний – орієнтує на розвиток певних професійнодіяльнісних структур особистості з урахуванням суспільних вимог; історикогеографічний – відображає специфіку формування ЕК залежно від територіальних
особливостей, ментальності, влади тощо.
З аналізу першоджерел і наукових публікації з питань компетентнісноорієнтованого навчання зробимо такі узагальнення:
– компетентності базуються на компонентах традиційного соціальнокогнітивного навчання (знаннях, уміннях і навичках), а формування компетентностей не заміняє формування останніх;
– компетентність виражає мотивацію та цінності особи, що має значення для її
життєвої реалізації;
– компетентність є інтегративною якістю особистості, як здатність до адекватного рішення завдань всього спектра стандартних і нестандартних життєвих і соціально-професійних ситуацій;
– компетентність складається з низки однорідних або близьких знань та умінь,
що належать до широких сфер людської діяльності: інформаційної, культурної, виробничої, правової та ін.
– компетентність являє собою комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок
людини; містить у собі готовність до цілепокладання, дії, рефлексії та виявляється у
всіх формах поведінки у життєвих і професійних середовищах („цільових поляхˮ);
– компетентність допомагає зрозуміти, чого можна чекати від особи у перспективі, вона має прогностичну характеристику – дає змогу виявити, наскільки людина буде успішною в роботі;
– компетентність має певний рівень актуальності протягом певного часу (від
4-6 міс. до 1-1,5 року).
Формування професійної компетентності має тісний взаємозв’язок із профе-
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сійним становленням, що є динамічним процесом трансформації особистісних якостей, характеризується самовизначенням, самовдосконаленням, самоосвітою, самоусвідомленням, самореалізацією (Т. В. Ріхтер). Професійна спрямованість навчання
повинна включати такі компоненти: систему професійних ціннісних орієнтацій, інтересів, установок, мотивів діяльності, ставлення до професії (О. М. Капустін).
Для цілей нашого дослідження під професійним становленням фахівця ми визначаємо процес формування професійних компетентностей студентів, який забезпечує розвиток пізнавальних і професійних мотивів і впливає на вміння вирішувати
майбутні професійні завдання. Це визначення базується на постулаті про те, що спосіб вирішення професійних завдань, інтерпретація отриманого результату визначаються мотиваційно-ціннісними характеристиками особистості, які обумовлюють поведінку, стиль спілкування, управління діяльністю, характер реалізації способів діяльності, внаслідок чого вони стають професійно значимими.
Важливим аспектом формування компетентності є виявлення мотиваційних
диспозицій майбутніх фахівців, що самі по собі можуть каталізувати самоорганізацію та цілеспрямоване структурування окремих елементів компетентності та моделей поведінки. Першим кроком у цій роботі може стати аналіз професійних очікувань студентів на початку навчання, а згодом у ході виробничої практики
Наступним напрямком формування професійної компетентності є надання
студентам розуміння суспільного значення своєї праці. Адже діяльність кожної людини, а особливо у сфері економіки та бізнесу, має громадський характер і впливає
на процеси функціонування суспільства. Як показали власні дослідження автора
(2001-2009 рр.), більшість студентів економічних вузів уявляють свою майбутню
роботу, як стратегічне управління, визначення основних напрямків діяльності та
здійснення контролю [388]. Так зокрема, студенти 3-го курсу слабо орієнтуються у
процесах оперативної (тактичної) діяльності – вони можуть уявити „Як це має бути”, але вони не можуть описати „Як цього досягти”, а тим більше – „Як це зробити самому”. Тому в організації навчання фахівців потрібно враховувати, що надмірна спеціалізація спричинює відокремлення результату праці від самого працівника.
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Це є проблемою організатора професійної підготовки, який повинен забезпечити актуалізацію мотивів працівників до високої мети.
Таким чином, ми погоджуємось із твердженнями О. В. Бондаревської [36], що
компетентнісний зміст, особистісно-, соціально- і професійно-орієнтовані технології
навчання та культурно-освітнє середовище можуть сприяти створенню умов для підвищення якості навчання у закладі освіти і якості життя у локальному соціальноекономічному просторі. Для цього необхідно формувати в учнів/студентів прагнення, щоб розвиток компетентностей, оволодіння сучасними ІКТ, активна взаємодія з
усіма компонентами освітньо-культурного простору стали їх життєвим завданням.
Моделі компетентності є основою індивідуалізованого навчання та інструментом розроблення планів професійного розвитку з урахуванням майбутнього працевлаштування та специфіки різних посадових позицій. Вони описують еталонні інтелектуальні й ділові якості майбутнього працівника, дають змогу планувати фаховий
розвиток у таких напрямках: пристосування до панівної (домінуючої) корпоративної
культури та оволодіння знаннями, уміннями, навичками, необхідними для успішної
роботи у спеціалізованій професійній сфері діяльності.
Моделювання професійних компетентностей майбутнього фахівця реалізується у ході ряду взаємообумовлених етапів, а сама професійна підготовка студентів на
кожному етапі наповнюється різним змістом. На початковому етапі – провідним є
морально-ціннісний компонент у навчально-пізнавальній діяльності студентів, а головним у професійній мотивації – початковий недиференційований інтерес до даного виду праці. На другому етапі – необхідне формування ієрархії мотивів навчальнопрофесійної діяльності, коли відбувається переростання початкового пізнавального
інтересу у професійний інтерес до конкретного виду діяльності.
На наступному, третьому, етапі – вузловим є практичне залучення студентів до
професійної діяльності, що базується на узагальненні знань про професії в даній галузі, чи в обраній групі; виявляє можливості використання базових або спеціальних
знань, умінь і навичок, формування початкового навчального досвіду виконання
простих практичних завдань, що висвітлюють зміст праці професійних груп в галузі,
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та мінімально необхідний досвід праці за обраною спеціальністю, що набувається
під час відповідного допрофесійного навчання.
Професійно-орієнтовані технології навчання з економічних дисциплін у ВНЗ
розглядаються в контексті сучасних напрямків модернізації професійної підготовки
майбутніх економістів в університетах згідно вимог Болонського процесу та економічної кон’юнктури на ринку праці в Україні. Вузловими аспектами впровадження
ІТН у професійній підготовці студентів є індивідуалізація та практична спрямованість навчання, що становлять основу для формування усіх складових професійної
компетентності майбутніх фахівців. Підґрунтям для розробки таких технологій стала діяльнісна теорія навчання, основні положення якої представлені у працях Б. Г.
Ананьєва, Г. О. Балла, С. П. Бочарової, Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, В. В.
Давидова, Л. В. Занкова, В. Кричевського, Ф. Б. Ломова, О. М. Леонтьєва, В. М. Моляко, З. О. Рєшетової, С. Л. Рубінштейна, Н. Ф. Тализіної, В. Д. Шадрікова та ін.
Зокрема, з урахуванням досліджень В. Кричевського і О. Ю. Ажиппо, зазначимо такі рівні інновацій у навчанні: перший – методологічні інновації, другий – інновації у змісті й цілях навчально-виховної взаємодії суб’єктів, третій – впровадження прогресивних освітніх технологій і дидактичних систем на основі інтеграції
теоретичного, організаційного й особистісного підходів.
Основні фактори впровадження інновацій у навчанні можемо розглядати за
компонентами педагогічної системи, серед яких найважливішими є суб’єкти, зміст,
організаційні форми навчання та дидактичні процеси (В. П. Беспалько) [29].
Перша група факторів – управління навчальним закладом. У розвитку інноваційного менеджменту виділяють такі підходи: факторний, функціональний, системний і ситуативний підходи, кожний з яких містить елементи, що доповнюють один
одного. Тому дедалі більшого поширення набуває комплексний підхід, який передбачає, що „створення та реалізацію організаційних удосконалень необхідно здійснювати у рамках організаційного проектування, що базується на теоретичних положеннях і методах різних наук, а також досягненнях з практики розвитку діючих підприємницьких структур” (В. П. Кукоба) [89, с. 155 – 156].
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Впровадженню інновацій сприяють удосконалення умов діяльності закладу
освіти та організаційних форм навчання. Серед таких: навчання у поєднанні з практичним застосуванням; дистанційна освіта; тренінг; інтенсивні технології вивчення
окремих програм і предметів; зростання частки самостійної роботи; професійноорієнтовані тренінги; проектування; ІКР.
Друга група факторів – взаємодія з середовищем. Навколишнє середовище –
місце існування та діяльності людини, природний та створений людиною матеріальний світ, що її оточує. Враховуючи сучасні тенденції територіального розвитку та
місцевих громад, можна стверджувати, що навчальний заклад часто виступає освітньо-культурним центром у невеликих населених пунктах, стає фактором інноваційних ініціатив соціального спрямування. Тому важливо розвивати інноваційний потенціал навчальних закладів з урахуванням територіальних потреб.
Третя група факторів – конкретні педагогічні технології. Для впровадження
інноваційних підходів у процесі професійного навчання з економічних дисциплін
доцільно використати теорії стратегічного маркетингу, що пояснюють вплив середовища на безпосередню організацію діяльності, в нашому випадку на вибір конкретної технології навчання (рис. 1.4). Ми припускаємо, що саме суб’єктні фактори становлять той елемент педагогічних технологій, які гнучко і швидко реагують на зовнішні та внутрішні інновації.
Взаємодія суб’єктів під впливом педагогічної майстерності викладача і корпоративної культури навчального закладу. Її основні характеристики: актуалізація
потреб та мотивів здобуття економічної освіти; посилення ролі учня (студента); індивідуальний та диференційований підхід; розвиток творчих задатків тих, хто навчається; театралізоване навчання; „гнучкий” зворотний зв’язок; Інтернет-навчання.
Дидактичні процеси й методичні системи навчання предмета характеризують
такі елементи: методи, засоби і прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів; дидактичні матеріали; засоби навчання; застосування комп’ютерних технологій у навчанні; професійно-орієнтовані типи завдань; новітні засоби контролю;
самоконтроль і взаємоконтроль студентів.
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Зміст навчального предмета, визначається такими показниками: інформаційна насиченість і вдосконалення змісту навчання за рівнями засвоєння знань і рольової перспективи учнів; модульне навчання; наявність у навчального закладу „портфеля” цільових навчальних програм – стандартних і замовних; міждисциплінарне
навчання; орієнтування на знання як фактор конкурентоспроможності майбутніх
випускників, знання як джерело прибутку у професійній діяльності.

Неконтрольовані
фактори, які впливають на організацію
навчання
Вимоги Державних
стандартів до результатів навчання у загально-освітніх закладах. ГСВО із конкретних напрямків підготовки
Педагогічний менеджмент конкретного
навчального закладу

Психологічні та
соціальні особливості
навчальної групи

Викладання суміжних
предметів

Контрольовані фактори
організації навчального процесу

Мета вивчення
економічних предметів – соціально
важливий результат навчання

Зміст навчального предмета

Професійна майстер-ність
викладача, яка визначає тип
взаємодії суб’єктів навчального
процесу

Інформаційно-методичне забезпечення навчального
процесу

Адаптація та професійна
соціалізація учнів у
соціальноекономічному середовищі

Підготовка до
успішної самореалізації випускника
в умовах ринкової
економіки

Дидактичні процеси та Методичні системи вивчення
окремих предметів

Рисунок 1.4. Системоутворюючі чинники навчання економічних дисциплін, які
визначають упровадження інноваційних технологій навчання
1.4. Тенденції розвитку неперервної економічної освіти в сучасних умовах
Неперервна економічна освіта – система, що забезпечує одержання економічних знань різними цільовими групами на всіх загальноосвітніх рівнях відповідно до
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цільових установок для кожної з них, дає змогу підготувати висококваліфіковані кадри економістів в умовах ринкової економіки. Метою навчання на першому рівні
неперервної економічної освіти є фундаментальна підготовка економістів широкого
профілю: на базі програм, що передбачають набуття знань із загальноекономічних,
математичних, економіко-статистичних і загальноосвітніх дисциплін; фахівців які
здатні працювати як у різних сферах економічної діяльності, так і продовжувати
освіту з поглибленим вивченням різних розділів економічної теорії. Метою навчання на другому рівні – є поглиблена спеціалізація у різних галузях економічної науки
й практики [24, 25, 26, 27, 28]. Ефективна реалізація означених цілей підготовки стає
можливою, якщо враховувати принципи неперервної економічної освіти, що визначають основні напрями їх досягнення: навчально-економічна підготовка в системі
середньої освіти, що розглядає базову вищу освіту як основу освітнього росту особистості впродовж усього життя; системність одержання знань; прогресивність навчання, що орієнтує випускників на використання новітніх технологій під час вирішення актуальних наукових і практичних завдань; спадкоємність знань, наявність
взаємозв’язку між фундаментальною, загально професійною та спеціальною економічною підготовкою на всіх рівнях навчання;можливість самостійного вибору комплексу дисциплін, що вивчаються з урахуванням професійних інтересів [24, с. 8].
Зупинимось детальніше на характеристиках державних і суспільних вимог до
реалізації економічної освіти. З корінними змінами економічної ситуації в Україні,
динамічними трансформаціями в системах національних і глобальних ринків та міжнародних відносин, перед громадянським суспільством постають проблеми формування сучасної економічної культури нації взагалі й удосконалення та переорієнтації економічної освіти зокрема. Гуманітарний зміст економічних перетворень в
Україні вимагає того, щоб зробити кожну людину активним учасником господарського життя країни. Для послідовного втілення цієї мети необхідна економічна освіта
української молоді на всіх рівнях, а не тільки фахівців з економіки. Особливо важливо це в умовах постсоціалістичного розвитку, коли у більшості представників старшого покоління немає відповідного сьогоденню економічного мислення. Економічна освіта сприяє формуванню економічної культури людини на основі глибокого
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розуміння економічних процесів, що дає змогу аналізувати факти і явища економічного життя, фактори й способи вирішення економічних завдань, встановлювати зв'язки й відношення між ними. Саме вона робить можливим функціонування ефективного ринкового простору, який є складовою суспільного життя країни.
Вища й середня загальноосвітня школи покликана в рамках базової освіти формувати у молодих людей економічне мислення на основі глибокого розуміння
явищ, процесів, відношень в економічній системі, а також факторів, способів і засобів вирішення економічних проблем. Йдеться передусім про економічну освіту, бо
вона найтісніше пов'язана зі створенням власної високоефективної економіки, яка є
важливою умовою соціальної та державної безпеки. Економіка є живою системою,
особливим простором, у якому постійно перебуває кожен з нас. Саме це й зумовлює
необхідність формування економічного мислення, економічної культури, яке досягається у ході здобуття економічної освіти [154, с. 3 – 27; 252, с. 27 – 74].
Економіка є творчою та поведінковою наукою, тому її вивчення сприяє розвитку умінь осмислювати й систематизувати безліч економічних процесів, відношень,
подій, фактів, явищ, спостережень економічного життя, а також приймати економічно відповідні рішення. Незалежно від профілю освіти кожна доросла людина протягом життя вирішує безліч економічних питань. Наслідки цих рішень відображаються у її повсякденному житті, роботі, громадянській активності, в соціальному аспекті її діяльності як суб’єкта економічних відносин. Вдумливе ставлення до явищ економічного середовища передбачає не лише розуміння основних концепцій в економічній системі, а й уміння застосовувати у різних поєднаннях елементи економічних
знань до конкретних життєвих ситуацій, розуміти економічний зміст власної праці,
бачити своє місце в економічному середовищі, а також здатність до самовираження
й оволодіння соціальними ролями при розв’язанні економічних завдань.
Як зазначено в Концепції розвитку економічної освіти в Україні [206], економічна освіта на сучасному етапі розвитку має велике значення для вирішення проблеми переходу до демократії та верховенства закону, ринкової економіки, наближення із глобальними тенденціями соціально-економічного розвитку. Розвиток освіти відбувається в контексті загального процесу трансформації різних аспектів суспі-

108

льного життя, у тісному зв'язку з реструктуризацією в інших областях, водночас кажучи до них джерело надання необхідних людських ресурсів.
Основна парадигма економічної освіти полягає у тому, що розвиток економічних секторів суспільства значною мірою відображає характер людського життя, його світогляду, соціально відповідальної поведінки. Навчання сучасних економічних
предметів і дисциплін передбачає розуміння законів розвитку суспільства на макрой мікрорівні, у поєднанні з розвитком політичних, культурних та інших соціальних
процесів [2; 106; 117; 182; 206].
Сучасна економічна освіта забезпечує перехід до нової парадигми формування
економічних знань, на основі історичних, культурних, духовних і моральних традицій українського народу, що спрямовується на поглиблений аналіз економічних
процесів, які сприяють розвитку соціально орієнтованої економіки; формуванню сучасних економічних поглядів у майбутніх економістів, які будуть сприяти гуманізації та соціалізації суспільних процесів, розвитку національної ідентичності, економічної активності в напрямі поліпшення життя й добробуту українського народу.
Місія економічної освіти – розвиток і використання економічних знань для
формування творчої особистості, підвищення якості життя українського народу й
прогресивного розвитку суспільства. Метою розвитку економічної освіти є інтенсивне накопичення соціально-економічних знань і оптимізація їх використання як головного потенційно необмеженого ресурсу розвитку суспільства та його соціально
орієнтованої економіки [56; 67; 154; 175; 206; 252, с. 31 – 50].
Як ціннісні орієнтири економічної освіти визначено такі: розвиток творчого
потенціалу особистості та її соціалізація; виховання самостійності, наукового економічного мислення, формування економічного світогляду, впевненості у власних
силах; розвиток здібностей до самореалізації, саморозвитку особистості.
Концепція встановлює основні принципи економічної освіти, а саме такі [206]:
– суспільна корисність економічних знань;
– соціальна справедливість, толерантність, суспільна злагода й партнерство
всіх учасників економічної освітньої діяльності;
– гуманізм, відкритість і доступність економічної освіти;
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– соціальна обґрунтованість економічного мислення в кожній сфері професійної діяльності;
– поєднання фундаментальності та фаховості різноманітних освітніх програм,
заснованих на індивідуалізації підготовки економічних кадрів відповідно до попиту
на ринку праці;
– безперервність освіти, її системність та систематичність;
– інноваційність змісту економічної освіти;
– відповідність якості освітніх послуг потребам особи, соціальних і професійних груп;
– адаптація світового досвіду та збереження кращих вітчизняних традицій, розширення міжнародного співробітництва;
– державна підтримка підготовки фахівців;
– інтеграція економічної освіти й наукових досліджень.
У вказаному документі [206] детально визначені завдання економічної освіти,
до яких віднесено такі: „створення умов для самореалізації особи як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо долучатися до економічного життя країни; задоволення потреб суспільства й держави у фахівцях економічного профілю,
здатних практично реалізувати стратегію сталого економічного, соціального й духовного розвитку України, для забезпечення високого рівня життя народу; забезпечення мобільності студентів та викладачів; виховання у майбутніх фахівців цілісного
соціально-економічного світосприйняття й сучасного наукового світогляду, формування свідомості членів суспільства на основі системного економічного мислення,
що створює для них можливості опановувати знання, вміння та навички економічної
діяльності; нарощування потенціалу професорсько-викладацького складу та підвищення його соціального статусу; розвиток економічної науки у ВНЗ як основи забезпечення постійного оновлення змісту, підвищення якості навчання в освітніх
установах різних форм власності; вдосконалення управління й організаційноекономічного механізму функціонування навчальних закладів освіти; інтеграція вітчизняної вищої професійної економічної освіти у європейський освітній простір;
упровадження європейської системи заліку знань, розвиток критеріїв і методології
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оцінки якості викладання; забезпечення приєднання до Болонського процесу, у тому
числі за рахунок узгодження змісту навчання, розвитку співробітництва навчальних
закладів, схем мобільності, інтеграції програм навчання, технологій тренінгу й наукових досліджень; розроблення системи зіставлення кваліфікації вітчизняних фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та кваліфікації фахівців європейських країн; залучення роботодавців до соціального партнерства в організації професійної економічної освіти для задоволення потреб ринку праці; створення умов для
соціального партнерства учасників навчального процесу; відповідність якості вітчизняної економічної освіти вимогам міжнародного ринку праці; забезпечення безперервності економічної освіти на основі інтеграційних процесів як у системі „освіта –
наука – виробництвоˮ, так і в системі зв'язків міжнародного співробітництваˮ [206].
Для реалізації завдань розвитку економічної освіти у Концепції передбачено
ряд заходів, серед яких зокрема, такі:
– Ступенева підготовка фахівців економічного спрямування, оптимізація структури спеціальностей та спеціалізацій.
– Оптимізація мережі вищих навчальних закладів відповідно до потреб суспільства, що має здійснюватися шляхом: посилення вимог щодо відповідності державним стандартам організації навчального процесу, навчально-методичного та інформаційного забезпечення; раціоналізації розміщення різних економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах регіонів для ліквідації дублювання їх підготовки шляхом концентрації держзамовлення з конкретних спеціальностей; організації
системи моніторингу, попиту на фахівців економічного профілю; оптимізації кількості економічних факультетів у державних вищих навчальних закладах неекономічного профілю шляхом їх переорієнтації та спеціалізації за профілем вищого навчального закладу (інженерно-економічні, економіка відповідної галузі та ін.); оптимізації мережі навчальних закладів різних рівнів шляхом створення на базі вищих навчальних закладів IV рівня акредитації економічного профілю навчальних комплексів, координуючих підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації економістів; зосередження підготовки фахівців з теоретичних та економіко-математичних
спеціальностей, а також викладачів економічних дисциплін для ВНЗ.
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– Посилення економічної підготовки фахівців у неекономічних ВНЗ для забезпечення умов оволодіння сучасними економічними знаннями для студентів неекономічних вищих навчальних закладів, узгодження переліку дисциплін загальноекономічної підготовки за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
– Удосконалення економічної освіти в школі з тим, щоб економічна освіта допомагала учням набути досвіду прийняття рішень в економічних ситуаціях, формувати навички застосування економічних знань, розуміти сутність економічних подій
і явищ; вважати недоцільним вивчення спеціальних економічних дисциплін у загальноосвітній школі.
– Удосконалення стандартів вищої економічної освіти, щоб вони повною мірою відповідали інституційним особливостям розвитку ринку України та динаміці
розвитку її економіки, сприяли інтеграції в європейський освітній простір.
– Викладання навчальних дисциплін для підготовки економістів, які відповідають змісту освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівця.
– Запровадження в навчальний процес форм і методів, що забезпечують орієнтацію

його

на

практичну

підготовку

студентів

залежно

від

освітнього-

кваліфікаційного рівня.
– Розвиток науково-методичного забезпечення економічної освіти, що має
сприяти підвищенню якості самостійної роботи студента із засвоєння знань, умінь і
навичок, що надають конкретні дисципліни освітньо-професійних програм підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
– Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, цільове фінансування перспективних прикладних досліджень і соціально-освітніх проектів, забезпечення інтеграції академічної та вузівської науки,
– Поглиблення зв'язків між економічною освітою й практикою шляхом розроблення нових форм практичної підготовки через створення навчально-тренінгових
фірм, бізнес-інкубаторів, індивідуальні завдання, що розвивають практичні вміння
та навички студентів; залучення до навчального процесу провідних фахівців діючих
підприємств, організацій та установ; моніторингу ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників економічних закладів освіти.
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– Підвищення конкурентоспроможності випускників та розвиток системи їх
працевлаштування через розроблення й упровадження у ВНЗ якісно нових форм
працевлаштування випускників, серед яких: підготовка до входження на ринок праці, ярмарки вакансій, інформування про місця працевлаштування та картотеки претендентів тощо; розроблення програм, спрямованих на інтеграцію інтересів роботодавців, ВНЗ і випускників цих закладів з питань працевлаштування; створення на
базі державних, приватних і громадських організацій систем консультування, інформаційного сприяння працевлаштуванню; використання досвіду зарубіжних ВНЗ
для підвищення рівня конкурентоспроможності випускників.
Основним засобом реалізації змісту економічної освіти є педагогіка співпраці
й соціального партнерства, через безпосередній контакт того, хто навчається, з тим,
хто навчає. Соціалізація особистості не може повноцінно відбуватися без спілкування з викладачем, що було б рівноцінним відриву навчання від виховання.
Важливою рисою сучасної економічної освіти є безперервність. Основою безперервної економічної освіти є економіка як наука – вона відображає закономірності
складної економічної системи. Знання організаційних та господарських відносин
може допомогти в нарощуванні матеріальних благ, знання соціально-економічних
відносин і загальної економічної теорії допоможе організувати процеси соціального
розвитку, підвищувати соціальний добробут [12; 43; 91; 182; 206].
На основі аналізу першоджерел та нормативно-правових актів [43; 67; 78; 95;
106; 129; 137; 234; 248; 282; 337; 356] можемо зробити висновок, що поняття „неперервнаˮ й „безперервнаˮ щодо економічної освіти вживаються як тотожні. Відповідно до положень Концепції [206], вирізнимо такі етапи неперервної економічної
освіти: початкова шкільна освіта, середня (базова й профільна) освіта, вища (непрофесійна й економічна професійна) освіта, післядипломна (позашкільна) непрофесійна й професійна економічна освіта, освіта „третього вікуˮ непрофесійна та
економічна професійна [250].
На кожному етапі безперервної економічної освіти для кожної людини зміст і
форма навчального процесу повинні відображати потреби особистості згідно з характеристиками й групами професій. З цієї точки зору, всіх, хто навчається можна ро-
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зділити на дві групи: професіонали, для яких економіка є основним видом діяльності
(професійні економісти й підприємці, менеджери та інші адміністративні працівники) та фізичні особи, для яких економічна наука є засобом реалізації їх економічного
статусу на робочому місці й у суспільстві, поліпшення умов їхнього життя, добробуту й усебічного розвитку особистості. Для кожної з цих груп, зміст економічної
освіти повинні бути різними.
Зміст економічної освіти може бути реалізований на кількох рівнях засвоєння
змісту економічних предметів і дисциплін [154, с. 79 – 80]:
І-й – орієнтуючий рівень – є базовим для вибору напрямків діяльності у сфері
економіки та бізнесу й передбачає засвоєння різноманітних за змістом дисциплін на
основі розвивальних технологій, що сприяє формуванню цілісного та аналітичного
сприйняття фактів і явищ економічного середовища.
ІІ-й – професійний рівень – забезпечує засвоєння основ знань у певному виді
економічної діяльності та загально професійну підготовку до виконання відповідної
роботи а також пов’язаних з нею функціональних та соціальних ролей, що дає змогу
швидко адаптуватися до конкретних умов практичної ситуації. Це досягається за рахунок формування основних понять про технології, організацію та економіку діяльності, формування навичок математичного моделювання економічних процесів, засвоєння методології економічного аналізу та прийняття рішень.
ІІІ-й рівень – професійної спеціалізації – орієнтований на спеціальну підготовку фахівців до виконання чітко визначених обов’язків у вузькій предметній галузі,
що передбачає досягнення високих рівнів професійної майстерності.
ІV-й рівень. Важливим етапом у реалізації економічної освіти є до-практична
підготовка (before-practice training). Сутність її полягає у тому, щоб допомогти студентам випускних курсів сформувати й розвинути комплекс навичок, необхідних
для конкретної практичної діяльності.
Кожний попередній рівень є основою для подальшого засвоєння навчального
змісту спеціальних дисциплін і процесу становлення майбутнього працівника.
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За територіальним критерієм доцільно розглядати системність і безперервність економічної освіти на рівнях локального середовища, регіону й країни в цілому. Крім того, національна освіта є компонентом міжнародної системи освіти.
Освіта є потужним фактором регіонального розвитку та вдосконалення соціальної структури територіальних громад. Часто освітній заклад є центром соціокультурного розвитку населеного пункту. На нашу думку, основні чинники забезпечення
якості освіти закладені саме на локальному соціально-економічному рівні, його основними характеристиками є – універсальність і спадкоємність освітнього середовища, яка відображає й глобальні, і локальні контексти; гуманістичні установки в
навчанні, що припускають вільний всебічний розвиток особистості як абсолютної
цінності суспільного прогресу; фундаментальність освіти; орієнтація на цінності інтелектуальної свободи, взаємного визнання в мисленні й поведінці; розвиток творчого підходу в застосуванні знань і здатності до особистісного зростання; персонально диверсифікований підхід у навчанні; формування готовності до безперервної
освіти та самоосвіти (за Н. В. Нестеровою, 2005) [150].
Локальна система освіти – яка інтегрує різні етапи й рівні освіти, представляє
собою цілісний, системний, поліфункціональний, багаторівневий навчальновиховний і науково-дослідний комплекс територіально-зосереджених освітніх установ. Поняття „локальна система безперервної освітиˮ може бути представлено як
організаційно цілісна, багаторівнева локальна система безперервної освіти, що являє
собою єдиний комплекс освітніх установ які забезпечують навчання на основі спеціально розроблених для даної системи педагогічних і організаційних принципів. Їй
притаманні такі властивості, як цілісність, певний склад, структура, внутрішня організація, взаємозв'язок компонентів, функції, інтегративні фактори, зворотні зв'язки із
зовнішнім середовищем та інші якості [150; 172; 182, с. 154 – 158].
Розглянемо основні напрями діяльності загальноосвітніх закладів для розвитку економічних знань. В економічному житті суспільства беруть участь усі його
члени, в тому числі й учні, хоча вони ще безпосередньо не вступають у виробничі
відносини. Свідома й активна участь сучасної учнівської молоді в економічному
житті та діяльності в майбутньому вимагає вже на рівні шкільного навчання послі-
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довного здійснення її економічного виховання в загальній системі виховної роботи
школи, забезпечення формування в учнів економічної культури як результату діяльності людей у сфері економічного життя, накопичення суспільством економічного
досвіду й економічних знань. Значні потенційні можливості в плані економічного
виховання школярів притаманні практично всім навчальним предметам. Основне завдання шкільної освіти – широка загальноосвітня підготовка молоді, створення надійного фундаменту для подальшого профільного спеціалізованого навчання та підготовки до здобуття професійної освіти у ВНЗ.
Базові економічні знання засвоюються в дошкільному віці через емоційне
сприйняття основ сім'ї та навичок дбайливого ставлення до матеріальних цінностей,
природних ресурсів, сприйняття реальних економічних явищ, усвідомлення життєвих потреб, а також ознайомлення з інформацією про економічні відносини людей.
Це процес в ході активної діяльності якого діти опановують здатністю повагу об'єктів, які його оточують, і створення умов для їх нормальної експлуатації.
Загальна середня освіта дає змогу учням набути базові знання економіки,
освоїти елементи економіки, тобто, використовувати адекватні рішення в життєвих
ситуаціях. Знання відносин між компонентами економічних знань і діяльності людини необхідні для цілісного сприйняття об'єктно-просторового середовища, яке їх
оточує, забезпечують засади соціально-економічної адаптації в житті.
Зміст шкільної економічної освіти структурується за блочно-модульним принципом навчання, зорієнтовується на розвиток економічної культури й формування
економічного мислення. Економічні знання віддзеркалюють економічні явища й
процеси, є основою вмінь і навичок господарської поведінки, розвитку творчих здібностей. Економічна освіта – необхідна й важлива умова покращення економічного
стану країни й підвищення ефективності господарської діяльності. Нині, поряд з формуванням справжнього бізнесмена, підприємця, клерка виникла об'єктивна потреба
у вихованні споживача. Адже споживачі впливають на попит і пропозицію,
кон’юнктуру ринку, певним чином визначають якість продукції, адже розвиток виробництва не буде доцільним без урахування вимог споживачів. В нашій країні існує така проблема як низька культура споживання, і нове покоління нічим не буде
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відрізнятись від попереднього, якщо не вжити конкретних заходів для її вирішення
[160; 252, с. 316].
Для досягнення згаданих вище цілей необхідно створити певні умови, які б
сприяли розвитку економічного мислення у молоді й перш за все у дітей молодшого
й середнього шкільного віку (це пояснюється тим, що у цьому віці діти легко із задоволенням навчаються, засвоюють новий матеріал, довіряють вчителю). Тому вчитель повинен докласти максимум зусиль для того, щоб учні не тільки змогли розвивати в собі логічне мислення, яке допоможе їм у вирі самостійного життя. Вчитель
може стимулювати бажання до вивчення економіки в учнів, зацікавити їх, довести
їм актуальність та необхідність економічних знань.
Для втілення в життя цих ідей в Україні здійснено значну роботу. Матеріалів
та розробок для вивчення економічних курсів достатньо, але їх потрібно пристосувати, навчальну інформацію подати у спрощеному й зрозумілому для школярів вигляді, врахувати вікові особливості при виборі змісту, форм і методів поданого матеріалу, зробити цей курс цікавим і захоплюючим. Концептуальні засади змісту та
програмового забезпечення навчання економіки в школі були сформульовані у ході
обговорень та семінарів фахівців – викладачів економіки протягом 2001-2004 рр.
Економіка є одним із шкільних предметів, які завершують шкільний цикл „Суспільствознавство” й забезпечують перехід учнів до самостійного життя. Вивчення економіки у школі має враховувати регіональні потреби та психофізіологічні особливості навчальних груп і можливості викладання пропонується вивчати економічні предмети за певною структурою, яка включає: базову програму, що відповідає Державному стандарту базової та повної середньої освіти, академічну програму (для загального навчання в класах технологічного профілю), програми для поглибленого вивчення (в класах суспільно-гуманітарного профілю), програми для профільного навчання (в класах економічного профілю). На принциповому рівні навчальний процес
зорганізується відповідно до певних рівнів засвоєння матеріалу [154]: базовий рівень передбачає осмислення понятійного апарату, основних категорій, явищ, закономірностей тощо; нормативний рівень, у рамках якого формується цілісне бачення
змісту, розуміння логіки взаємозв’язків у відповідній навчальній темі чи науковій
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галузі; поглиблений рівень, який передбачає творче вирішення як типових, так і
специфічних проблем практичної діяльності.
Навчальні заклади, базуючись на принципах профільного навчання (варіативності й альтернативності, наступності й неперервності, гнучкості тощо), за рахунок
комбінації профільних та елективних курсів формують робочі навчальні плани, чим
забезпечують повноцінність і варіативність економічної освіти учнів. Автори „Концепціїˮ вказують, що при формальному ставленні до справи цей предмет можна зробити нудним і нецікавим для учнів. Спроби переконати їх у тому, що ця наука має
величезне практичне, наукове й світоглядне значення, якщо вони не підкріплені педагогічною майстерністю, будуть марними, бо така „дорослаˮ аргументація школярами майже не сприймається.
Виходячи з державних та особистісних потреб предмет „Економіка” з 2001 р.
включено до інваріантної частини навчального плану загальноосвітніх навчальних
закладів. Опанування його змістом значно поширює життєві можливості випускників школи: формує економічну й правову культуру, завдяки чому вони можуть швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки; надає інформацію про професії на
ринку праці; надає загальні та спеціальні економічні знання й формує навички,
вчить компетентно приймати рішення, прогнозувати їх наслідки, оцінювати результати, працювати індивідуально і в групі, пізнавати особливості свого характеру і виробляти у себе бажані риси; сприяє формуванню соціально адаптованої особистості.
Враховуючи необхідність економічної освіти, а також орієнтуючись на регіональні потреби й психофізіологічні особливості навчальних груп і можливості викладання автором було розроблено перелік економічних предметів (табл. 1.5).
Предмет „Економіка” є обов’язковим для вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. Для забезпечення профільного навчання,
врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів запропоновано кілька варіантів профільної навчальної програми. Всі програми містять пояснювальну записку, в
якій показано особливості програми та роз’яснюється специфіка роботи з ними, тематичне планування, зміст навчального матеріалу та результати навчальної діяльності учнів, пропонується список навчальної літератури.
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Для організації профільного навчання навчальний заклад обирає варіант навчальної програми відповідно до профілю навчання, враховуючи бажання дітей,
можливості навчального закладу та навчально-методичне забезпечення курсу.
Зміст профілю має бути адекватним до основного курсу предмета відповідно
до базового навчального плану, а система курсів за вибором повинна враховувати
різноманітність інтересів і можливостей учнів певного профілю, поглиблювати та
розширювати основний курс. Організація профільного навчання сприятиме використанню особистісно-орієнтованої дидактичної моделі й уможливить врахування
особливостей учнів, забезпечення рівневої диференціаціїї навчання.
Таблиця 1.5
Авторські проекти навчальних програм з економіки в школі
Класи

Назва предмета

1-4

Економіка родини

К-ть год.
/ рік.
68

Рік публікації

5

Економіка родини

68

6-7

Світ грошей

68

1998, 2001, 2003 [160;
189; 252]
1998, 2001, 2003 [160;
189; 252]
2001, 2003 [252]

10

Економіка

68

2003, 2004, 2005 [90; 320]

11

Психологія бізнесу

68

2001 [252]

11

Географія світового господарства 68
з основами економіки

2001, 2003 [90; 320]

Для організації вивчення предмета навчальний заклад обирає варіант навчальної програми відповідно до профілю навчання, враховуючи традиції економічної
освіти, що вже склалися у навчальному закладі, наявність навчально-методичного
забезпечення; обсяг годин і термін вивчення предмета, які можуть бути збільшені за
рахунок варіативної складової навчального плану; навчально-методичне забезпечення (підручники, посібники для учнів та вчителів). Вчитель має право на самостійний перерозподіл часу для вивчення тем. Відповідні зміни у програмах мають бути погоджені з керівником навчального закладу.
Після ухвалення Концепції неперервної економічної освіти (2003 р.) [206], до
авторського колективу якої входила і дисертантка, протягом 2003-2013 рр. в Україні
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активно розроблялись різноманітні навчальні програми й курси з економіки для вивчення у загальноосвітній школі. Наприклад, у 2009/2010 навчальному році Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних
закладах з навчанням українською мовою було рекомендовано значну кількість програм, підручників та навчально-методичних посібників, для навчання економіки в
основній та старшій школі. Деякі відмінності у змісті та структурі навчання економіки за регіональним контекстом дають підстави говорити про формування своєрідного „ринку економічної освітиˮ, координаційними центрами якого стали обласні
інститути підвищення кваліфікації та післядипломної освіти педагогічних кадрів. Це
також підтверджує доцільність ідеї формування локальних освітніх кластерів, із
урахуванням специфіки соціально-економічних умов.
Система безперервної економічної освіти, крім загальноосвітньої, охоплює
вищу та післядипломну освіту, метою якої є підвищення рівня економічних знань,
ознайомлення з досягненнями економіки у всіх сферах людської діяльності. Також,
особливо важливою є інтеграція економічної освіти та економічної науки.
Згідно Концепції неперервної економічної освіти [206] економічна освіта реалізується у двох цілевідповідних вимірах: як професійна підготовка фахівців–
економістів та непрофесійна освіта – як інтегрований компонент навчання у галузі
соціальних та поведінкових наук. Професійна економічна освіта студентів вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації спрямована на опанування спеціальними
фаховими знаннями про економічні закономірності та отримання практичних умінь і
навичок для застосування їх у майбутній трудовій діяльності. Вона реалізується через формування уявлень про економіку, її елементи й роль виробничої діяльності,
набуття професійних знань щодо наслідків економічної діяльності.
Економічна освіта у ВНЗ III-IV рівнів акредитації має за мету підготовку фахівців-економістів із сучасним світоглядом, професійними знаннями інноваційного
характеру, вміннями їх практичного використання при розв'язанні соціальноекономічних проблем на базі постійної самоосвіти.
Базовий зміст післядипломної освіти полягає у формуванні сучасного уявлення про економіку предметно-просторового середовища, його склад, функціонування,
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стан та перспективи розвитку; розуміння понять і законів економіки, відомостей про
перспективні напрями економічних досліджень і господарських трансформацій;
знання правових аспектів економічної діяльності.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.06 №1719
„Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавраˮ, напрям підготовки
„Економіка і підприємництвоˮ віднесено до галузі знань „Соціальні науки, бізнес і
правоˮ (табл. 1.6).
Таблиця 1.6
Шифр
галузі
0305

0306

Найменування Напрям підготовки
галузі знань
Економіка та пі- економічна теорія
дприємництво економічна кібернетика

Менеджмент і
адміністрування

Код напряму підготовки
6.030501
6.030502

міжнародна економіка

6.030503

економіка підприємства

6.030504

управління персоналом та економіка
праці
прикладна статистика

6.030505

маркетинг

6.030507

фінанси і кредит

6.030508

облік і аудит

6.030509

6.030506

товарознавство і торговельне підприєм- 6.030510
ництво
менеджмент
6.030601

Розвиток вищої економічної освіти здійснюється відповідно до вимог Директиви 2005/36/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 7 вересня 2005р.
щодо визнання професійних кваліфікацій, Європейської мережі забезпечення якості
(ENQA), та неухильного виконання рекомендації спільної колегії НАН та МОН
„Про поглиблення інтеграції науки та освіти в сучасних умовах” та Міжгалузевої
наради з питань розвитку науки у вищих навчальних закладах України.
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Навчальні дисципліни, які вивчають студенти вказаних спеціальностей протягом здобуття відповідної кваліфікації, відповідають вимогам освітньо-професійних
програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик і галузевих стандартів вищої освіти з відповідного напряму підготовки (2006-2013 рр.) [279].
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, у якому узагальнюється зміст
освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки спеціаліста в
структурі господарства держави та вимоги до його компетентності, інших соціально
важливих властивостей та якостей. ОКХ є складовою стандартів вищої освіти, в якій
узагальнюються вимоги до змісту освіти та навчання з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників. ОКХ відображає соціальне замовлення на
фахівця, що розробляється у сферах праці та професійної підготовки з урахуванням
аналізу професійної діяльності.
ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого закладу освіти – бакалавра з відповідного напряму підготовки й державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула базову
вищу освіту відповідного професійного спрямування.
Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України, зміст освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки
бакалавра складається з двох частин: нормативної та варіативної [279, с. 11-28].
Нормативна частина ОПП охоплює перелік обов’язкових дисциплін, обсяги
навчального часу й форми контролю за такими циклами: дисципліни гуманітарної
підготовки (51 кред.); природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (100
кред.), та професійної підготовки за спеціальностями (36 кред.).
Варіативна частина ОПП – для забезпечення індивідуалізації фахової підготовки студентів відповідно до світових тенденцій. Вона охоплює перелік рекомендованих для вивчення дисциплін, обсяги навчального часу й форми контролю за такими циклами: дисципліни гуманітарної підготовки (9 кред.); дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (20 кред.); дисципліни професійної підготовки за спеціальностями (24 кред.).
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До переліку дисциплін циклу гуманітарної підготовки (60 кред.) включають
такі: філософія, культурологія, психологія та педагогіка, фізичне виховання, українська мова, правознавство, політологія, історія України, соціологія, безпека життєдіяльності, університетська освіта, дисципліни за вибором студента.
До переліку дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (120 кред.) включають такі: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічної думки, математика, економіко-математичне моделювання, економічна інформатика, статистика, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік, економіка праці та соціально-трудові відносини, міжнародна економіка, національна економіка, регіональна
економіка, дисципліни за вибором студента.
До переліку дисциплін циклу професійної підготовки за спеціальностями (60
кред.) спеціальності 6.050100 – „Економіка підприємства” включають такі: стратегія
підприємства, організація виробництва, економіка та організація інноваційної діяльності, проектний аналіз, обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків, потенціал і розвиток підприємства, планування й контроль на підприємстві, дисципліни за вибором студента.
Конкурентність у галузі економічної освіти
В сучасних умовах сектор вищої освіти в економіці стає повноцінним ринком
освітніх послуг. Конкурентоспроможність – це основа для динамічного розвитку навчального закладу. Вважається, що більш привабливою є установа, яка дає високий
рівень знань, має умови для навчання і звичайних учнів, і для розвитку здібностей
обдарованих, і для допомоги дезадаптованим. Однак ці результати роботи закладу
проявляються через досить тривалий час і не зразу здійснюють свій вплив на наступний вибір майбутніх абітурієнтів. Поряд з цими критеріями конкурентоспроможності досить сильними є й інші, прямо не пов’язані з якістю навчання та ефективністю професійної підготовки студентів.
Як показали спеціально проведені соціологічні дослідження, до основних факторів вибору навчального закладу належать зовсім непомітні, на перший погляд, та
інваріантні до віку тих, хто навчається, і регіональних відмінностей. Так стосовно
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дошкільних закладів державної власності – на першому місці фактор зручності розташування, приватної власності – критерій хороших умов і додаткових занять; стосовно загальноосвітніх закладів – фактор близькості від дому, спеціалізованих ЗНЗ
– хороша репутація та високоякісна підготовка; стосовно ВНЗ і державної, і приватної форм власності – критерії привабливості професії, легкості вступу, цікавого навчання. Важливо, що більшість (84%) студентів навчаються для досягнення професійних цілей, близько 20% – з інших міркувань. І лише на завершення навчання –
з’являються критерії рівня знань випускників і потреби в перманентному навчанні.
Вплив названих факторів визначає основні напрями роботи закладів освіти й
викладачів над змістом навчання студентів та його формами. Неможливо розробити
такий зміст навчання, який міг би задовольнити всіх – і батьків, і студентів. Тому
доцільним є створення різноманітних багатоваріантних програм додаткового навчання з профільних і спеціальних дисциплін.
Отже, головними умовами конкурентоспроможності закладу освіти є такі: багатопрофільний диференційований зміст; гнучкі форми навчання; сприятливі умови
для навчання; формування професійних компетентностей випускника, які забезпечують його власну конкурентоспроможність
Динаміка підготовки фахівців у ВНЗ всіх форм власності за напрямом 0501
„Економіка і підприємництвоˮ з 2000 по 20012 рік, свідчить про стійку тенденцію до
зростання підготовки фахівців за економічним напрямом. Про це йдеться у звіті Рахункової Палати України про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України (ДБУ) на підготовку кадрів за економічними спеціальностями
вищими навчальними закладами освіти України III-IV рівнів акредитації, за 2005 р.
(опублікованому на офіційному сайті Рахункової Палати 17.01.2006), та у бюлетенях
Державного Комітету статистики „Основні показники діяльності вищих навчальних
закладів України на початок 2012/2013 навчального рокуˮ. За п’ять досліджених років (2001-2005 рр.) прийом та випуск фахівців за напрямом „Економіка і підприємництвоˮ збільшився, в цілому, у 2,6 рази, у тому числі, за рахунок ДБУ – в 2,3 рази.
За поясненням Міносвіти, збільшення обсягів прийому за економічними спеціально-
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стями пов'язано із значним попитом на ці спеціальності серед абітурієнтів і великими конкурсами (до 15 осіб на місце) при незначних обсягах державного замовлення.
За даними вказаного дослідження у 2004 році до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
зараховано 754,1 тис. осіб., з них за напрямом „Економіка і підприємництвоˮ – 189,4
тис. осіб (25,1 %). На початок 2012/2013 навч. року на рівень бакалавра за напрямом
„Економіка і підприємництвоˮ було прийнято 57575 осіб, 21,6% від усієї кількості
вступників. З них близько 72 % для навчання – за кошти фізичних осіб.
Не зважаючи на спроби регулювання ринку вищої економічної освіти, частка
студентів за фахом економіста залишається значною – найбільша кількість серед
усієї кількості студентів України (понад 20 %). За даними Державної служби зайнятості [77], на ринку праці було зареєстровано значну кількість непрацюючих економістів (табл. 1.7). Поряд з цим, зростають показники, які свідчать про збільшення
потреби у фахових економістах, а навантаження на 1 робоче місце за 4 роки зменшилось у понад 4 рази. На кінець докризового 2008 р. частка незайнятих фахівців
(професіоналів) у групах професій, пов’язаних з економічною підготовкою, становила від 1,5 до 3,5 %%. Навантаження – від 4 до 20 осіб на 1 робоче місце. На кінець
2012 р. – динаміка збереглась. Найбільше навантаження було серед фахівців у сфері
фінансів – 70 осіб на 1 робоче місце.
Таблиця 1.7
Дані про кількість непрацюючих економістів
№ Показники
п/п

Роки, станом на 1 січня
2001

2002

2003

2004

1.

Кількість громадян, які перебували на обліку

68072 58224 55650 50223

2.

Потреба (кількість осіб)

728

1913

2073

2412

3.

Навантаження на 1 робоче місце (осіб)

93,5

30,4

26,8

20,2

Велике значення для професійної підготовки фахівців для економіки відіграє
позашкільна освіта (ПШО). Структура ПШО в Україні є дуже розгалуженою за напрямками, багаторівневою та багатокомпонентною. До неї входять: позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри ПШО у позаурочний та поза-
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навчальний час, до числа яких належать: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі
навчальні заклади I-II рівнів акредитації; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні,
спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійнотехнічних та ВНЗ I-II рівнів акредитації; клуби за місцем проживання незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурнооздоровчі, спортивні й інші навчальні заклади, фонди, асоціації, органи управління й
науково-методичні установи [112].
Система закладів ПШО є складовою системи освіти, що включає державні,
комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади, які надають знання, формують вміння та навички за інтересами, забезпечують потреби
особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створюють
умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до задатків, запитів, здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів.
Закон [112] надає такі визначення для учасників ПШО: „вихованціˮ – особи,
які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції позашкільного навчального
закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку; „учніˮ – особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або
іншої системи; „слухачіˮ – особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва. ПШО здобувається
у позашкільних та інших навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів
і форм власності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах
I-II рівнів акредитації. Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору закладів та видів діяльності, здійснюється за участю батьків,
трудових колективів, громадських організацій тощо.
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Із наведених визначень і тлумачень бачимо, що до ПШО можна віднести усі
види неформальної освіти, яка не підтверджується кваліфікаційним документом.
Однак, нинішня увага МОН України зосереджена лише на рівнях формальної додипломної освіти, а також – дошкільному та шкільному навчанні.
За

змістом

у

позашкільній

освіті

учнів

нині

виділяють:

еколого-

натуралістичний напрям; художньо-естетичний напрям; науково-технічний напрям;
туристсько-краєзнавчий напрям; дослідницько-експериментальний напрям.
Однак, у вітчизняній історії педагогіки терміном ПШО ще з другої половини
ХІХ ст. прийнято позначати просвітницьку діяльність громадських організацій і
приватних осіб, спрямовану на задоволення освітніх потреб усього населення. Як
досліджує Б. М. Бім-Бад, установи ПШО (недільні школи, вечірні школи, професійні
курси для дорослих, повторювальні класи, народні університети, народні читання,
публічні лекції, народні бібліотеки й читальні, книжкові склади, народні доми, народні театри та ін.) створювалися на громадські та приватні кошти й не входили в
державну систему народної освіти. Окремі установи для освіти дорослих епізодично
виникали в першій половині ХІХ ст. (недільні школи при підприємствах, публічні
бібліотеки тощо) і поширилися на рубежі 50-60-х рр. в умовах демократичного піднесення, викликаного скасуванням кріпацтва [182, с. 121 – 127].
Ідея ПШО виникла із переконаності, що формальна освіта не тільки виключає
певні соціальні групи, але й, підкреслюючи значення формального, абстрактного
знання, применшує важливість життєвого досвіду. Спочатку ця ідея розвивалася
стосовно до громад Третього світу, а згодом стала використовуватися й у розвинених суспільствах при організації неформальних систем освіти, що спираються на
попередні знання й досвід учнів (Н. Аберкромбі, С. Хілл, Б. С. Тернер. 2004).
У 90-і рр. ХХ ст. ПШО отримала статус додаткової освіти дорослих, орієнтованої, головно, на підвищення професійного рівня фахівців.
У нинішній час вирізняють позашкільну освіту дітей та молоді, яка поступово
трансформується у систему додаткової освіти; додаткову професійну освіту дорослих (яка включає й корпоративне навчання) та неформальну освіту дорослих. Найпоширенішим трактуванням поняття „освіта дорослихˮ є розгляд її як будь-якої
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освітньої діяльності дорослої людини незалежно від змісту, професійної спрямованості, термінів і форм навчання, ступеня інституалізації. Єдиним критерієм є вік
людини (Л. О. Ковальчук, О. Б. Ковальчук, 2003). Останнім часом з’явилась тенденція до звуження значення цього поняття: воно трактується як „інституціоналізовані
послуги з освіти дорослихˮ після отримання основної освіти (І. В. Фольварочний).
Корпоративне навчання в системі розвитку суб’єктів господарювання
Корпоративне навчання – підпорядкована цілям конкретної установи чи організації система способів передачі студенту – суб’єкту, що навчається, суспільноісторичного досвіду, знань, умінь, навичок, видів і способів діяльності, виражених у
показниках, що є нормативними (стандартними) для конкретних господарських
умов [153; 154; 388]. Часто корпоративне навчання розвивається у форматі корпоративного університету. Як зазначають дослідники Б. М. Кербель, І. Г. Попова, М. І.
Федосов (у статті „Корпоративные университеты в системе профессионального образованияˮ, 2005) – „корпоративний університет – це система внутрішньофірмового
навчання, об’єднана єдиною концепцією в рамках стратегії розвитку організації та
розроблена для всіх рівнів керівників і спеціалістів компаніїˮ. На думку вказаних
авторів, корпоративним потрібно вважати будь-який навчальний заклад (або його
підрозділ), який реалізує програми підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації для і на замовлення певної галузі економіки, науки, а також в інтересах
державних чи муніципальних органів управління.
Освіта впливає на життєвий шанс індивіда, його економічний статус, тому в
ході навчання необхідно допомогти студентові виявити свій потенціал і визначити
пріоритети для його реалізації. Поряд з цим, і на початку ХХІ ст. дослідники зазначають ряд недоліків традиційної освіти: переважне читання лекцій, домінування методів пасивного засвоєння над методами активної роботи, практична непристосованість, відірваність від дійсності – все разом створює картину рутинної роботи, а не
діяльності обґрунтованої, енергійної та цілеспрямованої [154]. Часто вуз не вчить
студентів прийомам колективної роботи, необхідної для професійної реалізації, в
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той час як нині – всі види діяльності є колективними, договірними. Навчання ж у
ВНЗ переважно орієнтовано на самостійну роботу студента.
Важливою проблемою для ринків праці (зокрема у США й багатьох країнах
ЄС) є розбіжності між пропозицією (низько кваліфікованої) робочої сили та попитом на висококваліфікованих працівників. Так наприклад, у ЄС при рівні безробіття
серед молоді близько 24 % незайнятих вакансій – понад 2 млн. Як висвітлює Лорейн
Воллерт („Криза професійної кваліфікації у СШАˮ, 2012 – ipress.ua/mainmedia), до
2020 року, роботодавці у всьому світі можуть зіткнутися з нестачею 85 млн працівників високої та середньої кваліфікації (McKinsey Global Institute). У США за даними міністерства праці, з лютого 2011 року компанії повідомляли про більш ніж 3
млн вакансій щомісяця. Щоб скоротити брак кваліфікованих працівників, роботодавці об'єднали зусилля із благодійниками, місцевими урядами й коледжами для роботи із готовими ресурсами: їх власними кадрами. Ця практика, відома як підвищення
кваліфікації, ґрунтується на ідеї філософії управління, за якою найкращим кандидатом на посаду може бути людина, яка вже працює у компанії. Міністерство праці
США витрачає близько $7 млрд. у рік для фінансування курсів навчання й розвитку
співробітників. Компанії використовують цю допомогу, щоб уникнути звільнень чи
для перенавчання існуючих співробітників. Адже щодо таких роботодавець знає, як
вони виконують свої завдання, на противагу новачкам, які вступають на роботу, незалежно від їхньої кваліфікації [431; 454; 455; 456; 463; 464].
В даний час рівень кваліфікації виріс настільки, що роботодавець щоразу прагне отримати кращих людей. Роботодавці також кажуть про брак того, що вони називають „м'якими навичкамиˮ, включаючи здатність вирішувати проблеми, критично мислити й працювати в команді. Працівники, які володіють такими якостями,
можуть бути кандидатами для підготовки на вищі посади. Досі вважали за краще
купити готові навички замість того, щоб виховувати їх, проте, рівень майстерності
на ринку праці поступово втрачається (Ентоні Карневал, директор центру освіти й
робочої сили Джорджтаунського університету).
Для розв’язання названих протиріч підприємства змушені організувати перехід від системи традиційного до корпоративного вузькоспеціалізованого навчання у
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ході до-практичної підготовки та після-досвідної освіти. Це більш характерно для
надміру регульованих видів діяльності, де працівник жорстко зв’язаний параметрами робочого часу та стандартами виконання. Незалежно від профілю, наприклад –
„закритіˮ виробництва, крупні підприємства чи ТНК, їх діяльність строго регламентована: існують певні правила й закони роботи, їх зобов’язані виконувати усі „учасники гриˮ. Кожен працівник має посадову інструкцію – опис обов’язків і „політики
компаніїˮ, яку підписує при вступі на роботу [219].
На початку 80-х років налічувалось близько 400 навчальних закладів при великих організаціях, на кінець 90-х їх число значно збільшилось. 2000 року лише у
США функціонувало 1600 корпоративних університетів, у 2005 р. – близько 3300. У
2010 р. у західних країнах кількість таких закладів перевищує число традиційних
вузів (Б. М. Кербель) .
Вважається, що першими з’явились корпоративні університети як окремі навчальні підрозділи організацій. Таку ідеологію організаційного навчання в 90-х роках ХХ ст. продемонстрували на наших теренах крупні західні компанії Motorola,
Coca-Cola, McDonald’s та ін. (М. І. Федосов, 2005). Перший корпоративний університет у місті Кротонвідл був створений у 1956 р. корпорацією General Electric [431].
Є кілька типів таких університетів. Перші – це заклади, покликані допомогти у
впровадженні нової бізнес-ініціативи. Другі – допомагають спланувати й надати вірного напрямку процесам реорганізації, злиття або кардинальної зміни стратегії діяльності, сприяння асиміляції нових менеджерів у компанії, вивчення можливих
шляхів подальшого розвитку основного напрямку бізнесу, пошук нових шляхів
отримання прибутку, формування відповідних навичок у менеджерів. Такий вид навчання найбільш поширений серед корпорацій, які мають широку мережу закордонних офісів. Ще інші – займаються таким завданням як розвиток компетентності людей, що має допомогти людям зробити успішну кар’єру всередині організації.
Першими створювали корпоративні університети та системи освіти (КСО)
крупні корпорації, які робили акценти на розвитку базових знань і навичок працівників [154; 219]. Вирізняють кілька основних підходів до створення корпоративних
університетів, зокрема такі: один – альянс з традиційними навчальними закладами
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або спеціалізованими сервісними фірмами, інший – формування самостійної структури. На практиці перший варіант переважає як більш дешевий і простий, він сприяє
взаємному збагаченні знаннями. Досвідчені працівники компанії, які повинні вести
курси, передавати знання й традиції наступному поколінню, отримують у свої руки
випробувані методики навчання. Університетам, які беруть участь у такій програмі,
в свою чергу, відкривається доступ до інформації, накопиченої в компанії. Співробітництво з ВНЗ буває вигідним, навіть якщо фірма має власні навчальні ресурси.
Існує також і багато незалежних корпоративних університетів, які не є прерогативою лише найбільших мега-корпорацій. З розвитком корпоративного бізнесу в
Україні корпоративні університети мають велику перспективу, зважаючи на значний
науковий і викладацький потенціал ВНЗ у країні. Перевагами корпоративного навчання є те, що тут надають саме ті знання й навички, які потрібні конкретним компаніям, а працівники можуть навчатися без відриву від роботи.
Корпоративні заклади реалізують різні освітні програми: освітні програми, які
відповідають ГСВО і Державним стандартам, затверджені Міністерством освіти і науки;
„короткіˮ освітні програми на замовлення – короткочасне підвищення кваліфікації (тривалістю 72-100 годин), середньострокове підвищення кваліфікації (тривалістю 100-500
годин); перепідготовка кадрів, після навчання яким видають документ на право професійної діяльності (500-1000 год.); перепідготовка, друга вища освіта.
Учасниками й партнерськими організаціями у корпоративному навчанні є вузи
Міністерства освіти і науки, галузеві та відомчі навчальні заклади, галузеві інститути підвищення кваліфікації, науково-дослідні та науково-виробничі організації. Часто корпоративні університети включають кількох учасників і функціонують у форматі консорціуму (наприклад, GSTF – Global Science and Technology Forum). У США
створюють регіональні навчальні кооперативи, крім того, лікарні, заводи та будівельні компанії відроджують стажування й співпрацю з місцевими коледжами й один з
одним для розробки курсів. Дедалі більшого поширення набувають віртуальні корпоративні університети, у яких практикується Е-навчання поряд із аудиторними заняттями (Motorola University, „ПриватУніверситетˮ та ін.).
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Висновки до розділу 1
Аналіз науково-теоретичних основ технологій навчання у неперервній освіті
та формування професійної компетентності майбутніх фахівців–економістів дав
змогу дійти до висновку, що сучасне тлумачення понять, які характеризують предмет дослідження, випливає із усталених традицій західної та вітчизняної педагогічної теорії й практики. Методологічний концепт дослідження відбиває взаємозв’язок
і взаємодію наукових підходів (системного, особистісно-діяльнісного, праксеологічного, аксіологічного, акмеологічного, структурно-функціонального, синергетичного,
культурологічного) до вивчення проблем реалізації технологій навчання для формування професійної компетентності майбутніх фахівців для економіки.
Схарактеризовано теоретичну основу дослідження, яку складають положення
сучасних міждисциплінарних досліджень у галузі суспільно-гуманітарних наук про:
закономірності навчально-виховного процесу та їх відображення в змісті економічної освіти й методики викладання економіки; формування економічного мислення,
підготовки людини до діяльності в ринкових умовах засобами економічної освіти;
розвиток як основний спосіб існування людини у процесі різних форм діяльності,
загально-дидактичні засади навчального процесу в середній, вищій і професійній
освіті; впровадження особистісно-орієнтованого, суб’єктно-діяльнісного, компетентнісного підходів в організації навчального процесу; концепції дидактичної інженерії й проектування гнучких навчальних технологій і сучасних освітніх систем.
Відповідно до предмета й завдань розкрито й проаналізовано поняттєвокатегоріальний апарат дослідження, зокрема обґрунтовано сучасний зміст понять:
„освіта”, „неперервна освіта”, „навчання”, „навчальна діяльність”, „професійна підготовка”, „соціальна керованість”, „технологія навчання”, „професійна компетентність”, „економічна компетентність”, „корпоративне навчання” тощо.
Система освіти включає: органи управління освітою, інфраструктуру системи
освіти (науково-методичні центри, ресурсні та координаційні центри тощо), та освітні системи – як сукупність закладів освіти та освітніх програм певної спрямованості й наступності, які в них реалізуються. За „адміністративним критерієм” виділено
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такі рівні освітніх систем: республіканський, регіональний, субрегіональний, муніципальний (локальний), рівень закладу освіти. Таким чином, будь-яка освітня система може бути відображена в трьохмірному „освітньому просторі” з такими „координатами”: рівень освітніх програм, територіальний аспект і галузевий аспект [270].
На основі здійсненого аналізу нормативно-правових актів і теоретичних першоджерел з проблеми дослідження обгрунтовано, що неперервна освіта (упродовж
усього життя) є основною тенденцією соціально-економічного розвитку спільнот і
розвитку професійної освіти на початку ХХІ століття. Її зміст визначено так: „Вся
навчальна діяльність, здійснювана протягом усього життя, з метою поліпшення
знань, навичок та компетенцій в межах особистої, громадянської, соціальної та /
або пов’язаної із зайнятістю перспективиˮ. Її цілями є такі: особисте виконання
(старанність), активна громадянська позиція, соціальна інтеграція та працевлаштування / адаптивність. Проблема удосконалення неперервної освіти актуальна для
усього сучасного суспільства й немає національних кордонів.
Органічною та функціональною складовою сучасної освіти упродовж усього
життя є неперервна економічна освіта, яка реалізується у різних формах професійної
підготовки фахівців та непрофесійного економічного навчання інших учнів. Компоненти непрофесійного навчання з економіки присутні у змісті предметів шкільного
компоненту у початковій, основній і старшій школі. Економічний зміст наявний у
заходах професійного орієнтування школярів у позакласній навчально-виховній роботі та позашкільної освіти учнів (вихованців, слухачів).
Основним змістом неперервної економічної освіти є соціально-економічне навчання, адже економіка як наука досліджує економічні відносини в суспільному виробництві, поняття, категорії, закони, закономірності функціонування економічних
систем, проблеми економічної історії, функціонування державних механізмів управління економікою на галузевому та регіональному рівнях, методи й економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність. Соціально-економічне
навчання в широкому розумінні означає процес і результат засвоєння учнями соціальних та економічних знань та вмінь, формування якостей особистості, мислення,
що відповідають рівню економічного розвитку суспільства, включення в соціальні
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відносини, властиві сучасним працівникам. Таке навчання має бути орієнтовано на
широку міждисциплінарну підготовку учнів і на формування ефективних механізмів
міжкультурної взаємодії суб’єктів освіти.
Значні ресурси для удосконалення економічної освіти мають інноваційні дидактичні технології, серед яких вагоме місце посідають технології професійноорієнтованого навчання та конструктивні технології соціально-економічного навчання. До основних цілеутворюючих показників вибору технологій навчання та їх
ефективності віднесено професійно-значимі компетентності, які класифіковано на
такі чотири види: фахова (предметна), методична (технологічна), соціальна й, особистісна, кожна з яких має перелік складників і проявів продуктивного змісту.
Компетентність визначено як активну спроможність фахівця реалізовувати
всі компоненти діяльності, яка зумовлюється його знаннями, навичками, уміннями,
а також здібностями й психічними властивостями, здатність (ability) бути продуктивним та ефективним у майбутньому – в зоні найближчого (актуального) розвитку.
Оскільки різні види компетентності є взаємозалежними, ця ефективність не має
прямого зв’язку із видом компетентності та сферою застосування. Різні види компетентностей можуть також бути конкурентними між собою. Так, предметнотехнологічні та особистісно-соціальні компетентності можуть вступати у суперечливість, залежно від цілей професійної та/або життєвої самореалізації індивіда.
Обґрунтовано необхідність для проектування й формування професійних компетентностей забезпечити інтерактивну взаємодію суб’єктів навчання, що реалізується в ході евристично-контекстного навчання через систему компонентів навчального змісту й дидактичних завдань для виконання.
До компонентів професійної компетентності належать такі: мотиваційноціннісний, когнітивний, операціонально-діяльнісний, особистісно-рефлексивний.
Зміст і структура компетентності людини визначається метою та функціями її
діяльності. Залежно від сфери її активності та особливостей певної професії буде варіюватися змістове наповнення структурних елементів компетентності.
Основні положення першого розділу висвітлено в таких публікаціях автора:
[150]; [153]; [154]; [172]; [175]; [178]; [182]; [184]; [186]; [188]; [189]; [320]; [388].
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ

Освіта у її двосторонніх (соціальних та економічних) проявах відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб громадяни Європи набували ключові компетенції,
необхідні для гнучкої адаптації до соціально-економічних змін. Ця освітня парадигма відображена і в концепціях модернізації освіти, що детермінована зростаючими
вимогами суспільства до професійної компетентності й когнітивної активності майбутніх фахівців, покликана сприяти гуманізації навчання, задоволенню індивідуальних освітніх потреб, самоактуалізації особистості, утвердженню унікальності, неповторності й самоцінності індивідуальності учня. Розвиток систем освіти в Україні
нині характеризується поширенням креативних інноваційних процесів, пошуком
нових педагогічних форм і методів, навчальних технологій та інструментів, що забезпечують якість навчально-виховного процесу на різних рівнях здобуття освіти.
Традиційний консерватизм освіти поєднується з актуальними заходами вирішення
суперечності між дещо абстрактним змістом і методами навчання з одного боку та
зумовленими динамічними соціально-економічними умовами сьогодення, конкретними потребами держави, соціуму, особистості, локальних ринків праці – з іншого.
2.1. Актуальні проблеми розвитку дидактичних систем у неперервній
освіті
Дослідження дидактичних систем і моделей професійної підготовки, здійснені
протягом останніх років, висвітлюють ряд протиріч, що впливають на якість та ефективність навчання майбутніх фахівців. Серед них значущими є такі суперечності:
– між необхідністю інтеграції всіх навчальних предметів щодо цілей та результатів навчального процесу у закладі освіти та диференціацією змісту в ході їх
реалізації;
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– між абстрактністю кожної окремої дисципліни й конкретністю завдань діяльності фахівця, у вирішенні яких йому потрібні знання з різних дисциплін;
– між індивідуальним характером засвоєння навчального матеріалу й кооперативним характером колективної діяльності фахівців у професійній ситуації;
– між переважно теоретичними, знаково-графічними формами реалізації змісту навчального матеріалу та предметно-практичним характером діяльності;
– між змістом прогностичних моделей професійних компетентностей, які формуються у процесі навчання, та предметно-значимих компетентностей особи, які
реалізуються у процесі її соціально-професійної взаємодії.
Істотною суперечністю в процесі навчання та професійної підготовки в системі неперервної економічної освіти є неузгодженість освітніх і навчальних цілей
суб’єктів навчання. Розрив між цілями освіти і мотивами професійного самовизначення майбутніх фахівців відбувається саме на етапі до-практичного навчання: оскільки заклад освіти формує їхню персоніфіковану конкурентоспроможність (здатність до першості, вищості, змагальності на ринку праці тощо). І водночас між ринком праці та студентом стає викладач, який часто не є практиком у конкретній предметній галузі, але від якого безпосередньо залежить реалізація заходів якості навчання. У ході здобуття професійної економічної освіти створюється додатковий інтелектуальний ресурс майбутніх фахівців, але не створюються можливості для його
використання й забезпечення якості навчальних результатів. Подолання подібних
протиріч можливе через реалізацію місце-орієнтованих і професійно-орієнтованих
технологій навчання, коли предметом вивчення стає система умов практичної ситуації у своєму конкретному соціально-економічному форматі (А. А. Вербицький, І. Г.
Ворончихіна, В. І. Загвязинський, В. В. Краєвський, І. П. Подласий, В. О. Сластьонін, А. В. Хуторський, ін.). Вирішенню названих проблем і суперечностей в організації освітнього процесу та забезпечення якості результатів навчання сприятиме
й розвиток здатності майбутнього випускника до самозайнятості, розвитку його соціальної та громадянської активності.
Більшість фахівців з теорії пізнання стверджують, що основною рушійною силою розвитку дидактики є запити й вимоги соціально-економічної практики. Однак
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усі практико-орієнтовані дидактичні дослідження концентруються навколо таких
системно заданих локусних понять: цілі освіти і навчання, показники ефективності,
форми навчання та організації навчальних занять, умови і засоби навчання, моніторинг якості та контроль знань.
На теперішній час фахівці розрізняють тисячі дидактичних систем за різноманітністю їх критеріальних характеристик . Така розмаїтість наукових підходів, теорій, принципів, понять і категорій свідчить про тривалий і продовжуваний процес
становлення дидактики як науки. Тенденціями розвитку освітньої практики є зменшення суто країнного і національного компонентів у структурі навчання, поширення
моделей глобальної освіти, поряд із цим – індивідуалізація навчання, компетентнісно-соціальний підхід та місце-орієнтована освіта. Як зазначає А. І. Адамський, закінчується епоха в освіті довжиною в 500 років, у якій домінувала модель, де спеціально навчені люди в спеціально призначених місцях займалися тим, що закладали в
голови майбутньої робочої сили макети наук. Завершенню цього процесу сприяла
поява Інтернету. Набувають більшої ефективності й популярності неформальні, не
системні освітні інститути. Головними агентами розвитку стають, насамперед, інноваційні підприємці та інноваційні діячі в освіті. Результативність школи полягає в
тому, щоб навчити випускників діяти в ситуації невизначеності в нових умовах. Акцентом інноваційної освіти є формування здатності особи будувати свої дії в невідомій непередбачуваній ситуації [455].
Дидактична система є технологічною характеристикою кожної педагогічної
системи. Поняттям дидактична система визначають упорядковану сукупність організаційних форм, засобів і методів управління дидактичними процесами, які у своїй
взаємодії реалізують дидактичний цикл [15; 26; 27; 37; 46; 61; 83; 84; 93; 104; 116;
124; 132; 146; 192; 196; 198; 221; 223; 228; 238; 252; 261; 281; 283; 284; 287; 288; 290;
291; 297; 303; 321; 323; 329; 343; 344; 355; 361; 370; 375384; 396; 403; 404; 406; 407].
Основу такої системи становить навчальна діяльність, яка здійснюється людиною
протягом усього життя і в якій відбувається безпосередня взаємодія суб’єктів і процесів навчання (викладання та учіння), у повсякденному спілкуванні реалізуються
громадянські та дидактичні відносини (Л. Ф. Спірін) [372]. У процесі навчання реа-
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лізується суб’єктна діяльнісна активність учня/студента, відбувається саморозвиток
і формування особистості - без цього вирішення педагогічних завдань неможливе.
Навчально-виховний процес як цілісна дидактична система містить у собі велику кількість взаємопов’язаних компонентів, серед яких системоутворюючими є
такі: мета і результат навчання, зміст навчальної інформації, засоби педагогічної
комунікації, форми діяльності суб’єктів навчання (викладання та учіння), стилі й
способи педагогічного керування різними видами діяльності та поведінки учнів, організаційні форми навчання як процесу і діяльності учіння тощо.
Будь-яка дидактична система включає в себе такі елементи [26]: мета і завдання освіти/навчання (педагогічні задачі); зміст навчання; форми організації навчання;
методи і засоби навчання; результати навчання. Дидактичні системи можна розрізняти й характеризувати за кожним із вказаних вище компонентів (цілі, зміст, форми,
методи і засоби навчання та контролю). У сучасній економічній освіті основні параметри дидактичних систем є стандартизованими й зовнішньо-заданими (монополізованими). Наприклад, щодо вищої освіти: як зазначає В. Ю. Стрельников [375],
аналіз досліджень з дидактики вищої школи останніх років свідчить, що дидактична
система підготовки фахівців у вищій школі розглядається теоретиками здебільшого
як моносуб’єктна, за основу прийнята екстерналістська концепція підготовки фахівців, що розглядає активність студента як наслідок впливу зовнішніх чинників.
Підготовка бакалаврів економіки у практичній діяльності ВНЗ і понині здійснюється як процес, під час якого студент розглядається як об’єкт педагогічних
впливів, навчання продовжує бути набором стандартних методів професійної освіти
(лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття). У підготовці студентів домінує
інформаційно-просвітницький характер, переважають методи вербального впливу;
формування професійних якостей, поведінки, світогляду студента відбувається відповідно до певних жорстких професійних норм і схем [375]. Подібні узагальнення
можна зробити і стосовно середньої школи, та й інших рівнів економічної освіти.
Оскільки домінуючою й дотепер у закладах формальної освіти є традиційна
педагогічна система, в основі якої є „ЗУН-дидактикаˮ, принципові відмінності між
дидактичними системами вважаємо доцільним виділити за критерієм „навчальні ре-
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зультати+ˮ, які можуть бути реалізовані додатково до обов’язкових, передбачених
стандартизованою навчальною програмою. І саме очікувані результати навчання та
особистісні цілі освіти є тим визначальним критерієм вибору технологій навчання,
що, зрештою, систематизує усі процесуальні фактори педагогічної системи в єдиний
функціональний механізм навчально-виховного процесу, залежно від панівної ідеології освіти, яка включає в себе вчення про базову ідею, на якій вона будується, систему поглядів, що реалізують ідею і є пріоритетними для дослідження, проектування й організації освіти (А. В. Хуторський) [403].
З урахуванням вищезазначених критеріїв, для цілей нашого дослідження виділимо такі дидактичні системи, які можуть бути впроваджені в економічній освіті:
1)

системно-орієнтоване навчання;

2)

професійно-орієнтоване навчання;

3)

особистісно-орієнтоване (антропоцентричне) навчання;

4)

соціально-орієнтоване (колаборативне) навчання;

5)

місце-орієнтоване навчання.

Системно-орієнтоване навчання
Системно-орієнтоване

навчання

базується

на

принципах

системно-

діяльнісного підходу й реалізується інструментами структурно-функціонального
методу, який є важливим у дослідженні управлінських явищ і процесів. Сутність його полягає в поділі об'єкта на складові, вивченні зв'язків між ними й притаманних їм
специфічних функцій, спрямованих на задоволення відповідних потреб системи
управління з урахуванням цілісності останньої та її взаємодії із зовнішнім середовищем [42; 225; 395; 412].
Системно-діяльнісний підхід означає, що навчання – це процес діяльності учня, спрямований на становлення його свідомості і його особистості в цілому (В. Н.
Сагатовський, Е. Г. Юдін) [72; 414]. Основна ідея полягає в тому, що нові знання не
даються в готовому вигляді. Учні „відкриваютьˮ їх самі в процесі самостійної дослідницької діяльності. Завдання вчителя при поданні нового матеріалу полягає не в
тому, щоб все наочно й доступно пояснити, показати і розповісти. Учитель органі-
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зовує дослідницьку роботу учнів, щоб вони самі конструювали рішення тематичної
проблеми заняття і самі пояснили, як треба діяти в нових умовах.
Системно-діяльнісний підхід визначає необхідність подання нового матеріалу
через розгортання послідовності навчальних завдань, моделювання досліджуваних
процесів, використання різних джерел інформації, у тому числі інформаційного простору мережі Інтернет, передбачає організацію навчального співробітництва різних
рівнів (вчитель – учень, учень – учень, учень – група). Застосування діяльнісного підходу обумовлене рамками науки про соціум, бо діяльність є специфічно людська
форма активного ставлення до навколишнього світу, зміст якої – доцільна зміна й
перетворення світу на основі освоєння і розвитку наявних форм культури. Такий підхід набуває значної ефективності, методологічно посилюється в тих випадках, коли
системні принципи залучаються для побудови предметних конструкцій, пов'язаних
із вивченням діяльності, коли „системність виконує функцію пояснювального принципу по відношенню до діяльності як предмету вивченняˮ (Є. Г. Юдін) [414].
Системно-діяльнісний підхід забезпечує досягнення запланованих результатів
основної навчальної програми та створює основу для самостійного засвоєння учнями нових знань, умінь, компетенцій, видів і способів діяльності. Системнодіяльнісний підхід спрямований на розвиток кожного учня, на формування його індивідуальних здібностей. При цьому створюються умови для їх різнорівневої підготовки, реалізації принципу моделювання особистісно-орієнтованих результатів.
Професійно-орієнтоване навчання
Поняття „професійно-орієнтована дидактична системаˮ в контексті підготовки фахівців для економіки обґрунтовує В. Ю. Стрельніков [375, с. 21] як такої, що
„містить у собі елементи, які взаємодіють між собою і забезпечують збереження і
розвиток складної, відкритої, самоорганізованої і саморозвиваючої системи підготовки бакалаврів економіки у певному освітньому просторі й часіˮ. Проектування
професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки конкурентоспроможного,
мобільного, високопрофесійного фахівця економіки є необхідною умовою і засобом
переходу до діяльнісно-компетентнісної моделі навчального процесу. Якісна підго-
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товка фахівця з економіки в навчальному закладі можлива лише за умови переходу
від

знаннєво-орієнтованої

моделі

дидактичної

системи

до

діяльнісно-

компетентнісної моделі навчального процесу, згідно з якою студент є творчою особистістю в умовах постійної зміни мети і функцій професії.
Структуру дидактичної системи становлять такі компоненти: мета, зміст, технології, засоби навчання; методи контролю й корекції результатів навчання; діяльність викладання; діяльність навчання; форми і технології організації викладання і
навчання;

дидактичні

принципи

й

умови;

навчальне

середовище.

За

В. Ю. Стрельніковим, проектування професійно-орієнтованого навчання відбувається з дотриманням такого алгоритму [375]:
-

визначення цільових споживачів дидактичної системи;

-

обґрунтування мети підготовки цієї категорії фахівців, узгодженої зі

стратегією розвитку навчального закладу;
-

визначення необхідних процесів проектування; опис процесів відповідно

до вимог міжнародних стандартів ISO 9001;
-

формування матриці розподілу повноважень і відповідальності за якість

підготовки фахівців;
-

формування вимог до інформаційного забезпечення й документального

оформлення дидактичної системи;
-

впровадження; внутрішній аудит якості; корекція.

У форматі професійно-орієнтованого навчання реалізується квазіпрофесійна
модель діяльності студентів – навчальна за формою і професійна за змістом. Засобами спеціально організованих дидактичних моделей створюються умови для вирішення навчально-професійних ситуацій і завдань; актуалізуються теоретичні знання, вдосконалюються практичні уміння і навички; реалізується міжпредметна інтеграція, що відображає системність професійної діяльності; через наближення до майбутньої діяльності формується професійна ідентичність майбутнього фахівця, що
забезпечує людині цілісність, самоусвідомленість і самовираження у професії, посилює зв’язки між професійним та особистісним розвитком. Наповнюючи змістом форми спеціально організованого професійно орієнтованого навчання, дослідники-
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педагоги використовують семіотичні, імітаційні та соціальні навчальні моделі
(А. С. Борисюк). Семіотичні моделі включають проблемні ситуації, задачі, завдання,
що сприяють засвоєнню студентами представлених у них об'єктивних знань. У межах імітаційних навчальних моделей майбутні фахівці співвідносять теоретичну інформацію із професійно наближеною ситуацією і використовують її у власних практичних діях. Соціальні моделі містять проблемні ситуації і задачі, що імітують професійні та розв'язуються у процесі діалогічної взаємодії. Таким чином, навчальна
інформація набуває для майбутніх фахівців особистісно-професійного сенсу, сприяє
творчій самореалізації, що детермінована рухом до саморозвитку, який містить систему ставлень до себе, інших, спільноти, професійних цінностей, сприяючи формуванню професійної ідентичності [182, с.140 ].
Серед цілей професійно-орієнтованого навчання є формування продуктивної
поведінки суб’єкта навчання, що реалізується засобами апаратного складу технологічно орієнтованого навчального середовища. Подолання репродуктивного стилю
професійної підготовки і перехід до дидактичної парадигми, котра забезпечить пізнавальну активність і професійну креативність студентів, є одним із напрямів модернізації

професійної

підготовки,

здійснення

переходу

від

адаптивно-

дисциплінарної моделі засвоєння знань до особистісно-центрованої моделі професійного саморозвитку студента (В. Ю. Стрельніков) [374; 375].
Особистісно-орієнтоване (антропоцентричне) навчання
Необхідність розвитку особистісно-орієнтованого навчання зазначена в Національній доктрині розвитку освіти: „Мета державної політики щодо розвитку освіти
полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного
громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і
навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну,
демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та
світової спільнотиˮ [266]. Особистісна орієнтація освіти тут вказана й серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти.
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Термін „особистісно-орієнтоване навчанняˮ було введено у вітчизняну педагогічну практику на початку 1990-х років. Проблемам особистісно-орієнтованого
навчання присвячено багато педагогічних досліджень, експериментів та дидактичних інновацій [411; 455; 464]. Акценти цієї парадигми полягають в необхідності
приділяти увагу особистим якостям учнів у процесі навчання. Зокрема І. С. Якиманська, розвиваючи ідеї Л. С. Виготського про співвідношення навчання й психічного
розвитку учня, стверджувала, що будь-яке навчання можна вважати розвивальним,
але не кожне навчання є особистісно-орієнтованим. Водночас, суперечність полягає
в тому, що кожен учень в процесі навчання як носій індивідуального, суб’єктного
досвіду, насамперед прагне до розкриття власного потенціалу, даного від природи в
силу індивідуальної організації [231]. Нині визнано аксіоматичним твердження, що
кожен учень – це індивідуальність, всі учні мають різні здібності, інтереси й можливості у навчанні. З урахуванням цього вчитель повинен допомогти кожному учню
реалізувати свій потенціал, сприяти розвитку здібностей, створювати умови особистісної самореалізації з одночасним високим рівнем засвоєння змісту навчальних
предметів. Особистісно орієнтована парадигма в освіті скеровує педагога на пошук
інструментів усебічного розвитку особистості учня, що забезпечують розвиток і
вдосконалення його знань і якостей.
Однак, педагогічна реальність, якій приписували особистісно-орієнтовані цілі
й зміст, такою насправді не була. Сучасна освіта, як і вітчизняна інтелігенція сто років тому, „намагаються впливати на народ одним і тим же способомˮ, демонструючи
зверхнє ставлення й поводячись із ним як із пасивним об’єктом маніпуляцій і рятівного впливу (С. М. Булгаков) [44].
Більшість навчальних програм і підручників з економіки містять недостатньо
особистісно-орієнтованого змісту. Немає достатнього досвіду, необхідних методик,
технологій, офіційних документів, які б орієнтували на особистісну специфіку навчання. Пріоритетні області використання особистісно-орієнтованого навчання –
недержавні, муніципальні, сільські малокомплектні школи, а також освітні центри
творчості. Невелика кількість учнів у таких школах сприятлива для навчання, яке
спирається на індивідуальність. Результати цього підходу часто посилюють „особ-
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ливістьˮ та соціальну відокремленість самого учня. Крім того, принцип особистісноорієнтованого навчання досить складно реалізується у сфері формування професійних компетентностей, які переважно враховують вимоги роботодавців та усталені
норми професійної поведінки на ринку праці.
Інший підхід в реалізації особистісно-орієнтованого навчання здійснили видатні сучасні вчені-педагоги В. В. Краєвський і А. В. Хуторський. Це ідеологія людино-відповідності в освіті, що передбачає не статичні показники освіченості й образу
людини, а гуманістичні орієнтири його зміни [214; 403]. Поняття „людиноформуюча освітаˮ („человекообразующее образованиеˮ) було введено цими вченими
щодо дидактики та методики навчання, що спонукало подальший розвиток даного
поняття і пов'язаних з ним технологій навчання та педагогічної інноватики. Людиновідповідна орієнтація є наступним гуманістичним кроком у розвитку особистісноорієнтованого навчання. Основна мета досліджень наукової школи цих учених –
проектування й реалізація таких типів і форм освіти, які забезпечують особистісну
культурно-історичну самореалізацію людини на основі її евристичної, продуктивної,
рефлексивної діяльності. Сенс ідеології людино-відповідності освіти полягає в тому,
що кожна людина має закладений у ній потенціал. Завдання освіти – виявити, розкрити й реалізувати такий потенціал. Керівною лінією освіти і ключовим педагогічним поняттям виступає місія учня як людини. … – те, що випливає з сенсу його існування. Поняття „місії людиниˮ (місії учня) у педагогіці, дидактиці та методиці
сьогодні практично не досліджено. Однак саме на основі місії людини можливе формулювання цілей освіти. В основі освітніх процесів лежать смисли, які мають відповідну термінологічну і понятійну заданість (А. В. Хуторський) [403].
До особливостей людино-відповідності в освіті (гуманістично-спрямованого
навчання) відносять такі: в учнях виявляється і розвивається індивідуальне, персональне, самобутнє, соціально значиме; ключовий принцип – продуктивність освіти –
учні вчаться створювати освітню продукцію, яка потрібна і людині, і соціуму; в організації освіти реалізується принцип природовідповідності (Ж. Ж. Руссо); навчання
має евристичну спрямованість, адже необхідність відкриття знань самим учнем є
необхідною умовою його самореалізації, інструментом його розвитку. Місія учня,

144

освітнє цілепокладання, освітній об'єкт, культурно-історичний аналог, освітнє середовище, індивідуальна освітня траєкторія, учнівське портфоліо, рефлексія – все це
ключові поняття, складові моделі цієї дидактичної системи.
За своєю суттю ідеологія людино-відповідності – це система ідей, у яких усвідомлюються, приймається та оцінюється ставлення людей до їх освіти, життя в суспільстві, ролі в історії сім'ї, роду, народу, людства. Індивідуальне в кожному учневі
як людині є відображенням загальнолюдського. Тому, зрозуміло, принцип людиновідповідності не має нічого спільного з егоцентризмом. Місія учня в освіті – реалізація не тільки індивідуального, особистісного начала, але й суспільного, загальнолюдського [403].
Соціально-орієнтоване (колаборативне) навчання
Соціально-економічна ситуація в нашому суспільстві демонструє, що зміни
тут відбуваються набагато швидше, ніж людина здатна до них адаптуватися. Здобуті
в навчанні знання і сформовані компетентності стають неактуальними, а цінності й
норми часто не можуть служити орієнтирами для життя. Зростають вимоги до інтелекту, свідомості, соціальної активності людини. Сучасному суспільству потрібні не
тільки добре освічені, мобільні та динамічні, але й підприємливі люди, які можуть
самостійно здійснювати вибір, здатні до співпраці, конструктивного мислення, відповідальності за свій вклад у розвиток і процвітання в спільнотах і в країні. Для вирішення цих завдань потрібні й відповідні дидактичні підходи і технології.
У цьому контексті особливу важливість має соціально-орієнтоване навчання.
Так В. В. Краєвський, говорячи про необхідність переходу від автократичних установок щодо формування людей як „виконавцівˮ винятково для державної машини,
до створення умов для розвитку особистості у спільноті, називає такі орієнтири
освіти: „Становлення людини, здатної до співпереживання, до вільного гуманістично-орієнтованого вибору, індивідуального інтелектуального зусилля і самостійної,
компетентної та відповідальної дії в політичному, економічному, професійному та
культурному житті, що поважає себе й інших, терпимої до представників інших культур і національностей, незалежної в судженнях і відкритої для іншого переконан-
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ня і несподіваної думки. Освічена людина може не тільки діяти всередині наявної
соціальної структури, але й змінювати її. Світ і людей вона сприймає в контексті загальнолюдських цінностейˮ [403].
Соціально-орієнтоване навчання – дидактична система, що спрямована на реалізацію соціальних, суспільно значимих цілей та цінностей, з урахуванням соціального замовлення освіті – вимог з боку громадськості й держави до змісту освіти і
якостей особистості, що формується в освітньому процесі. Включення в навчальний
процес і професійного, і соціального контексту є необхідним для реалізації технологій професійної підготовки та особистісно-орієнтованого навчання (Г. Л. Ільїн,
1999). І. В. Савон (2005) розглядає соціально-орієнтовані дидактичні технології як
такі, що дають змогу моделювати у формах навчальної діяльності студента цілісний
зміст і умови предметного й соціального контексту діяльності, що сприяє розвитку
особистості майбутнього спеціаліста [342]. До основних параметрів соціальноорієнтованих технологій І. В. Савон відносить такі: взаємозв’язок предметного і діяльнісного компонентів у змісті навчальної роботи студента; створення умов для
прийняття самостійних рішень і накопичення необхідного досвіду; стимулювання
творчого характеру навчання; опора на рефлексивний аналіз і самооцінку комунікативної та навчальної діяльності. На основі аналізу різних рівнів наближеності до
умов здійснення практичної діяльності та самостійності суб’єктів навчання автор
наводить таку типологію соціально-орієнтованих дидактичних технологій: аутентичні (проектна технологія, мікронавчання, взаємне навчання), моделюючі (умовномоделюючі – ділова гра) і сценарні (психодрама).
Соціально-орієнтоване навчання реалізується через співпрацю (кооперацію чи
колаборацію) педагога й учнів між собою у навчанні – допомагаючи й підтримуючи
один одного. Реалізація соціально-орієнтованого підходу можлива із застосуванням
ІКТ, організації участі всіх зацікавлених сторін, створення доступу до освітніх ресурсів без відриву від основної діяльності з мінімальними витратами часу.
До технологій соціально-орієнтованого навчання відносять симуляційні й ділові ігри, і тренінги, і кооперативне навчання (малі групи), і взаємонавчання (колаборативне навчання), і навчальні проекти тощо. Значну роль у розвитку соціально-
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орієнтованого навчання відіграють різноманітні технології веб-орієнтованого навчання: тут і колаборативне е-навчання (computer-supported collaborative learning), і
використання з метою навчання сервісів веб 2.0 (вікі, блогів, соціальних мереж, віртуальних класів, спільнот практики (Сommunities of Practice – CoP), тощо). CoP використовують серед різних освітньо-професійних груп: дослідницьких команд, вузькопрофільних фахівців, виробничих команд, технічних працівників тощо, насамперед для корпоративного навчання. Дедалі більшого поширення в цих умовах набуває колаборативне навчання (КСН).
Колаборативне (спільне) навчання (КСН) – дидактична модель, у рамках якої
навчання будується навколо постійної взаємодії учнів між собою, між учнями і викладачем. Учасники процесу отримують знання через спільний пошук інформації,
обговорення і розуміння змісту. КСН реалізується у форматах як групові проекти,
мета план, спільні розробки тощо. На відміну від кооперативного навчання, коли
учні у взаємній підтримці знаходять рішення спільних завдань і задач, колаборативне навчання ефективне в роботі над неструктурованою проблемою, де потрібні дискусії і конкуренція для пошуку нового знання, що передбачає високу первинну підготовленість учнів (наукові групи, творчі групи тощо) [450]. У процесі колаборативного навчання кожен суб’єкт реалізує власні завдання.
Фахівці вирізняють такі періоди становлення моделей „спільногоˮ навчання
„від е-learning – до wе-learningˮ [447, 450]:
1990-ті – 2000-ні роки: традиційне навчання із застосуванням ІКТ, система
управління навчанням використовується як платформа для адміністрування;
2000-ні – 2005-ті роки: „ера е-learningˮ, розміщення матеріалів в Інтернеті, Енавчальні програми, віртуальні класи, система управління зорієнтована на учня;
2005-ті – 2010-2012 роки – розвиток змішаного й неформального навчання,
поєднання всіх форм передання інформації, інтегроване навчання „за вимогоюˮ;
2010-ті роки – дотепер: колаборативне навчання, впорядкування неформального навчання, індивідуальний підхід до навчання та управління талантами.
Соціально-орієнтоване навчання набуло особливої вагомості в умовах економічних криз і рецесій наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., що здійснили значний
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вплив на зміну форматів освіти і навчання. Нові соціально-економічні умови переважно негативно вплинули на психічний та соціальний стан особистості. У результаті жорсткої стратифікації суспільства більшість людей опинилися у стані „економічної деприваціїˮ. Особливість цього феномену в Україні полягає в тому, що до категорії бідних офіційна статистика відносить близько 80 % працюючих громадян.
Для економічно депривованих суб’єктів менш властива потреба в освоєнні предметного світу, у прагненні діяльності, розумової та фізичної праці, менш характерна потреба у соціальних контактах, прагнення до лідерства; вони важче переключаються з
одного виду діяльності на інший, з одних способів мислення на інші. Для людей цієї
групи найбільш виражені характеристики: гіперконтроль особистості, емоційна незрілість, егоцентричність, емоційність, зокрема соціальна; вони чутливі до невдач у
роботі і спілкуванні, до оцінок оточуючих. Основна їх проблема – придушення невимушеності, стримування активної самореалізації, гіперсоціальна спрямованість,
уникання відповідальності [45].
Соціально-орієнтоване навчання набуло нового „звучанняˮ після глобальної
соціально-економічної кризи 2007-2008 років. Змінилися цінності молодого покоління щодо сім’ї, зайнятості, власності, доступу до суспільних та економічних ресурсів. Набуває поширення „Sharing Economyˮ – концепція спільного використання,
яка базується на частковому доступі до ресурсів і майна (М. Лайтман) [332]. Застосовуючи найновіші технології, користувачі створюють мережеві спільноти, у яких
поширюють, обмінюють, орендують усе, що їм потрібно. Вони вільні від власності,
гнучкі у способі життя, „культурно запрограмованіˮ на спільне користування речами. Все рухається до усуспільнення, зближення, об’єднання, до виникнення нової
„інтегральної економікиˮ, яка буде надавати всім умовно рівне забезпечення та послуги, за умови, що люди самі будуть енергійні й активні в пошуку своїх можливостей. Поєднання названих аспектів дає змогу проектувати цілісну систему забезпечення якості освіти та її компонента – якості навчання (табл. 2.1). Таким чином, з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти доцільно досліджувати дидактичні
системи для забезпечення якості освіти як багатоаспектний феномен в філософсько-
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соціокультурному, змістовно-технологічному, ціннісно-світоглядному, комунікативному, структурно-організаційному напрямках [182].
Місце-орієнтоване навчання
Місце-орієнтоване навчання за змістовим наповненням зорганізується з урахуванням потреб і ресурсів соціально-економічного середовища у форматі кластера
закладів освіти, які й забезпечують в основному наступність і неперервність освіти
учнів [172]. Про значимість місце-орієнтованої освіти свідчить девіз Пекінської Декларації міст, що навчаються (learning сities – Пекін, 2013 року) – „освіта для якісного життяˮ [450]. Забезпечення доступу та заохочення використання широкого масиву можливостей для навчання протягом усього життя для усіх жителів міст і громад
створює основи для розширення їх власних можливостей, покращує якість життя,
розвиває вміння передбачати нові виклики, допомагає формувати стійкі товариства.
Навчання протягом усього життя має бути акцентом в організації роботи міст і
регіонів, це дає соціальні, економічні й культурні переваги і для окремих учнів, і для
громад. Життєво важливу роль у розробці навчальних спільнот мають міжнародні та
регіональні організації. Але розвиток таких спільнот повинен бути вкорінений у субнаціональні регіони, міста, території та соціуми. Міста відіграють важливу роль у
сприянні соціальній інтеграції, економічному зростанню, захисту навколишнього
середовища та громадської безпеки. Таким чином міста стають „архітекторамиˮ й
виконавцями стратегій, які сприяють безперервному навчанню та сталому розвитку.
Розвиток learning сities сприятиме розширенню індивідуальних можливостей,
економічного й культурного процвітання, соціальної згуртованості, зростанню активного громадянства, закладе основи для сталого розвитку. Для створення learning
сities велике значення має якість навчання в контексті зміни освітньої парадигми від
простого викладання до набуття знань для творчості й пізнавальних навичок.
Як зазначалось вище, концепція місце-орієнтованої освіти для розвитку локального середовища уточнена у Пекінській декларації міст, що навчаються (Learning
Cities) від 21-23 жовтні 2013 року „Безперервне навчання для всіх: Сприяння залученню, процвітанню та сталому розвитку в містахˮ.

149

Таблиця 2.1
Основні напрями проектування забезпечення якості навчання
Аспекти якості освіти

Параметри якості

Результати якості в освіті

Філософсько-соціокультурний:
освіта – як трансляція знань і культури в широкому сенсі, цінностей, відносин, які формують суспільство.
Змістовно-технологічний:
освіта як система технологій навчання і виховання, формування
знань, навичок, умінь і компетентностей, які реалізують суспільне замовлення і відповідні
державні чи галузеві стандарти.

Наскільки освіта відображає культуру суспільства, які зв’язки культури та освіти.
Яка роль освіти в соціалізації індивіда порівняно з іншими суспільними інститутами.
Параметри, які відображають відповідність типу особистості, яку формує освіта,
і самої моделі освіти. Еталоном якості є
формування особистості, яка відповідає
соціальному замовленню кожної з груп
суб’єктів освітнього процесу: учні, педагоги, сім’я, заклади освіти, роботодавці,
держава, економіка тощо.
Виховання життєвої та громадянської позиції. Відображення у змісті навчання
ціннісно-світоглядного контексту розвитку суспільства. Наявність заходів щодо
формування цінностей.
Стиль і параметри комунікації. Встановлення зворотних зв’язків між учасниками
комунікацій, відкритого характеру відносин суб’єктів і середовища, спрямованість
комунікацій: держава – навчальний заклад
– учитель –учень – сім’я – спільноти.
Ефективність освітньої діяльності як організації, що відповідає сучасним вимогам
освітнього менеджменту.

Відношення освіти, соціальних інститутів і спільнот; значення освіти для соціалізації індивіда;
якість робочих місць; інноваційність локальної
економіки; плинність трудових ресурсів локального середовища.
1) Риси особистості, що відповідають усталеній
суспільній моделі НВП: натур-центричній, соціоцентричній, теоцентричній, антропоцентричній.
2) Компетентності. 3) Участь у позашкільній освіті. 4) Формальні показники зайнятості і самозайнятості. 5) Частка учнів у структурі населення і трудових ресурсів.

Ціннісно-світоглядний:
освіта як спосіб формування картини світу, ставлення до навколишнього середовища й соціуму.
Комунікативний:
освіта як впорядкована модель
взаємодії між суб’єктами НВП
всередині навчального закладу,
та його зв’язків із середовищем.
Структурно-організаційний
–
реалізація освіти як певної організаційної структури.

Ціннісна структура особистості учня. Участь у соціальних акціях, спільнотах. Прояви громадянської
активності. Система компетентностей соціальної
відповідальності.
Зміст і якість комунікацій навчального закладу і
зовнішнього середовища, учасників освітнього
процесу: взаємодія, інтенсивність, досягнення цілей учасниками комунікації, наявність зворотних
зв’язків тощо.
Організаційно-функціональна система: структура
НВП, педагогічні кадри, матеріально-технічне і
навчально-методичне забезпечення, ІКТ тощо.
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Незважаючи на значні відмінності окремих територій за їх культурною та етнічною спадщиною і соціальною структурою, багато характеристик learning сities є
спільними для всіх: мобілізація людських та інших ресурсів, щоб сприяти інклюзивному навчанню в базовій та вищій освіті; пожвавлення навчання в сім'ях і громадах;
полегшення навчання для роботи і на робочому місці; розширення можливості використання сучасних технологій навчання; підвищення якості в навчанні; підживлення культури навчання протягом життя.
Видимою перевагою такого типу місце-орієнтованих дидактичних систем є
забезпечення людськими ресурсами локальних ринків праці. Однак практика у деяких країнах, зокрема в США, показує, що динаміка розвитку такої дидактичної системи, зрештою, спрямовується в рейтингову і конкурентоорієнтовану освіту. Так
більш багаті поселення мають кращі ресурси і заклади освіти, і навпаки – „неблагополучніˮ місця отримують і освіту нижчої якості, і життя нижчої якості. Зрештою, знижується мотивація педагогів до якісного викладання, й учнів до навчання.
Діяльнісною формою реалізації місце-орієнтованої освіти є освіта локального
соціально-економічного середовища.
Управління якістю освіти здійснюється на різних рівнях як суб’єктами у самій
системі освіти, так і органами державної влади (ОДВ), та й органами місцевого самоврядування (ОМС) окремих територіальних громад (ТГ). У зв’язку з посиленням
повноважень ОМС та розширенням функціональних можливостей ТГ, дедалі зростатиме роль цих суб’єктів у забезпеченні якості освіти. На муніципальному рівні підвищення якості освіти забезпечується системою організаційних заходів, управлінських і технологічних рішень, які впорядковують реалізацію загальнодержавних завдань у галузі освіти в мережі територіальних навчальних закладів, адже якість освіти й навчання визначається переважно якістю безпосереднього навчально-виховного
процесу та діяльністю його суб’єктів. Територіальні управлінські та освітні ресурси
й навчальні заклади відіграють особливу роль для забезпечення якості навчання відповідно до тенденцій місцевих ринків праці [179, с. 60-66].
Однак важливим завданням і нині є необхідність висвітлити теоретичні й методичні аспекти використання територіальних освітніх ресурсів, регіональних відді-
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лів освіти й навчальних закладів для подальшого розвитку муніципальної освіти,
для того, щоб вона відповідала сучасним вимогам, була актуальною і дедалі вдосконалювалась, базуючись на положеннях чинного законодавства в галузі освіти.
На муніципальному рівні якість освіти забезпечується системою організаційних заходів, управлінських і технологічних рішень, які впорядковують реалізацію
загальнодержавних завдань в освітянській галузі в мережі територіальних навчальних закладів, адже якість освіти і навчання визначається, насамперед, якістю навчально-виховного процесу та діяльністю його локальних суб’єктів.
У контексті нашої концепції розвитку місце-орієнтованої освіти доцільним є
створення цілісного освітньо-професійного середовища (своєрідної освітньопрофесійної „екосистемиˮ), компонентами якого є суб’єкти навчання різних рівнів:
роботодавці конкретного територіального простору, органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, ОДВ, громадськість, представлена заінтересованими
особами (професійні асоціації, фонди, науково-дослідні центри) тощо.
Отже, розширення та визнання набутих знань, професійних навичок та рівня
компетентності учнів мають важливе значення для розвитку їх особистості, конкурентоспроможності, підвищення рівня зайнятості молоді та соціальної згуртованості
в рамках територіальних громад.
Для подальшого розвитку муніципальної освіти, для актуалізації та удосконалення результатів навчання, згідно зростаючих вимог соціально-економічного середовища, доцільно впроваджувати такі організаційні та управлінські заходи, базуючись на положеннях чинного законодавства в галузі освіти:
– Враховувати в процесі реалізації навчально-виховного процесу тенденції
міжнародного моніторингу якості освіти.
– Розширювати діапазон заходів для реалізації позашкільної (додаткової) освіти та розвитку профільного (до-професійного) навчання на місцях.
– Удосконалювати можливості для забезпечення наступності в освіті різних
етапів і рівнів: середня – професійно-технічна – вища – післядипломна (додаткова) –
відкрита.
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– Впроваджувати елементи директиви ЄС „Освіта упродовж життяˮ та положення про європейські кваліфікаційні рівні.
– Розвивати навчальні зв’язки відділів освіти місцевих адміністрацій і навчальних закладів із провідними ВНЗ та корпораціями інших країн засобами мережної
освіти та спільних тематичних WEB-конференцій.
Такі освітні заходи щодо забезпечення якості навчання сприятимуть академічній і трудовій мобільності працівників та студентів, задоволенню потреб на територіальних ринках праці. Тому, потрібно заохочувати й забезпечувати на рівні територіальних громад та ОМС доступ до участі в освітньому процесі протягом усього
життя всіх учнів, у тому числі й із малозабезпечених сімей, а також до застосування
здобутих кваліфікацій у продуктивній праці.
2.2. Якість навчання як персоніфікований результат у професійній-освіті
Основні характеристики поняття якості навчання
Якість та ефективність навчання в неперервній освіті тривалий час є предметом наукових досліджень і суспільних дискусій у ході становлення вітчизняної освіти в контексті європейської інтеграції нашої країни.
Про якість та необхідність надання якісної освіти, що враховує інтереси й здібності особистості на всіх рівнях і для кожного зокрема, йдеться в Національній доктрині розвитку освіти та в Національній стратегії розвитку освіти до 2021 року, де
конкретизується мета розвитку освіти в цілому [266; 394]. Якість освіти – це особливе знання, що включає в себе опис умов, що дає змогу відобразити рівень конкурентоспроможності використовуваних інституційних форм організації практики навчання; опис освітніх програм, що дає змогу відобразити рівень ефективності використовуваних засобів освітньої діяльності. Якість освіти в контексті рефлексії „виникає в момент виробництваˮ змістовних суджень про рівень конкурентоспроможності використовуваних інституційних форм організації практики освіти, ефективності використовуваних засобів освітньої діяльності, затребуваності особистих досягнень учня. За допомогою таких описів якість освіти не просто оцінюється всере-
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дині освітньої галузі, а набуває статусу соціально значущого поняття, що впливає на
становлення

людського

й

соціального

потенціалу

території

(Г. М. Блінов,

В. Г. Васильєв, М. Вебер, І. С. Криштофик та ін.).
Теоретичні та методичні питання моделі оцінки якості освіти, системи вимог,
норм і регламентів для оцінки якості навчання у загальноосвітніх закладах, оцінки
школи через зовнішній аудит результатів освіти досліджували багато вчених, зокрема:

А. Є. Бахмутський,

Г. М.

Блінов,

В. Г.

Васильєв,

П. В.

Дмитренко,

І. С. Криштофик, В. П. Сергієнко та ін. Державно-громадський механізм оцінювання
якості освіти в рамках модернізації національної освіти, вимоги до освітніх результатів, навчальних програм і умов їх реалізації відображені у державних освітніх стандартах та багатьох нормативно-правових актах у галузі освіти, серед яких Національна доктрина розвитку освіти, Закони України „Про освітуˮ, „Про вищу освітуˮ,
„Про загальну середню освітуˮ, „Про позашкільну освітуˮ, „Про професійний розвиток працівниківˮ, Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепція
профільного навчання в старшій школі, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Постанова КМУ від 26.11.2011р. № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікаційˮ, Постанова КМУ від 14.12.2011р. № 1283 „Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освітиˮ.
Як показують публікації дослідників, на теперішній час у характеристиках основних параметрів якості освіти переважають структурно-організаційний і технологічний підходи. Однак, із точки зору соціології знань (П. Бергер, Е. Дюркгейм.,
К. Манхейм, Т. Лукман, Т. Парсон, Г. Спенсер, ін.), освіта виконує соціальноселективну роль у суспільстві, сприяє створенню соціальних фільтрів, виступає активним інноваційним суб’єктом економіки, визначає потреби й обумовлює розвиток
людського капіталу, забезпечує його соціальну мобільність, впливає на соціокультурну динаміку суспільства (Л. В. Ільюхіна). Тому, на нашу думку, суб’єктами якості в
освіті є також різноманітні агенти (аˊктори) зовнішнього середовища навчального
закладу, залежно від соціально-економічного становища його дислокації в регіоні.
Управління якістю освіти є соціально-педагогічною категорією, яка розкриває
процесуальний і результативний аспекти навчання. Процесуальний аспект відобра-
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жає діяльність керування навчальним процесом щодо створення умов, спрямованих
на забезпечення якості навчально-виховного процесу. Результативний аспект відображає досягнення очікуваних продуктів навчання, виражених в якості отриманих
знань, умінь, навичок учнів, рівня поведінкової вихованості, динаміки їх розвитку.
Фахівці зазначають, що існує невідповідність знань, отримуваних учнями і
студентами в закладах освіти, із потребами життя і бізнесу, а випускники часто не
мають навиків ефективних комунікацій, не здатні ефективно засвоювати нові знання, не можуть узагальнити, чому вчились, оцінити свої сили й застосувати їх, тому
мають менше шансів до професійного й кар’єрного зростання. В економічній освіті
актуальною є проблема узгодженості вимог до якості навчання згідно положень законодавства про освіту, очікувань роботодавців щодо результатів навчання випускників певної кваліфікації та суб’єктних цілей і сприйняття якості навчання майбутніх фахівців. Підвищення якості освіти приносить користь для економіки країни в
цілому: у вигляді додаткових доходів від зайнятості, підвищення продуктивності
праці та купівельної спроможності більш кваліфікованих працівників, збільшення
податкових надходжень до національної казни. Самі ж випускники отримують вищу
заробітну плату, комфортні й безпечні умови життя.
Фахівці виділяють кілька блоків показників якості. У системі шкільної освіти
це такі: підготовка дошкільнят до навчання, процес учіння, цілісний навчальновиховний процес, науково-методична робота, педагогічні кадри, керівні кадри, інформаційне забезпечення, міжнародне співробітництво, матеріально-технічне забезпечення. Щодо якості вищої та професійної освіти вивчення показників та характеристик цього феномену ще тривають. Показники якості у системі поза-формальної
освіти знаходяться ще на початку досліджень.
У контексті ЄКН забезпечення якості освіти орієнтується на рівень Співтовариства, що може сприяти взаємному навчанню і оцінюванню; процес забезпечення
якості має бути спільним на всіх рівнях і системах освітнього процесу загальної і
професійної освіти за участі зацікавлених сторін на території держав-членів і в
усьому Співтоваристві; до сфери забезпечення якості входить сфера навчання, вихідна інформація, методи її поширення і результати, при цьому акцент робиться на ре-
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зультатах навчання. За цим документом, „результати навчанняˮ – це підтвердження
знань студента і того, що він розуміє і вміє робити по завершенню навчального процесу, що визначається рівнями знань, навичок і компетентності. Важливим, на нашу
думку, є те, що документ акцентує на особистісних факторах результатів навчання
формування навичок та компетентності [335, 336]: (h) „навичкиˮ – це здатність застосовувати знання й використовувати нові ідеї для завершення завдань і вирішення
проблем. Згідно положень Європейських кваліфікаційних норм навички характеризуються як когнітивні (використання логічного, інтуїтивного і творчого мислення)
чи практичні (спритність рук і застосування методів, матеріалів, інструментів і приладів); (i) „компетентністьˮ – це беззаперечна здатність використовувати знання,
навички та індивідуальні, соціальні і/або методологічні вміння в роботі або навчанні, а також у професійному та особистісному розвитку.
Міжнародні дослідження показують, що відносні витрати на освіту та охорону
здоров’я у найбагатших і найбідніших країнах співвідносні, але немає прямої залежності між рівнем фінансування навчальних закладів та якістю освіти – головним є
політика держави в цій галузі [451].
Стосовно загальноосвітньої школи – тут усі фактори є важливими, адже школа
– фундамент майбутнього, основа усієї подальшої освіти упродовж життя. Міждержавні організації регулярно проводять порівняльні дослідження якості середньої
освіти в різних країнах. Мета цих досліджень: визначити лідерів, у яких найкраща
освіта за міжнародними стандартами якості, та виявити тенденції як на національних рівнях, так і на міжнародних. На основі цих досліджень встановлюються фактори, які впливають на якість навчання учнів та створюють основи для внесення коректив у навчальні програми для їх покращення.
У тестах використовуються запитання і завдання різних типів. Близько 50% –
питання, що передбачають відкриту відповідь, обґрунтування точки зору, пояснення
явищ, виявлення комунікативних навичок; близько 30 % питань пропонують готові
варіанти відповідей; у 12 % – потрібно самостійно сконструювати відповідь, яка обмежується окремими словами або числами. Всього в тестах використовують такі
предметні завдання: з математики, з природничих предметів, із вирішення проблем,
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з читання; за видами діяльності: розуміння простої інформації – 39%, використання
теоретичних знань, аналіз і вирішення проблем – 31%, розуміння складної інформації – 19%, використання стандартних процедур – 7%, проведення досліджень – 4%.
Основні напрямки міжнародного моніторингу якості [451]: грамотність читання – рівень здатності до осмислення письмових текстів і рефлексії щодо них, використання їх змісту для досягнення власних цілей, розвитку знань і можливостей,
для активної участі в житті суспільства; математична грамотність – рівень здатності визначати й розуміти роль математики в навколишньому світі, виражати обґрунтовані математичні судження та використовувати математику з метою задоволення потреб, властивих творчому, зацікавленому, мислячому індивіду; природничонаукова грамотність – рівень здатності використовувати природничо-наукові знання, виявляти проблеми й робити обґрунтовані висновки, необхідні для розуміння
навколишнього світу й тих змін, які вносить у нього діяльність людини, і для прийняття відповідних рішень; компетентність у вирішенні проблем – здатність використовувати когнітивні уміння для рішення міжпредметних проблем, в яких спосіб вирішення явно не визначається.
У 2007 р. Україна в рейтингу TIMSS мала 24-те місце з 49-ти із результатом
оцінки у 462 бали, при середньосвітовому – 500. Найвищі показники в цьому рейтингу мають Тайпей – 598, Корея – 597, Сингапур – 593, Гонконг – 572, Японія – 570,
Угорщина – 517, Росія – 512. В інших міжнародних програмах наша країна не бере
участі в моніторингу якості освіти. Це створює певний інформаційний вакуум щодо
якості національної освіти та можливостей випускників для подальшого професійного прогресу. У розвинених країнах важливими для соціально-економічного успіху
вважають досвід, знання, кваліфікацію працівників, поряд з іншими ресурсами
[451].
Однією з важливих передумов якості освіти є наступність. Наступність між
кожним рівнем освіти визначається тим, чи розвинені в учня якості, необхідні для
здійснення нової діяльності, чи забезпечені передумови діяльності навчання, чи готовий він до засвоєння знань із нових предметів. Виходячи з цього, наступність у
роботі педагогічного персоналу закладів освіти повинна здійснюватися як за змісто-
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вим наповненням навчального процесу, так і за технологічними й організаційними
напрямками навчально-виховної роботи, діловим співробітництвом між педагогами
різних ланок освіти. Неперервність і наступність освіти – це, перш за все, послідовність особистісно-орієнтованого підходу на різних рівнях освіти, що є умовою формування соціально-зрілої особистості.
У контексті наступності освіти й набуття професійних кваліфікацій основними
характеристиками якості освіти є такі [172; 182]:
Актуальність освіти, тобто затребуваність на ринку праці. Вважається, що
актуальність зумовлюється економічними умовами і станом ринку праці. Однак,
освіта повинна відповідати не тільки теперішнім вимогам економіки, але й випереджати нагальні потреби, йти далеко вперед.
Застосовуваність знань, що означає не тільки обсяг та рівень отриманих
знань, а й уміння і можливість учнів їх застосовувати на практиці, наявність умінь
самостійного пошуку й аналізу інформації, здатність приймати рішення.
Визнання освіти й результатів навчання. Все більше навчальних програм у
країнах-лідерах і провідних навчальних закладах орієнтуються на міжнародні стандарти якості в освіті. Системи освіти, які не беруть участі в цьому процесі, зрештою,
роблять неконкурентоспроможними свої країни і своїх випускників і в галузі підготовки кадрів, і в економіці загалом. Неконвертованість результатів навчання обмежує можливості працевлаштування випускників територіальними рамками ринків
праці, що призводить до їх кваліфікаційного виснаження. Ці критерії враховують
роботодавці та їх асоціації, які визначають вимоги ринку праці і вживають заходів
для забезпечення відповідного рівня професійних компетентностей працівників засобами професійно-орієнтованих бізнес-тренінгів та післядосвідної освіти.
Наступність освіти включає такі діяльнісні компоненти: 1) побудова єдиної
змістової лінії, що забезпечує ефективний динамічний розвиток учня, його успішний
перехід на наступний рівень освіти; 2) зв’язок та узгодженість усіх компонентів методичної системи навчання (цілей, завдань, методів, засобів, форм організації тощо).
В Україні достовірної статистики за цими показниками немає. Це свідчить про
необхідність удосконалення та розширення можливостей для профілізації навчання
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та інтеграції в роботі муніципальних навчальних закладів у межах територіальних
громад. На нашу думку, основні заходи забезпечення якості освіти можуть реалізовуватися тільки на локальних (муніципальних) рівнях.
„Предметне полеˮ якості та особистісні фактори ефективності у професійно-орієнтованому навчанні
Якість освіти студентів за результатами професійної підготовки у ВНЗ є визначальною передумовою їх ефективної самореалізації у практичній професійній діяльності. Проблеми якості освіти викликають інтерес в усіх, адже в глобалізованому
світі існує постійне змагання талантів, ринків, капіталу і можливостей [152].
Сучасна освіта є важливим фактором стійкого соціально-економічного розвитку суспільства й забезпечення соціальної згуртованості та підвищення конкурентоспроможності громадян Європи в економіці знань, запобігання всіх видів ізоляції та
дискримінації, сприяння розвитку демократичної культури [260; 276]. Низький рівень якості навчання та освітніх досягнень становлять загрозу для майбутнього розвитку і прогресу. Забезпечення якості, з позиції освітнього суб’єкта, передбачає зорієнтованість навчання на досягнення його стратегічних цілей та постійний розвиток. Наріжним каменем якості освіти та довгострокового розвитку освітніх закладів
є колективна участь і відповідальність. Хороше управління відіграє важливу роль у
підвищенні якості освіти, що передбачає розвиток інструментів та об’єднання зусиль, щоб керувати освітньою системою [260]. Система якісної освіти ґрунтується
на принципах спільної відповідальності, солідарності та цілісності, з урахуванням
суб’єктних позицій щодо змісту, структури та участі усіх зацікавлених сторін.
Теоретичною основою для проектування „предметного поляˮ якості в нашому
дослідженні стали Рекомендації Ради ЄС (2006-2013 рр.) та наукові публікації щодо
управління якістю освіти. Для цілей нашого дослідження актуальними є публікації
щодо складових якості освіти (Н. В. Дупак, В. М. Максимова, В. В. Крижко, О. І.
Мармаза, Г. О. Шабанов та ін.); результивності навчання та його моніторингу
(А. Н. Гамаюнова, В. О. Кальней, В. А. Кан-Калик, Л. О. Качалова, В. М. Приходько,
Т. А. Щебликіна, С. Є. Шишов та ін.); діагностики стану процесу освіти (О. А. Аб-
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дуліна, Т. О. Стефановська, ін.); контролю якості навчального процесу (В. А. Міжеріков, З. В. Рябова); мотивації навчання та кар’єрних орієнтацій студентів ВНЗ
(Т. О. Гордєєва, Т. А. Дубовіцкая, А. А. Жданович, А. С. Новгородов, Є. М. Осін,
Л. Г. Почебут, В. О. Чикер); соціології освіти (П. Бергер, Е. Дюркгейм, Г. Є. Зборовський, К. Манхейм, Т. Лукман, Т. Парсон, П. А. Сорокін, Г. Спенсер та ін.).
Методологічною основою цього етапу нашого дослідження є особистіснодіяльнісний та системний підходи до аналізу соціальних явищ, процесний підхід з
урахуванням вимог реалізації державних стандартів якості до професійної підготовки фахівців (національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та міжнародного стандарту ISO 9001:2008), а також особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підходи до підготовки сучасних фахівців, розуміння людини як активного суб’єкта,
який розвиває себе у процесі навчання протягом усього життя.
Важливим чинником забезпечення якості навчання у ВНЗ і професійної підготовки студентів як майбутніх фахівців є встановлення та актуалізація особистісних
факторів ефективності та визначення їх місця в системі відповідальності за результати навчання. Не зважаючи на значну кількість досліджень і нормативно-правових
актів із питань забезпечення якості освіти, фахівці констатують, що освіта в Україні
залишається на низькому рівні і не відповідає вимогам сучасності. Не визначене поняття якості, що часто ототожнюється з поняттями „результати навчанняˮ, „успішність навчанняˮ, ефективність тощо. У чинних нормативних актах, що регламентують освітню діяльність та вимоги до її результатів, не визначено єдиного тлумачення поняття „якість навчання”. У наукових та нормативно-методичних публікаціях
увага авторів переважно зосереджується на різноманітних аспектах менеджменту
освіти, моніторингу якості освіти, частіше вживаються поняття „якість освітньої діяльності”, „результати освіти”, „якість знань”, „якість підготовки”, „якість навчальної діяльності”, „якість результатів навчання”, „якість навчальних досягнень”,
„якість навчального процесу”, „якість особистості випускника” тощо. Концептуальний підхід до розуміння компонентів забезпечення якості освіти вбачається у вигляді такої системи: якість носія знань; передача знань; одержувач знань; сприйнятливість методик передачі знань; фундаментальність знань; затребуваність отриманих
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знань; отримання нових знань. Саме результативність навчальної діяльності учнів
(студентів), їхня здатність застосовувати здобуті знання й уміння в практичній діяльності є об’єктивним відображенням якості освіти. Тому важливо виявити, який рівень навчальних досягнень мають студенти на різних етапах навчання. З урахуванням зазначених положень, у даній роботі ми вживаємо поняття „якість навчання” та
„якість навчальної діяльності” як тотожні.
З метою висвітлення змістових та структурних компонентів якості навчання,
розкриття факторів суб’єктних впливів на забезпечення якості (успішності) професійної підготовки студентів – майбутніх економістів, на основі узагальнення нормативно-правових актів у сфері забезпечення освіти, ми опираємось на визначення
якості вищої освіти – як сукупності якостей особи з вищою освітою, що відображає
її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи
освіти та її складових, яка визначає здатність задовольняти встановлені й передбачені потреби окремої особи або/та суспільстваˮ [336]. Як зазначається у документах
Європейського Парламенту і Ради 2008/C 111/01, якість навчання є важливим компонентом якості освіти і необхідна для досягнення рівня відповідальності і вдосконалення у сфері вищої професійної освіти і підвищення кваліфікації [336].
До структури якості освіти дослідники [8; 22; 26; 27; 28; 36; 37; 41; 43; 49; 50;
64; 85; 93; 115; 123; 147; 164; 165; 172; 183; 261; 319; 345; 362; 377; 383 та ін.] відносять сукупність компонентів, що характеризують навчально-виховний процес у певній педагогічній системі: якість освіти (знань, способів вирішення завдань); якість
методів навчання і виховання (організації пізнавальної діяльності, мотивації діяльності, контролю за здійсненням діяльності); якість освіченості особистості (засвоєння знань, умінь та навичок, засвоєння моральних норм) тощо. Сучасні уявлення про
феномен „якості навчання” демонструють неоднозначність точок зору, що пояснює
складність поняття якості, різносторонність її застосування. Вивчення практики організації та забезпечення якості навчання у ВНЗ, показує, що для більш повного розуміння поняття якості підходить комплексне її визначення через три характеристи-
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ки цього феномену: 1) якість як стан (результат навчання), 2) якість як властивість
(характеристика процесу навчання) та 3) якість як здатність суб’єкта – комплексна
характеристика власної (індивідуальної) активності суб’єкта навчання – комплексна
характеристика власної (індивідуальної) активності суб’єкта навчання.
При цьому, „якість навчання”, як стан – статичний прояв досліджуваного
феномену через його зовнішні результати, студенти описують в таких показниках:
успішність, оцінки за сесію, отримання знань для реального життя, відповідність
оцінки і реальних знань, знання з пройдених предметів, можливість відтворювати
вивчений матеріал, отримання професійних навичок та вмінь, отримання стипендії,
отримання диплома, набутий досвід, перспективи подальшого працевлаштування.
Якість навчання як система характеристик навчально-виховного процесу визначається, на думку студентів, набагато більшою кількістю показників, зокрема такими
як: актуальна методика навчання, допомога викладача, актуальність змісту навчального матеріалу, відповідність теоретичних і практичних знань, забезпеченість та доступність інформаційно-методичних матеріалів та комп’ютерними засобами навчання, здатність вчителів зацікавити студентів, компетентність і майстерність викладача, можливість проведення дозвілля, організація заходів додаткового навчання
(завдання, семінари, конференції), практичне спрямування занять, структура навчальних завдань, спосіб викладення матеріалу, якісний виклад лекційного матеріалу,
методи проведення семінарських занять, загальна методологія навчання, якість учителів, якісна комунікація „Викладач – Студент”, навчальне навантаження студента.
Якість як здатність – комплексна характеристика власної (індивідуальної)
активності суб’єкта навчання описана великою кількістю показників, яку можемо
розрізнити за трьома напрямками. Перший – ставлення до навчання: відповідальність, ставлення до предмету і викладача, уважність, інтерес, наполегливість, відвідування занять, ретельна підготовка до практично-семінарських занять, поглиблене
вивчення предметів, цілеспрямованість, психолого-педагогічна компетентність у навчальному процесі тощо. Другу групу показників складають такі індивідуально визначені характеристики як: самоорганізованість, мотивація, організація часу, творча
діяльність, аналітичні здібності, саморозвиток для професійної реалізації, вміння
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вдосконалюватись, активна життєва позиція, власний інтелектуальний розвиток.
Третя група охоплює показники соціальної спрямованості студента: вміння ефективно працювати в колективі та індивідуально, колективна конкурентність, вміння
спілкуватися, розуміння та орієнтація в сучасних економічних процесах.
Для виявлення змістових характеристик якості навчання та суб’єктних факторів їх формування нами було проведено ряд досліджень (2011-2014 років) у групах
студентів 2-3-х курсів ВНЗ економічного профілю. Серед учасників проводились
бесіди з проблем якості навчання, анкетування із закритими й відкритими запитаннями, здійснено аналіз середнього балу, факторів, що впливають на результати навчання загалом. Нами досліджувались основні чинники, що впливають на забезпечення якості навчання студентів у системі вищої освіти (у ВНЗ). Основні фактори
якості навчальної діяльності у ВНЗ представлені в таблиці 2.5.
Таблиця 2.2
Вплив різних факторів на якість вищої освіти з точки зору студентів
Ранг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Чинники якості навчального процесу
Наявність у студента мотивації до навчання
Здібності студента: інтелект, пам’ять, увага
Рівень якості навчальних планів і програм
Наявність у викладачів мотивації до успішної діяльності
Якісний склад викладачів
Наявність у ВНЗ системи управління якістю освіти
Рівень матеріально-технічної бази ВНЗ
Рівень соціальних умов життя студентів
Рівень методичного забезпечення студентів
Рівень запиту випускника
Рівень міжнародних зв’язків ВНЗ
Рівень конкурсу при вступі до ВНЗ
Рівень наукових досліджень у ВНЗ
Рівень фінансового становища ВНЗ
Рівень соціально-економічного стану в країні
Рівень автономності в діяльності ВНЗ

Частка за
рангом
18,28
10,78
10,09
8,06
7,82
5,47
4,67
4,65
4,46
4,13
3,78
3,69
3,69
3,67
3,48
3,28

Важливе значення для забезпечення якісного навчання має наявність у викладачів мотивації до успішної діяльності; якісний склад викладачів (табл. 2.2). Частка
цих факторів у рейтингу становить майже 45% (№№ 1; 2; 4; 5).
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Як основні фактори впливу на якість навчання студенти визначили: 1) такі, що
мають інтернальний характер, визначаються власною активністю та відповідальністю суб’єкта; 2) такі, що мають екстернальний характер, визначаються залежністю
від викладача та/або організацією навчально-виховного процесу у ВНЗ (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Фактори впливу студента на якість свого навчання
№ Інтернальні впливи
п/
п
1. Відповідальне ставлення
до навчання

Частка,
%%

Екстернальні способи

Частка,
%%

15,2

Вивчення більшої кількості
актуальних практичних матеріалів
Кваліфікація та компетентність викладачів
Стимули у вигляді отримання
балів
Корисна і цікава інформація

3,11

Інноваційний підхід до проведення практичних занять
Звернення за допомогою до
академічної ради
Оптимальна організація навчального процесу

1,02

13,20

5.

Вивчати додаткові матеріали, надані викладачем
Старанно й своєчасно виконувати всі завдання
Власна самоорганізація навчання із першоджерелами
Особиста мотивація

6.

Ходити на лекції, семінари

6,10

Всесторонньо розвиватися,
здійснювати самоосвіту
8. Відвідувати консультації,
факультативи, додаткові
заняття, тренінги
9. Відвідувати додаткові лекції, конференції провідних
фахівців галузі
10 Власна активність на за.
няттях
11 Вивчати матеріал, потріб.
ний для професійної діяльності
12 Визначати власні цілі і на.
магатися їх досягти

6,10

2.
3.
4.

7.

10,56
10,15
6,47

2,43
2,03
1,52

1,02
0,51

5,47

5,47

4,56
3,05

2,03

За даними опитування, на думку студентів, основні фактори забезпечення якості освіти на рівні навчального предмета є такими, що, насамперед, мають психо-
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емоційний та особистісно-діяльнісний компоненти і пов’язані з безпосередньою взаємодією „Викладач – Студентˮ: наявність мотивації до навчання, задатки студента
до певного напрямку професійної підготовки, його психофізіологічні особливості.
Важливим кроком у забезпеченні якості навчально-освітнього процесу є встановлення кола „усіх зацікавлених осібˮ – суб’єктів якості. На думку Г. О. Шабанова,
у системі забезпечення якості освіти та професійної підготовки майбутніх фахівців
активно взаємодіють адміністрація (керівництво) навчального закладу, професорсько-викладацький склад і студенти [406]. Необхідність забезпечення якісної освіти та
формування середовища спільної відповідальності зацікавлених суб’єктів обумовлює наукові й методичні пошуки інструментарію для її реалізації. Як зазначає Г. О.
Шабанов, якість підготовки фахівців у ВНЗ є залежною від соціально-політичних,
економічних, організаційних, матеріально-технічних, психологічних, правових, та
інших факторів. Основна увага при цьому акцентується на педагогічних засобах забезпечення якості, що включають зміст освіти, освітні технології, методики навчання, кваліфікацію викладачів, організацію пізнавальної діяльності тощо [406].
З урахуванням вищезазначеного, ми можемо запропонувати структурнофункціональну модель забезпечення якості, у якій має бути врахована взаємодія
суб’єктів та об’єктів якості навчання. Поняття „якість навчанняˮ як інтеграційний
стержень системи освіти ми визначаємо як характеристику навчальної діяльності,
яка відображає результати й наслідки навчання у таких аспектах: 1) якість сформованих у процесі навчання знань, вмінь та елементів компетенцій учнів, рівень навчальних досягнень студентів; 2) якість особистості учня, що визначається високим рівнем мотивації навчальних досягнень, розвитку їх мислення, усвідомленою потребою в засвоєнні знань та вмінь, продуктивністю, відповідністю соціальним нормам,
комплексом характеристик професійної свідомості, що визначають здатність майбутнього фахівця успішно здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог
економіки на сучасному етапі розвитку.
Отже, на основі аналізу теоретичних першоджерел та емпіричних даних ми
вважаємо доцільним враховувати такі складові компоненти якості освітньої системи, розподілені за рівнями її можливої реалізації: якість освітньої системи у країні,
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якість освіти у регіоні, якість освіти у галузі, інфраструктура якості освіти, якість
освіти у ВНЗ, педагогічне забезпечення якості освіти, якість навчання дисципліни,
якість навчального заняття, якість компетентності випускника. При цьому
суб’єктами якості є держава, громада (ринок праці), роботодавці (галузь економіки),
батьки, викладачі, студенти. Основна ж відповідальність за безпосередню реалізацію завдань забезпечення якості навчання покладається на заклад освіти.
Таким чином, основним змістовим вектором якості навчання, на нашу думку,
має бути результат навчання як підтвердження знань студента і того, що він розуміє
і вміє робити по завершенню навчального процесу, що визначається по рівню знань,
навичок і компетентності. Компонентами якості навчання є такі: якість мети, якість
управління, якість кадрового забезпечення, якість контингенту, якість процесу навчально-пізнавальної діяльності, якість результату. Основні фактори якості навчальної діяльності визначаються, передусім, взаємодією викладача й учнів/студентів.
Тому організація ефективної взаємодії суб’єктів навчання позитивно впливатиме на
підвищення ефективності (успішності) засвоєння знань і якості освіти загалом.
Планування професійного зростання майбутніх фахівців у процесі навчання
Якісна освіта й навчально-професійна підготовка є передумовою соціальної
стабільності людини та основою соціально-економічного розвитку країни і локальних (адміністративно-територіальних) утворень. У Білій книзі ЄС „Викладання та
навчання: назустріч суспільству, що навчаєтьсяˮ (White Book. Teaching and Learning.
Towards the Learning Society, 1995) обґрунтовано концепт якості, визначено його
елементи: як-то володіння учнями іноземними мовами та ІКТ, базові уміння і навички, практико-зорієнтована освіта – усе це створює підґрунтя конкурентоспроможності й соціальної злагоди в суспільствах.
У сучасних педагогічних дослідженнях аспектів забезпечення якості освіти
основні акценти зосереджуються на проектуванні показників і критеріїв якості та
педагогічних умов для їх досягнення. Однак недостатньо уваги приділяється
суб’єктно-особистісним факторам якості. Проблема забезпечення якості навчання є
ключовою у формуванні системи професійних та життєвих компетентностей сучас-
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ної молоді в Україні. У процесі економічної освіти це завдання актуалізується важливістю результатів навчання для професійного зростання й самореалізації [58].
Професійне зростання можемо визначити як процес зміни особистості, що характеризується формуванням психічних новоутворень, пов’язаних з надбанням професійних знань, умінь та навичок, професійно значимих якостей особистості, що відображають позитивну динаміку самореалізації особистості в професійній сфері
(А. В. Гейлик, Г. О. Ковальчук) [58; 163]. Одним із специфічних результатів професійного зростання студентів є розвиток особистісно-професійної автономності та підприємницької компетентності у студентів як майбутніх фахівців. Більшість учених,
що займаються проблемою професійного зростання студента як фахівця, вказують,
що професійне зростання носитиме прогресивний характер, якщо цей процес матиме особистісну цінність для студента та визначатиметься його потребами [58].
Одним із перших в Україні досліджень феномену професійного зростання студентів – майбутніх економістів є дисертація А. В. Гейлик [58]. Ця наукова праця
присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх економістів і формування
професійних компетентностей студентів у процесі професійного зростання. Професійне зростання студента схарактеризовано як цілеорієнтований процес професійного становлення, професійної соціалізації та індивідуалізації майбутнього фахівця в
ході навчання у ВНЗ. Щодо феномену „професійного зростання майбутнього фахівцяˮ А. В. Гейлик [58] встановлює, що це є неперервний, динамічний і поетапний
процес особистісних і суб’єктних змін у структурі компетентності майбутнього фахівця, які характеризують становлення, інтеграцію, реалізацію в навчальнопрофесійній діяльності професійно й особистісно-значимих якостей, досягнення
професійного успіху в результаті активного професійного саморозвитку та самореалізаціїˮ. Поняття „модель професійного зростання студента – майбутнього економістаˮ дослідниця визначає як педагогічну систему методичних моделей та інструментів, що забезпечують такі цілі: трансформацію теоретичних знань у практичне їх застосування у квазіпрофесійній навчально-практичній діяльності, планомірний поетапний процес формування професійних компетентностей студентів, розвитку їхніх
особистісних професійно значимих якостей, необхідних для побудови власної про-

167

фесійної стратегії, набуття навчально-професійного досвіду для виконання професійних ролей та посадових обов’язків у майбутній фаховій діяльності та професійної
самореалізації [58, с. 43-47].
Як

основні

компоненти

поняття

професійного

зростання

студента

А. В. Гейлик зазначає такі як: професійне самовизначення, особистісно-професійна
автономність, фахова підприємницька компетентність, професійно-рольовий репертуар, професійна самореалізація. До інших складових професійного зростання майбутнього фахівця віднесено такі: формування ставлення студентів до професійної
дійсності, що виражається в їхній готовності до майбутньої фахової діяльності, розкритті об’єктивного змісту фахового буття, самореалізації та суб’єктному утвердженні студентів через їхню навчально-професійну діяльність [63, с. 65].
Н. А. Дмитренко [58 с. 54] вказує, що у процесі навчання феномен професійного зростання студента набуває ознак самоорганізації, саморозвитку необхідних
особистісно-значимих якостей. Основними характеристиками професійного зростання майбутнього фахівця є такі: реалізація професійно-внутрішньої мотивації, саморефлексія, самокритичність, самоорганізація „Я-концепціїˮ майбутнього фахівця.
Професійне зростання через призму самоактуалізації студента розглянуто в
працях О. О. Жигло [58, с. 54]: як процес розуміння самого себе, розкриття своїх
можливостей як у особистісному, так і професійному аспектах, посилення індивідуальності. Характеристиками професійного зростання автором визначені такі: постійний розвиток професійної майстерності, компетентності, умілості, які визначають
індивідуальність і неповторність фахівця. Автор доводить, що професійне зростання
є неперервним процесом удосконалення професійної культури, що впливає на ефективність професійної діяльності та взаємодію суб’єктів навчально-практичної діяльності. Результатом професійного зростання є позитивна динаміка сформованості
показників професійної культури і становлення кар’єри. Автором встановлено, що
професійному зростанню студента, сприяють розв’язання суперечностей між рівнем
домагань і усвідомлюваними можливостями; розв’язання проблем особистісного
змісту та міжособистісної взаємодії; сенсо-особистісних конфліктів; суперечностей
професійного розвитку; узгодження когнітивного дисонансу.
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У науковому дослідженні Полякова А. О. [58, с. 56] обґрунтовано сутність феномену професійного зростання студентів та мотивації студентів до нього, доведено,
що результатом професійного зростання є позитивна динаміка сформованості професійної компетентності. К. Г. Мулеван компонентами особистісно-професійного
зростання вважає такі: здатність до саморозвитку, прагнення до самоактуалізації,
комунікативні, професійні, організаторські вміння.
Отже, особистісний вимір у фаховій підготовці майбутніх економістів розглядається одним із провідних чинників досягнення основної мети гуманістичної школи – самореалізації особистості. Створення дидактичних умов для особистісноорієнтованої професійної підготовки майбутнього фахівця в умовах багаторівневої
економічної освіти визнається одним із ключових факторів її ефективності та якості.
У формуванні інваріантних професійно важливих якостей сучасного фахівця
зарубіжні вчені (Б. Кларк, Дж. Лембо, Р. Соул, Р. Бернс) надають великого значення
„Я-концепціїˮ, що передбачає усвідомлення працівником своїх особистісних фізичних, інтелектуальних та соціальних чинників, які створюють основу для моделювання індивідуальної траєкторії особистісного розвитку студента в процесі фахової
підготовки (Т. Р. Гуменникова). Важливим завданням у плануванні професійного
зростання фахівця і в процесі професійної підготовки, і в ході розвитку людського
капіталу у професійній діяльності є виявлення можливостей особистісноорієнтованих дидактичних завдань в системі навчальних програм і предметів, зокрема економічного циклу; висвітлення доцільності методів навчання, що сприяють
особистісній самовизначеності та моделюванню кар’єри студентів у процесі їх фахової підготовки. Саме тому, розробляючи власну систему завдань для професійноорієнтованого вивчення предмета, викладачу потрібно враховувати надбання особистісно-орієнтованої педагогічної теорії та практики. Основоположними в аспекті даного дослідження є теорії поетапного формування розумових дій (П. Я. Гальперін),
продуктивної педагогіки (І. П. Підласий), компетентнісного підходу до формування
професійних умінь майбутніх фахівців (І. Д. Бех, Н. В. Кузьміна, О. І. Пометун,
Н. Ф. Тализіна, Дж. Равен, М. Б. Євтух), цілеспрямованого управління людським розвитком на підприємстві (В. М. Данюк, А. М. Колот, В. М. Петюх та інші).

169

У контексті формування професійних компетентностей з урахуванням особистісних рис та інтересів студентів важливими є дидактичні аспекти планування
кар’єри майбутніх фахівців-економістів [171; 181; 388, с. 217–234]. Для цього необхідно виявити й обґрунтувати фактори моделювання кар’єри студентів – майбутніх
економістів у процесі фахової підготовки, дидактичні моделі розроблення та узгодження особистісних стратегій саморозвитку майбутнього фахівця в контексті вимог ринку праці та освітньо-кваліфікаційних характеристик до випускника.
У сучасному розумінні кар’єра – це епізод робочого досвіду, що формує історію роботи та відображає вибране життя стосовно роботи [388, с. 217–234]. Кар’єра
стосується не лише виконання робочих функцій, вона охоплює велику частину особистого життя й позапрофесійного спілкування. При плануванні кар’єри й виборі
професій молодий фахівець прагне досягти багатьох цілей: обрати професію, що відповідає потребам і мотивам професійної діяльності; створити умови для життєдіяльності та подальшого саморозвитку; обрати відповідне професійне середовище, де
є можливості стабільного майбутнього. У процесі навчання викладач може допомогти студентові у визначенні професій, що відповідають його особистісним рисам.
Для виявлення студентом таких якостей, що дають підстави сподіватися на
ефективне виконання роботи, доцільно запропонувати тести професійної придатності. Завдання викладача полягає в тому, щоб разом зі студентами визначити професійні вимоги й допомогти виявити їх здатність до виконання роботи, усвідомити
свій рівень домагань та готовність до соціальних і професійних ролей. Визначення
особистісних рис, важливих для професійної діяльності, може здійснюватися шляхом самооцінки, консультування з відповідними спеціалістами й викладачем, а також у ході роботи команд (малих груп) під час професійного навчання. Тестування й
самооцінка дають змогу виявити виражені на даний час риси й задатки, консультування скеровує напрями розвитку студента, а робота в малих групах сприяє формуванню й закріпленню нових навичок взаємодії і досвіду виконання подібних дій.
Підсумовуючи, зазначимо, що система фахової підготовки майбутніх економістів є цілісною системою теоретичного навчання й допрактичної підготовки, у якій
удосконалюються всі суб’єкти діяльності.
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Індивідуалізація навчання і моделювання особистісних професійних стратегій
майбутніх фахівців
У контексті розвитку компетентнісних рис майбутнього фахівця подальшого
дослідження потребують питання моделювання особистісних професійних стратегій
студентів та їхнього урахування в сучасних технологіях навчання [179, с. 232–240].
Врахування й використання в навчальному процесі індивідуальних особливостей, цінностей і прихильностей студента є одним із важливих аспектів формування
професійної компетентності майбутніх економістів. Завдання полягає в тому, щоб
цілеспрямовано організувати індивідуалізацію та диференціацію навчання, при цьому забезпечити ефективну взаємодію суб’єктів навчання в процесі будь-якого формату неперервної освіти.
Проблема особистісно-орієнтованого навчання є невід’ємною складовою усіх
педагогічних досліджень, що стосуються організації навчального процесу. Особистісно-орієнтоване навчання передбачає актуалізацію особистісних функцій індивіда
в навчальному процесі та побудову індивідуальних освітніх траєкторій з урахуванням суб’єктного досвіду та соціальних цінностей індивіда. Засобами реалізації особистісно-орієнтованого навчання вважають диференціацію та індивідуалізацію, які
сприяють розкриттю індивідуальності, виявленню задатків суб’єкта.
Сучасне економічне навчання переважно орієнтується на „середньогоˮ учня,
почасти це пояснюється значним обсягом навчального матеріалу, який потрібно
„розглянутиˮ. Практика масового навчання не дає можливості враховувати індивідуальні можливості, рівні розвитку, мотиви й інтереси окремих учнів, особливості
їхнього сприйняття та швидкість засвоєння матеріалу. Це часто стає причиною того,
що слабкі учні не встигають за темпом навчання, а сильні (більш змістовно й інтелектуально підготовлені) утверджуються у своїй позиції „я уже це знаюˮ; зрештою – і
ті, й інші втрачають інтерес до навчання, а вчитель у викладанні свого предмета намагається їх „стимулюватиˮ, „активізуватиˮ, „мотивуватиˮ, „зацікавитиˮ тощо.
Тому проблеми індивідуалізації та диференціації навчання є особливо актуальними. Індивідуальний підхід потрібен і тим учням, які відчувають труднощі в за-
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своєнні абстрактних економічних теорій, і тим учням, які мають вищий рівень розвитку і їм потрібні стимули для подальшого зростання.
Індивідуалізація навчання (за Г. К. Селевко [346]) – це різноманітні навчальнометодичні, психолого-педагогічні та організаційно-управлінські заходи для забезпечення вибору способів, методів, прийомів навчання з урахуванням індивідуальних
особливостей учня в навчальному процесі, який зорієнтовується на особистість учня, його пізнавальні та психологічні особливості. У сучасній освітній практиці індивідуалізація навчання є відносною і реалізується через групову взаємодію учнів, та
поєднується з іншими (не індивідуалізованими) формами роботи й педагогічних
впливів. У такому випадку дидактична мета є спільною для всієї групи, але способи
її досягнення в кожного свої.
Індивідуалізація навчання як психолого-педагогічний феномен забезпечує
умови, за яких активним у виборі змісту свого навчання стає сам учень, змінюється
його дидактична позиція – він стає реальним суб’єктом освіти незалежно від своєї
освітньо-вікової категорії. Для цього в нього мають бути вироблені вміння самоконтролю, внутрішньої дисципліни, саморефлексії, прагнення до самовдосконалення,
само-планування як загальні способи організації своєї навчальної праці. Індивідуалізація навчання (ІН) в рамках класно-урочної форми навчальних занять спрямовується на розвиток пізнавальних здібностей усіх учасників навчальної групи в умовах
колективної навчальної праці. Такий підхід надає навчанню більш свідомого та активного характеру [154, с.38; 294, с. 222].
І) Індивідуалізоване навчання діалогічного формату. Такий підхід досить поширений в історичному періоді до класно-урочної форми організації навчального
процесу. В нинішніх умовах цей підхід також існує, він реалізується за неможливості класно-урочної форми навчання, із використанням засобів віддаленого доступу і
дистанційного навчання. В цьому випадку суб’єкти навчання (SE) та активні економічні процеси відокремлені в просторі й часі.
ІІ) Індивідуалізоване навчання учнів з особливими потребами. У цьому разі
процеси відбуваються в реальному вимірі, але вони майже не перетинаються, тому
що, незважаючи на цілком доречні обґрунтування, така форма навчання частіше
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стосується суб’єктів, які мають проблеми із реальною інтерактивною соціалізацією.
Це учні або студенти, які з різних причин не мають можливості проявлення своєї активної позиції у референтній соціальній групі. У результаті такого індивідуалізованого навчання сумнівно, що вони таку можливість отримають.
ІІІ) Індивідуалізоване навчання у вимірі реального економічного процесу. Це
найскладніший рівень реалізації індивідуалізованого навчання. Для реалізації такої
моделі щонайменше потрібен зв’язок навчального та економічного процесів, що
мають один вектор розвитку. У цьому разі суб’єкт виступає і суб’єктом навчання, і
суб’єктом господарської активності, а навчальний процес часто випереджає економічний процес. У такій методичній системі навчання відображає умови середовища
господарської діяльності, предметом навчання стають реальні господарські процеси,
результати навчальної діяльності можуть використовуватися в господарській діяльності. І найголовніше, третій підхід забезпечує активну предметну взаємодію, що
дає основу для формування ідеології, реалізує потреби належності до групи, структурованості та цілеспрямованості життєвого часу, самовизначення та самоідентифікації. Це одна із форм інституційної форми соціалізації особистості в умовах „основної реальності” (mainstream society). Соціальна реальність при цьому – це постійне
створення і відтворення людиною самої себе і всієї системи соціальності, яка власне
й існує як неперервний процес взаємодії людей за спільними правилами і взаємоприйнятними способами. А навчальне середовище стає соціальним інкубатором, де
формуються моделі суспільної взаємодії.
Мотивація навчання і розвиток особистості в економічній освіті
Визначення мотивів і чинників професійного вибору студентів, виявлення факторів ефективної інтеграції змісту різних економічних дисциплін, формування позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професії, використання
інструментів індивідуалізації навчання для організації змісту предмета – усе це важливі передумови підвищення якості й активізації навчання економічних дисциплін.
Виявлення домінуючих мотивів вибору професії дає змогу вдосконалювати професійну підготовку, активізувати навчальні мотиви студентів, надаючи інформацію
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про професійну діяльність, можливості застосування набутих знань та вмінь, навичок для реалізації особистісно-професійного потенціалу. Саме з цієї причини зростає вагомість соціальної функції викладача та: управління навчальними мотивами
студента і формування моделей поведінки у квазіпрофесійному середовищі.
Результати опитувань студентів економічного університету виявляють, що
професійний вибір респондентів майже на 50 % зумовлений випадковими зовнішніми факторами (рис. 2.1). Наші дослідження показують, що існує суттєвий розрив
між цілями професійного навчання майбутніх економістів, що визначені нормативними актами, та мотивацією до навчання, яка формується в довузівський період, але
справляє вплив на самоорганізацію студента в освоєнні змісту навчання.

Рисунок 2.1. Фактори вибору студентами спеціальності „фінанси”
Проблема полягає в тому, як врахувати в методичній системі навчального
предмета індивідуальні установки суб’єкта навчання та актуальні потреби ринку
праці, щоб зменшити гостроту конфлікту навчальних цілей та суб’єктних інтересів:
„Я сьогодні вчити не буду, бо завтра на роботі мені це не пригодиться”. Очевидно,
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постало завдання цілеспрямованого управління мотивацією навчальних та квазіпрофесійних дій студента, і це може зробити і викладач, і/або сам студент.
Здійснені нами дослідження окремих аспектів динаміки мотиваційних чинників студентів при вивченні економічних дисциплін у ВНЗ виявляють вплив цільових
установок студентів на мотивацію їх навчальних зусиль й фактори індивідуальної
значимості завдань для самостійної роботи студента (СРС) в контексті саморозвитку
особистості майбутнього економіста. Це доводить необхідність профорієнтаційної
роботи серед студентів, актуальність посилення ролі викладачів у розвитку мотивації їх особистісних досягнень. Зазвичай, домінуючу роль у виборі напрямку фахової
підготовки відіграє мотивація та особистісно-професійні наміри студента. Тому в
процесі фахового навчання майбутніх економістів необхідно узгоджувати навчальні
мотиви студентів, мотиви їх професійної самореалізації й вимоги ГСВО.
На такий стан впливає також відсутність фактора „природного добору” на
економічні спеціальності, а саме, обмежене вивчення економіки в школі (особливо в
не міських ЗОШ) та відсутність випускного / вступного екзамену з економічної теорії. За таких умов зростає роль викладача ВНЗ в організації змісту навчання з конкретної дисципліни й створенні своєрідної методичної карти саморозвитку студента,
у якій потрібно враховувати мотиваційну систему навчання студента й чинники його мотивації до майбутньої професійної поведінки, узгоджуватися із вимогами
ГСВО і професіограми майбутнього фахівця. Викладачі відіграють надзвичайно важливу роль у питанні узгодження суб’єктних дидактичних цілей, активізації професійних прагнень і мотивів студентів. Саме від педагога залежить обґрунтування необхідності знань для студента, формування в нього бажання до саморозвитку, самовдосконалення, поглиблення знань в обраній спеціальності.
Питання мотивації досліджувалось багатьма вченими в різних аспектах. Закономірності розвитку особистості висвітлені у працях С. Л. Рубінштейна, С. Д Максименка., адаптації та соціального становлення індивіда – у дослідженнях О. М. Леонтьєва, А. В. Петровського, навчальних мотивів – І. І. Дорожко, А. К. Маркової,
Н. Є. Мойсеюк, ієрархії мотивів у професійній підготовці – Л. І. Плаксій та ін.

175

Доцільною в даному дослідженні є психологічна теорія Жака Лакана. Структура людської психіки, за Лаканом, є сферою суперечливої взаємодії трьох складових: уявлюваного, символічного і реального. Компонент уявлюваного – комплекс
ілюзорних уявлень, які людина створює сама про себе. Уявлюване підпорядковується не „принципу реальності”, воно створює образ „Я”, який влаштовує індивіда і
грає екрануючу роль щодо об’єктивної дійсності та „інших” – партнерів по комунікації. Згідно теорії Лакана, суб’єкт виступає як функція культури, точка перетину
символічних структур і точка прикладання сил підсвідомого. Звідси – постійна взаємодія між суб’єктом як носієм культурних норм і „Я” як носієм бажань та інтересів.
Базовими для даного дослідження стали постулати психології емоцій А. Г.
Здравомислова та К. Е. Ізарда, теорії орієнтувальної діяльності та планомірнопоетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна, стратегій входження у
професійну діяльність – Н. В. Самоукіної, формування особистості у виховному
процесі – І. Д. Беха, мотивації успіху – А. А. Реана та ін. [171; 182, с. 187–197].
Окремі питання професійної мотивації детально вивчались багатьма вченими,
зокрема в лабораторії соціологічних досліджень Санкт-Петербурзького університету
– під керівництвом В. О. Ядова й А. Г. Здравомислова. Тут були виділені такі переважні мотиви до праці: зміст роботи, розмір заробітку, можливості підвищення кваліфікації; було встановлено, що у процесі професійної підготовки ієрархія мотивів
міняється в бік її адекватності даному виду трудової діяльності. Бажана, еталонна
ієрархія передбачає домінування мотивів, безпосередньо пов’язаних із процесом і
змістом праці (пізнавально-процесуальних мотивів). При цьому найбільш значимим
типом мотивів навчально-трудової діяльності визначається стійкий інтерес до конкретного виду праці (Н. Д. Левітов, Р. І. Щукін, С. Є. Репкін та ін.).
Тривалий час у процесі навчання студентів вважали домінуючими мотиви у
системі координат „цікаво – корисно”. Однак, в умовах турбулентності професійного середовища такий постулат має „завжди вчорашній” характер, є недостатньо продуктивним у процесі навчання і для досягнення квазіпрофесійних результатів, адже
студент, як суб’єкт навчання дедалі більше перетворюється зі „споживача знань”,
поданих викладачем, в „користувача знаньˮ для своєї життєдіяльності.
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Спостерігається зміна мотивації навчальних досягнень від суспільно-значимих
аспектів до індивідуалістичних: у 2011 р. 65 % студентів зорієнтовані на еміграцію в
країни добробуту; у 2012 р. цей показник становив – 77,5 % опитаних, також збільшується частка майбутніх фахівців-економістів, які прагнуть працювати на іноземного власника. Такі прояви спричинені тим, що випускники не бачать своєї фахової
реалізації на батьківщині. З урахуванням названих обставин, на нашу думку, у фаховому навчанні необхідне посилення акцентів на важелі „мотивації успіху і квазіпрофесійних досягнень” студентів. Це, насамперед, потребує моделювання професійних характеристик та відповідної системи завдань із предмета, виконання яких забезпечує поетапний успіх та відчуття досягнення у студента.
Поняття „мотивація” означає сукупність умов, які викликають активність
суб’єкта і визначають її спрямованість. Мотивація відноситься до найважливіших
факторів успішності навчання і є поштовхом до цілеспрямованої поведінки людини.
Ієрархію мотивів, значимих для навчання, вибудовує Л. І. Плаксій [175]. Так,
із позиції суспільства (держави), навчання реалізує потреби побудови високорозвинутого суспільства (з високим рівнем освіти, культури, професійної майстерності;
можливістю для реалізації кожного громадянина та економічного зростання тощо).
З позиції інтересів установи (підприємства, фірми) – розвитку конкурентноспроможного підприємства чи установи з високим іміджем (що забезпечує якісне надання послуг, підвищення конкуренто-спроможності продукції, зниження витрат
виробництва, збільшення прибутків тощо). З позиції інтересів індивіда (фахівця) –
формування гармонійної особистості (духовний, культурний і матеріальний розвиток та високий професіоналізм, самоствердження, перспектива росту).
Важливою передумовою активізації навчання є визначення мотивів вибору
студентами професії економіста, виявлення факторів, що сприятимуть їх ефективній
інтеграції у вивченні різних економічних дисциплін, формування позитивного мотиваційно-ціннісного відношення до майбутньої професії, визначення та обґрунтування сукупності умов формування професійних умінь майбутніх фахівців. Виявлення
домінуючих мотивів вибору професії дає змогу вдосконалювати професійну підготовку, активізувати ті чи інші мотиви, надаючи додаткову інформацію про профе-
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сійну діяльність, про можливості застосування набутих знань, умінь, навичок, розкриваючи нові можливості для реалізації особистісного потенціалу студента.
Для виявлення чинників мотивації активності в навчальній роботі студентів,
протягом 2005 – 2012 рр. дисертантом було проведено педагогічні спостереження й
анкетування на кінець навчального семестру після підсумкових контрольних заходів
у групах студентів третього курсу фахової підготовки за спеціальністю „фінанси”.
Дослідження стосувалось виявлення суб’єктних дидактичних цілей (СДЦ) студентів
та факторів вибору завдань у ході самостійної роботи з предметів професійної економічної підготовки. Щодо СДЦ – 79,7 % респондентів заявили про установки на
предметне навчання, зорієнтоване на професію („отримати фах на руки”) (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Суб’єктні дидактичні цілі студента в самоорганізації навчання
Ввиявлені установки зможуть бути реалізовані в майбутній діяльності тільки в
тому випадку, якщо студент зможе самостійно планувати свій професійний розвиток. Для цього, очевидно, викладач має надати поштовх у рамках свого предмета.
Однак, вільний вибір студентами навчальних завдань для виконання, все-таки, де-
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монструє їх спонтанність та інфантильність: майже 93 % мотивів вибору завдань для
СРС мають внутрішній, емоційно зумовлений характер.
Мотиви діяльності безпосередньо пов’язані з потребами та емоціями, зокрема
з інтересами [182]. Характер і сила прояву мотивів залежать від взаємодії різних за
значимістю зовнішніх і внутрішніх чинників. Відповідно виділимо кілька груп мотивів. Наприклад,. одна група – безпосередньо залежить від особистості й діяльності
самого викладача, змісту відібраного ним матеріалу й методів його викладання. Вони опираються на мимовільну увагу і позитивні емоції, зумовлені педагогом. Друга
група мотивів пов’язана з певною цілеспрямованістю самого студента, націленістю
його діяльності на майбутнє. Це може бути інтерес до предмета, що є корисним для
оволодіння майбутньою професією, інтерес до певної діяльності, до якої є схильність, бажання отримати схвалення батьків, друзів тощо. Окреме місце займає третя група своєрідних „інтелектуальних” мотивів – інтерес до самого процесу розумової діяльності, бажання самостійно знайти відповідь на певне питання чи вирішити
проблему, відчуття задоволення від розв’язаної задачі, розуміння практичної значимості справи, розширення власного світогляду, прагнення до саморозвитку, збільшення рівня домагань тощо. При наявності таких мотивів пізнання стає для студента
самостійною цінністю з розумінням того, що без прогресуючої інтелектуальної діяльності неможливо досягти професійного зростання. Мало представлена у вибірці
група патріотичних мотивів – „стати корисним у суспільстві”: у 2008 р. – бл. 10 %,
2012 р. – 0 %. Ще одна група включає важливі й різнопланові соціальні мотиви – розуміння відповідальності, необхідності у навчанні, що базуються на сформованому
світосприйнятті. Не останнє місце серед вказаних студентами мотивів посідають
прагнення жити в економічно розвинутій Україні, підняти економіку країни за допомогою власних знань, зусиль, узгодженості між суб’єктами господарювання. „Коли старші розводять руками, дивлячись на певні економічні процеси та явища, молоді прагнуть боротися, долати негативне, нарощувати позитивне з метою: „Я хочу
жити не лише в політично, а й економічно незалежній, розвинутій країніˮ. А це, у
свою чергу, може бути мотивом більш егоїстичним у нормальному розумінні цього
слова: „якщо буде добре в країні, то за умови необхідних витрачених мною зусиль і
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наполегливої праці, я буду жити добре у своїй родині, я зможу передбачити, що завтра – не є незрозуміло чим, а є тенденцією, закономірністю від сьогоденняˮ.
Як виявилось, у самоорганізації навчання студентів вагоме місце посідають
пізнавально-процесуальні мотиви (табл. 2.3). Самомотивація високого рівня формується частіше у старшокурсників. Інші – отримують стимули до навчання від батьків
(винагорода за хороші оцінки), що і в майбутній професійній діяльності дає свої
плоди. Серед інших видів стимулювання – заохочення викладачів, майбутня користь
від отриманих знань, менше проблем перед іспитами, свого роду доказ рідним, прагнення стати лідером та ін.
Отже, інтерес забезпечує селективну мотивацію процесів сприйняття й уваги,
він не тільки стимулює, спрямовує й підтримує пізнавальну активність індивіда, але
й упорядковує її. Він є відображенням тих знань і цінностей, які використовуються
людиною для організації досвіду й дії, та безпосередньо пов’язаний із особистісними характеристиками. Названі фактори свідчать, що перед викладачем постає завдання так організувати пізнавальну діяльність, щоб реалізувати мотиви студентів
до навчання і, зі свого боку, ефективно використати відповідні стимули для підвищення його ефективності.
Таблиця 2.3
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мотиви вибору студентами завдань для СРС

Частка

Цікаво
Проблемність / актуальність змісту теми
Набуття нового досвіду
Наявність базових знань / опора на наявний досвід
Обсяг часу / легко виконувати
Додаткові знання для себе
Можливість проявити себе
Творчий підхід / втілення своєї ідеї
Практичність / корисність знань
Зрозуміла постановка і зміст завдання
Хороший колектив / можливість спілкування / праця в групі
Новий напрямок розвитку
Наявність ІММ
Кількість балів
Орієнтування на контроль / іспит

23 %
12 %
11 %
10 %
7%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
1,5 %
0,5 %
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2.3.

Методичні

інструменти

забезпечення

якості

навчання

економічних дисциплін
Організація змісту навчання в дидактичних технологіях
З метою обгрунтування засобів підвищення ефективності в професійноорієнтованих дидактичних технологіях розглянемо окремі аспекти організації змісту
навчання з економічних дисциплін, з урахуванням доктринальних цілей реалізації
освіти в Україні, схарактеризуємо основні методичні підходи щодо реалізації принципів модульності навчання в контексті проектування структури змісту предмета.
Зосередимо

увагу

на

необхідності

врахування

особливостей

освітньо-

кваліфікаційних рівнів у конструюванні змістових предметних модулів [174].
Згідно чинного законодавства, зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття освіти й
певної кваліфікації, отримання фундаментальної наукової, професійної та практичної підготовки відповідно до певних освітньо-кваліфікаційних рівнів [106]. Зміст навчання реалізується в процесі формування якостей особи, обумовлених цілями та
потребами суспільства з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва. При цьому має бути забезпечена відповідна
якість освіти, що характеризує сукупність якостей особи, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість, обумовлює
здатність задовольняти й особистісні, і матеріальні потреби, і потреби суспільства.
Організація змісту навчання визначається рядом чинників, серед яких, крім
нормативно-правових, першочерговими є такі: інформаційна насиченість предметів, міждисциплінарне навчання, професійно-орієнтоване навчання, модульний підхід, використання інформаційно-комунікаційних інтрамереж.
Як зазначалось вище, економіка – багатоаспектна наука, яка стосується усіх
сфер життєдіяльності. Для реалізації економічної освіти навчальні дисципліни, зазвичай, розподіляють на групи фундаментальної, практико-орієнтованої та поглибленої спеціалізованої підготовки. При вивченні дисциплін фундаментальної економічної підготовки потрібно закласти основи для формування професійно орієнтова-
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ного мислення майбутнього учасника суспільних відносин. При вивченні практикоорієнтованих дисциплін формується предметна фахова компетентність, необхідна
для виконання посадових функцій. При поглибленому вивченні за вибором спеціалізованих предметів реалізуються особистісно-професійні інтереси учня/студента.
Опанування основами професіоналізму майбутніх фахівців немислиме без
внесення значних коректив у технології вузівського навчання. Сьогодні провідною
діяльністю в цьому процесі є трансляція знань, духовних і професійних цінностей на
рецептурній основі. Пріоритетність інформативної складової і недооцінка процесуальної у навчанні призводить до отримання студентами знань у готовому вигляді й не
сформованості їх здатності самостійного здобуття професійної інформації, умінь
оперувати нею в критичних ситуаціях, перетворювати наукову теорію на інструмент
вирішення професійних проблем. Для надання особистісно-діяльнісної спрямованості підготовці майбутніх економістів пропонується врахування принципу рольової
перспективи в ході навчання через реалізацію кожним студентом складної та відповідальної ролі в ситуаціях, максимально наближених до реальних, що сприяє формуванню професійної компетентності, індивідуального стилю діяльності й готовності до творчого виконання професійних функцій [71, с. 137]. Рольова перспектива
сприяє в ході навчання актуалізації здібностей студентів, урахуванню індивідуально-психологічних особливостей, застосуванню студентами особистого та соціального досвіду, стереотипів поведінки в ситуаціях професійного спілкування.
Орієнтиром цілеспрямованого відбору змісту навчання стають вимоги до основних умінь фахівця, які визначені на основі моделювання заданого рівня його
майбутньої професійної кваліфікації з урахуванням нормативно-методичних факторів та галузевого стандарту вищої освіти (ГСВО). Зазначені уміння мають бути інваріантними до різних видів професійної діяльності економіста [106].
Стосовно галузі економічної освіти, дискусії щодо наповнення змісту навчання з економічних дисциплін, його актуального оновлення та структури точаться уже
не один десяток років. Суперечність питання полягає в тому, що, з урахуванням потреб інноваційності навчального процесу, у викладача виникає велика спокуса збільшувати теоретичний компонент змісту предмета, розширюючи межі навчальної
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дисципліни за рахунок обсягу інформації [174]. Так виникає дублювання інформації
суміжними предметами, які часто розкриваються викладачами з точки зору різних
економічних концепцій. Здебільшого, це спричиняє інформаційну перенасиченість,
необхідність для студентів обробляти великі масиви даних, які критеріально не
пов’язані між собою. Це викликає у студента фрагментарність знань, їх безсистемність, втрату актуальності в умовах швидкого оновлення професійної інформації.
Основні параметри якості освіти можемо класифікувати за такими напрямками: світоглядні та громадянські якості випускника, система знань, умінь і навичок,
професійні якості, що відображають його професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і забезпечують його здатність виконувати завдання
та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
З урахуванням зазначених нормативних передумов та різноаспектності поставлених завдань, ефективна реалізація змісту навчання для забезпечення якості вищої
освіти можлива лише на основі кредитно-модульного підходу, параметри упровадження якого визначені у Наказі МОН України № 774 від 30 грудня 2005 року „Про
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесуˮ.
Наукові пошуки учених у контексті заявленої проблеми тривалий час ведуться
в кількох площинах: організація модульного навчання за циклами дисциплін різної
спеціалізації

(А. В. Алексюк,

Л. О. Богданова,

В. І. Бондар,

В. О. Огнев’юк,

А. В. Фурман та ін.); удосконалення компетентнісного підходу до організації навчання студентів з економічних спеціальностей (Д. І. Дзвінчук, А. М. Колот,
О. С. Падалка та ін.); вирізнення та виявлення характеристичних ознак компонентів
змісту навчання з дисциплін професійного спрямування та структурування змісту
навчання (С. О. Кобернік, М. Б. Курбатова, М. І. Магура, П. А. Юцявічене та ін.).
Серед невирішених питань щодо організації модульного навчання актуальним
залишається і те, яким чином структура змісту економічних дисциплін має відображати вимоги чинного законодавства до результатів навчання майбутніх фахівців у
ВНЗ. Залишаються недостатньо дослідженими та обґрунтованими питання ієрархії
навчальних модулів за їх змістовим наповненням та співвідношенням змісту окремих модулів із ключовими компетентностями майбутніх фахівців-економістів.
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Багатомодульність (мультимодальність) є серед основних тенденцій розвитку
змісту навчання. Основою системи є гігантська база даних, яка містить усі знання,
накопичені протягом десятиліть. Інформація розподіляється на компактні й самостійні фрагменти таким чином, щоб у разі потреби можна було скласти із них певний
курс, який відповідає поточним потребам навчальної або бізнес-ситуації, чи модифікувати його. Таке навчання створює зону найближчого розвитку особистості, надаючи йому певної оформленості, змістовно-логічної цілісності й завершеності, щоб
реалізувати власний інтелектуальний та особистісний потенціал студента [154; 182].
Втілення принципу модульності вимагає поділу навчального матеріалу на частини – це дає змогу учням/студентам самостійно працювати за навчальною програмою, яка містила б цільовий план дій, банк інформації та методичні вказівки щодо
реалізації поставлених дидактичних цілей. Навчальний модуль – це пакет науково
адаптованих програм для індивідуального навчання, що оптимізує на практиці академічні та особистісні досягнення учня із певним рівнем попередньої підготовки.
Модуль як функціональний вузол навчально-виховного процесу містить логічно завершений блок дидактично адаптованої інформації. Навчальний модуль дисципліни
може логічно об’єднувати декілька навчальних елементів дисципліни за змістом,
взаємозв’язком чи результатами. Засвоєння кожного модуля передбачає опрацювання студентом певного кола теоретичних питань та практичних завдань під час аудиторної та самостійної роботи згідно із навчальним планом та індивідуальним графіком роботи студента (А. В. Фурман) [272, с. 29-32]. Навчальний модуль є самостійною, цілісною частиною навчально процесу, яка в єдиному технологічному циклі
поєднує змістовий і формальний, процесуальний і результативний компоненти.
Серед суттєвих проблем побудови модульної структури є визначення обсягу
кожного навчального блоку, кількості часу на їх вивчення та співвідношення між
ними. Для цього використовують поняття „крок навчання” – розмір порції матеріалу
для разового засвоєння. На цей показник впливає багато факторів: попереднє ознайомлення із дидактичними матеріалами, досвід учасників у даній галузі, методична
структура викладання теми, загальна тривалість заняття тощо. На нашу думку, крок
навчання не має бути дрібним (більше двох-трьох питань на 1 год. заняття), щоб не
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створювати ефект мозаїчності та поверховості. Іноді буває, що цікавий і особливо
важливий матеріал учні готові розглядати більше часу, ніж запланував викладач.
Для цього потрібно підготувати завдання для роботи індивідуально чи в командах,
додаткові тексти для самостійного опрацювання. На темп роботи над освоєнням навчального модуля впливає також і попередня освітня підготовка і досвід роботи учнів: ні в жодній навчальній групі структура учасників за цими критеріями не є однорідною. Модульна структура змісту дає змогу вирішити неоднорідність вхідного рівня знань учасників, їх індивідуальних вікових і психологічних особливостей.
Як показує практика, для ефективності структурування змісту навчання доцільним є використання структурно-логічного підходу (С. Кобернік) [252, с. 186-199].
Для створення модульної програми навчального курсу викладач повинен враховувати ключові інформаційні блоки змісту, зосереджувати увагу на основних для даної
програми та виділяти додаткові (Ч. Купісевич) [226]. Цей підхід дає змогу забезпечити адаптивний та інноваційний характер програми, інтегрований і міждисциплінарний зміст, широку його диверсифікацію для забезпечення диференціації цілей,
використання певних форм і методів навчання. Така побудова змісту дає змогу кожному зосереджувати увагу на матеріалах, які для нього найбільш цікаві та корисні.
Зміст кожного навчального модуля має бути спрямований на очікуваний квазіпрофесійний результат діяльності студентів, як майбутніх працівників. Упорядковуючи
зміст предмета, викладач шукає відповідь на запитання: „Що професійно важливого
робитимуть учасники навчання після завершення курсу і як це вплине на загальну
якість здобутої освіти випускника?” У запропонованій структурі змісту дисципліни
окремі його компоненти будуть повторюватися між різними предметами по-різному,
як це спостерігається і в нинішній практиці навчання. Наприклад, не виключено, що
на І-му курсі з предметів „Філософія” чи „Політекономія” студенту пропонують
один набір світоглядних ідей, а на ІІІ-ІV-х курсах при вивченні предметів „Податкова система”, „Державні фінанси”, „Менеджмент”, „Маркетинг” – інші, відмінні. Тому окремим і дотепер невирішеним питанням є регламентація бази знань з окремих
економічних предметів чи їх циклів, та рівнів їх засвоєння. Нинішня практика навчання ці питання відносить до компетенцій кафедр, які безперечно зацікавлені у
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розширенні меж своїх предметів, що і спричинює дублювання або конфліктування
змісту між ними.
Фактори

активізації

дидактичних

процесів

та

удосконалення

організаційних форм навчання економічних дисциплін
Одним із чинників оптимального вибору дидактичних технологій є форми навчання, що практикуються у закладі освіти для певних освітньо-вікових груп. Як зазначає Н. В. Бордовська [37], форма навчання – це спеціальна конструкція самого
процесу навчання. Форма навчання означає колективну, групову, чи індивідуальну
роботу учнів під керівництвом педагога у певному виді навчального заняття. У школі та ВНЗ традиційно протягом століть функціонують найпоширеніші – класноурочна та лекційно-практична форми навчання.
У дидактиці форми організації навчання розкриваються через способи взаємодії педагога з учнями при вирішенні освітніх завдань. Вони вирішуються за допомогою різноманітних шляхів управління діяльністю та спілкуванням. У рамках форм
навчання реалізуються зміст освіти, технології, стилі, методи і засоби навчання тощо (рис. 2.3). Організаційні форми навчання – тип взаємодії викладача та учнів у навчальному процесі, що характеризується певним порядком і режимом. В. І. Загвязинський вважає, що форма навчання – це спосіб організації навчання [103, с. 130].
Розрізняють загальні та конкретні форми навчання. До загальних традиційно
відносять стаціонарне навчання (денна форма), вечірня, заочна, дистанційна форми
навчання. До нових форм навчання в системі неперервної (зокрема, неформальної /
інформальної) освіти також належать он-лайн навчання, клуб-студія, тематичний
фестиваль, навчально-дослідницький парк, мультимедіа-навчання, відкрите навчання, змішане навчання, „хмарнеˮ і web-орієнтоване навчання, комплексні форми організації – циклове навчання, „інтегрований навчальний деньˮ, тижневе навчання,
недільне навчання, „один робочий день на посадіˮ, презентація проекту тощо [26;
27; 37; 46; 61; 83; 84; 93; 104; 116; 124; 132; 146; 192; 196; 198; 221; 223; 228; 238;
252; 261; 281; 282; 289–290; 291; 295–297; 303; 321; 323; 329; 343; 344; 355; 361; 370;
375384; 396; 403; 404; 406; 407].

186

Навчання – спосіб організації освітнього процесу.
Теоретичні основи організації процесу навчання:
закономірності, принципи, стратегії, системи, технології, методи навчання
Компоненти процесу навчання
Здатність до навчання – це загальна здатність до засвоєння знань, набута учнями (під впливом навчання і виховання), внутрішня готовність до різних
психологічних змін і трансформацій відповідно до нових програм і целей подальшого навчання.
Закономірності навчання

-

Зовнішні – обумовлені залежністю
навчання від суспільних процесів
та умов (соціально-економічної,
політичної ситуації, культури, потреб суспільства і держави у певних типах і рівнях освіти:
соціальна обумовленість цілей,
змісту і методів навчання;
виховний і розвиваючий характер
навчання;
комунікативний характер навчання,
що базується на вербальнодіяльнісному підході;
залежність результатів навчання від
особливостей взаємодії учня з навколишнім світом.

-

Внутрішні – обумовлені зв’язками
між компонентами процесу навчання
(цілями, змістом, методами, засобами і
формами, між учителем, учнем і
змістом матеріалу):
залежність результатів навчання та
взаємодії вчителя й учнів;
підпорядкованість
результативності
способам управління процесом навчання й активності самого учня;
задачна структура, яка є основою для
успішного зростання учня від незнання
до формування знань, умінь і навичок;
залежність успішності від: вирішення
суперечностей між пізнавальними і
практичними завданнями і наявності
необхідних для знань, умінь і навичок.

Рисунок 2.3. Характеристики процесу навчання
(складено за джерелом [37])
На нашу думку, основними цілевідповідними критеріями виокремлення конкретних форм організації навчання є такі: форми взаємодії викладача й учнів; види
навчальної діяльності учнів. Як вказує В. І. Загвязинський [103, с. 130], форма є способом організації того чи іншого процесу або предмета, що визначає його внутрішню структуру й зовнішні зв’язки.
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У рамках кожної з названих форм організації навчання реалізуються конкретні
форми (типи) навчальних занять, які мають специфічний характер. Критеріями їх
виділу вважають: кількість учнів, місце навчання, тривалість навчальних занять, дидактичні цілі і завдання, обов’язковість-елективність (за інтересами), особливості
взаємодії суб’єктів навчання, види спільної діяльності, порядок і структура спілкування вчителя з учнями, зміст навчальної діяльності учасників навчальної групи.
Якщо розглядати форму заняття в процесі навчання, її можна визначити як
спосіб, характер взаємодії педагога та учнів, учнів між собою, учнів із навчальним
матеріалом. Форма має завершений характер і виражається в упорядкованості навчального процесу щодо позиції суб’єктів, їх функцій, а також завершеності циклів,
відрізків, одиниць навчання за характером діяльності і за часом (М. І. Махмутов,
І. М. Чередов, П. І. Підкасистий та ін.).
Спосіб організації навчання безпосередньо впливає на його продуктивність і,
поряд із методами і засобами навчання, є найбільш доступним для змін, варіацій та
удосконалення силами самого педагога. Історична зміна форм навчання реалізувалась таким чином: індивідуальна → індивідуально-групова (колективна) → фронтальна і колективно-групова (класно-урочне навчання) [103, с. 130]. Форми організації
навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) – обумовлені соціальним контекстом компоненти навчального процесу, що тісно пов'язані з його змістом. Це –
навчальні заняття, практична підготовка, самостійна робота, контрольні заходи
тощо. Форма навчання являє собою цілеспрямовану, змістовно насичену та методично оснащену систему пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, відносин
учителя й учнів. Зміст науки й вікові особливості учнів вимагають адекватної форми
навчання, визначають її характер: місце у процесі навчання, змінну тривалість, рухливу структуру, способи організації, методичне обладнання. Різні сполучення цих
компонентів дають можливість створювати різноманіття навчальних форм.
Для загальноосвітньої школи основною формою організації навчання є урок –
основа класно-урочної системи. Характерними ознаками цієї системи є по-стійний
склад навчальних груп, науково-обґрунтоване визначення змісту предметного навчання на кожному рівні, усталений розклад навчальних занять, поєднання різних

188

форм роботи і спілкування учнів, провідна роль учителя, систематична перевірка й
оцінювання знань учнів. Основні форми навчальних занять у школі розподілимо на
такі групи: робота в класі, позакласна робота, позашкільна робота (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Основні форми навчальних занять з економіки у школі
Робота в класі
різні типи уроків, заняття в
комп’ютерному класі, інтерактивне навчання, конкурс,
інструктаж, практичне заняття, мультимедіанавчання, театр-студія, тренінг тощо. У старших класах: лекція, семінарське заняття, співбесіда, практикум,
залік, консультація, ін.

Позакласна робота
додаткове заняття,
конференція, факультатив,
позакласне читання, предметний гурток, наукове товариство, робота на пришкільній ділянці, заняття у
навчальній майстерні, шкільному кооперативі, мультимедіа-навчання, театрстудія, тренінг тощо.

Позашкільна робота
екскурсія, клубна
робота, домашня
робота, студія,
олімпіада, похід по
рідному краю,
змагання, мультимедіа-навчання,
театр-студія,
тренінг тощо.

Крім традиційних уроків у школі, поширеними є так звані „нестандартніˮ (інноваційні) навчальні заняття: ділові ігри, прес–конференції, уроки–вікторини, уроки
–конкурси, уроки – „судиˮ, уроки – концерти, рольові ігри, уроки-конференції, уроки-семінари, інтегровані уроки тощо. Отже, можемо говорити, що різні види позакласної роботи „переміщуютьсяˮ на урок. Такі форми організації занять дають змогу
активізувати пізнавальний процес, зробити його динамічним, невимушеним, цікавим через використання методів активізації навчання і видів діяльності, що мають
професійно-значимий характер.
У закладах вищої освіти, згідно Закону України „Про вищу освітуˮ, навчальний процес здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота,
практична підготовка, контрольні заходи. Основні форми навчальних занять у ВНЗ:
лекція, семінар, лабораторна робота, практичне заняття, самостійна робота, колоквіум, конференція, науково-дослідна робота, виробнича практика та інше.
Чинні нормативно-правові акти не деталізують форми навчання, які реалізуються в інших закладах освіти. Однак, практика виявляє, що такі ж форми навчання
використовуються й на інших освітньо-вікових рівнях (табл. 2.5).
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Таблиця 2.5
Основні типи форм навчальних занять в сучасних закладах вищої освіти
Особливості
взаємодії
суб’єктів
Індивідуалізоване
навчання
Індивідуально-групове
навчання

Колективне
навчання
Мережне навчання

Контактне
навчання

Змішане навчання
(Blended-learning)

Дистанційне навчання (E-learning)

ІКР,
наставництво,
коучинг, тренінг, симуляції,
Е-ігри,
training-theatre.
Проекти, ігри, класстудія, контекстне
навчання, тренінг,
колаборативне
навчання, симуляції.

Скайп-навчання,
mail-навчання, діалог, Е-ігри, тренінг,
training-theatre.
Проект, Е-ігри, тренінг, спільна робота
груп, колаборативне
навчання, тестування, симуляції.

Лекції,
семінари,
уроки, конференції.
Аналітичні роботи,
контекстне навчання,
дослідження, Е-ігри,
„хмарнеˮ тестування,

Лекції,
семінари,
уроки, конференції.
Вебінари,
уроки,
відео-лекції, семінари, спільна робота груп у „хмаріˮ,
конференції.

Скайп-навчання,
mail-навчання, тест,
діалог, навчання через L-платформи.
Скайп-навчання,
mail-навчання,
training-theatre, проекти, Е-ігри, дослідження, навчання через L-платформи.
Дистанційні лекції,
вебінари, уроки.
Навчання
через
Learnaing-платформу,
вебінари,
„хмарнеˮ
навчання.

На нашу думку, говорити про специфічні форми навчання для певного рівня
освіти в сучасних навчальних умовах – не функціонально. Важливо зосереджувати
увагу на єдності змісту і форми, що підвищує ефективність вирішення комплексу
навчально-виховних завдань, системність у вивченні сприяє формуванню світоглядного узагальнення предметних знань, розвитку мислення та ціннісного ставлення до
змісту й результатів навчання. Розвиваються форми взаємодії та спілкування, співробітництво у процесі навчання.
Серед нових тенденцій удосконалення форм навчання – щонайбільше залучення сучасних досліджень у галузі психології, інформаційно-комп’ютерних технологій, нейромереж та імітаційного моделювання тощо.
Підкреслимо, що удосконалення організаційних форм навчання є суттєвим
чинником активізації та інтенсифікації навчання і у вищій освіті, і в навчанні дорослих учнів. Так, у форматі діяльності традиційних вищих навчальних закладів значного поширення набули різноманітні інтенсивні інтегровані технології вивчення
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окремих предметів або їх циклів. Вони характеризуються особливим поєднанням та
упорядкуванням названих вище елементів навчального процесу. Відомими є, зокрема, так звані стратегії ефективного навчання, адаптивна система навчання, діалоговий підхід до освіти, система розвивального навчання, технологія співпраці індивідуальностей, технології колективного способу навчання, комп’ютерні технології навчання тощо [137]. До того ж, важливою є адаптація інструментарію інноваційних
технологій навчання у традиційний процес у закладах освіти.
Основні відмінності між підходами до удосконалення організаційних форм
навчання можемо виокремити за такими показниками: зв’язок із безпосередньою
практичною діяльністю (навчання з відривом від роботи – без відриву від роботи – і
на робочому місці); і тривалість (довготермінові й короткочасні програми). Відповідно упорядковуються зміст, форми і методи діяльності студентів (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Деякі відмінності організаційних форм навчання „дорослих учнівˮ

КороткоДовготричасне навчан- вале
наня
чання

Форми організації навчання
ТриваЗ відривом від
Без відриву
На роботі
лість
практики і роботи
від роботи
Традиційне навчання у Заочнe, дистанційнe Наставництво, освоєння
закладі освіти /кілька навчання /кілька ро- додаткових професійних
років/
ків/;
тренінг- функцій
(наприклад,
програми /кілька мі- комп’ют. програм), росяців/
тація /кілька місяців/
Тренінг-програми, се- „Обідні
програми” Короткочасні АМН, дисмінари, форуми, кон- тренінг-семінари, ку- кусії, семінари, презенференції, гостьові ле- рси
Е-навчання, тації, „хмарнеˮ навчання,
кції, професійні й те- „хмарнеˮ навчання, Е-ігри, спільна робота
матичні
фестивалі, Е-ігри, /кілька годин, груп, проекти, консуль/кілька днів/
кілька днів/
тації /кілька годин/.
За вказаними показниками розрізняють дві такі відмінні форми навчання, як

подвійна система і продовжувана. Так, продовжувана – характеризується навчанням
протягом повного робочого дня й реалізується в коледжах і вузах професійної освіти. Подвійна система передбачає поєднання практичного тренінгу на підприємстві й
теоретичне навчання в навчальних закладах, при цьому важливо, щоб високого рівня середня освіта була базою для пізнішого професійного навчання.
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При виборі відповідних потребам організаційних форм навчання акцент робиться на тісному зв’язку теоретичної й практичної підготовки, що передбачає навчання у вузі, структурну підготовку на робочому місці та роботу в команді. Важливими є напрями у навчанні, які сприяють розвитку культури підприємництва. Це
особливо актуально нині, адже суб’єкти господарювання, зі свого боку, впливають
на хід економічних подій і на суспільні процеси в цілому.
Попри значну різноманітність форм організації навчання, педагоги-практики
відзначають проблему навчальної та громадянської пасивності сучасних учнів.
„Освітня система й донині має виражений авторитарний та бюрократичний характер. Замало в ній раціоналізму та активності. Натомість навчальні програми на перше місце висувають пізнання, і воно часто в основному трактується як „уміння” запам'ятовувати навчальний матеріал, а не як засіб відкриття нового. Звідси й походить тенденція до переповідання учнями щоразу більшої за обсягом готової інформації, що породжує лише ілюзію діяльності як із боку вчителя, так і з боку учня. Це
призводить до того, що учень виступає в ролі відтворювача поданої інформації замість того, щоб здійснювати процес формування його особистості”(Морітз Януш).
На нашу думку, в процесі навчання економіки часто не реалізуються деякі з
найважливіших дидактичних цілей: розвиток, виховання й саморозвиток особистості та соціальної активності учня, спрямованої на перетворення навколишньої дійсності та забезпечення якості соціального життя референтної спільноти. „Звичайно
при розгляді методів або форм навчання прийнято писати про пізнавальну активність учнів. Розроблені й прийоми активізації пізнавальної діяльності, але все це
анітрохи не змінило традиційне навчання, що вже століттями у своїй основі залишається незмінним, а отже, і його ефективність якщо й підвищилась, то досить незначноˮ. Отже, можемо говорити про використання механізмів активізації як інструмента маніпулювання учнями, які й надалі залишаються об’єктами впливу.
Недостатній вплив форм навчання на ефективність/успішність навчання учня,
на нашу думку, зумовлений тим, що викладач частіше зосереджує увагу на зовнішніх чинниках ефективності (активізація й стимулювання пізнавальної діяльності), і
мало уваги звертає на психічні (внутрішні) механізми учіння [182, с. 206– 211]. Як
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зазначає В. Д. Шадриков, надаючи інтерпретацію психологічних механізмів научіння (Ж. Піаже, Ж. Нюттена), „…центральним поняттям концепції поведінки людини
є поняття мотивації, що пов’язане із потребами. Динамічний процес потреби – це,
скоріше, необхідність організму мати певні форми „поведінкового контакту із середовищем…ˮ. Научіння якраз і є тією функцією, яка діє при переході внутрішньої потреби до її функціональної реалізації у світі… Основним принципом научіння є, вочевидь, певна форма включення поведінкової реакції або перцептивних даних у динамічну систему суб’єкта. … така інтерпретація є спробою об’єднати три основних
процеси людської поведінки: пізнання, потребу і дію, та проаналізувати глибинний
взаємозв’язок між когнітивним, мотиваційним та виконавським аспектами поведінки [407, с. 121]. Узагальнюючи психологічні концепції научіння, учений підкреслює,
що основним змістом цього процесу є формування когнітивних, сенсомоторних і кінестетичних структур. Суттєву роль в їх організації відіграють мотивація й підкріплення (ефекти досягнення). Рівень сформованості цих структур і мотивація якраз і
визначають рівень старанності (endeavor) в ході навчання.
Інші – фізіологічні – концепції научіння мають у своїй основі теорію умовних
рефлексів (І. Павлова) для сенсорного научіння, і теорію інструментальних умовних
реакцій (Міллера і Конорського, Скіннера) для моторного научіння [407, с. 122].
„Базуючись на досягненнях сучасних фізіологічних та нейрофізіологічних досліджень, можна сказати, що научіння виражається у формуванні функціональної системи поведінкового акту, а фізіологічний механізм научіння полягає у формуванні
функціональної фізіологічної системи [407, с. 200]. Теоретичні й експериментальні
дані дають змогу припустити, що перспективним є підхід до научіння як процесу
формування функціональної системи діяльності (поведінкового акту)ˮ [407, с. 201].
Проектуючи форми навчальних занять і видів діяльності учнів, викладач через
систему завдань і способів представлення інформації повинен забезпечити кінцевий
потребнісний результат навчання учня: моделі поведінкових контактів із середовищем, прояв себе через різні види дій, забезпечення позитивного підкріплення (досягнення), розвиток здібностей і якостей для самореалізації у житті й професії тощо.
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Активізація дидактичних процесів у навчанні економічних дисциплін
Щодо факторів активізації навчання, які безпосередньо пов’язані з дидактичними процесами, йдеться, в першу чергу, про методичні системи, які базуються на
методах, засобах і прийомах активізації пізнавальної діяльності учнів. Так, наприклад, В. П. Беспалько виділяє такі типи дидактичних процесів: традиційні, аудіовізуальні, гіпнопедичні, занурення, релаксопедичні, сугестопедичні, робота із паралельними текстами, кіностимуляція. Усі вони відрізняються особливостями взаємодії
учасників через використання умов, методів, засобів навчання і забезпечують різну
швидкість засвоєння навчальної інформації [25]. Як відомо, формування людського
досвіду в будь-якій діяльності безпосередньо залежить від чуттєвої чутливості особистості щодо ситуації його трансляції та засвоєння. Важливими передумовами активізації дидактичних процесів є такі психологічні особливості людини: близько
93% інформації зовнішнього світу отримується через очі, з них: 55% – передають
поза, жести ( „мова тіла”), 38% – через інтонацію, 7% – через зміст слова.
У контексті нашого дослідження доцільно вказати на способи активізації навчання за рівнями освіти й формами навчальних занять [30, 154, 166, 179, 388]. Зокрема, у навчанні молодших школярів виявили свою ефективність такі з них:
– дослідження економічних понять на прикладах із повсякденного життя, що є
основою до вивчення в майбутньому більш складних економічних процесів;
– спонукання учнів до формулювання завдань, пояснення явища, дій, за допомогою споглядання й малюнків, уміння навести й пояснити приклад або малюнок;
– проведення сюжетних і рольових навчальних ігор з дітьми: „Уявіть собі ...”;
– заохочення дитини до успіхів, до розвитку мотивації досягнень;
– моделювання системи завдань для самостійної діяльності школярів, основою
якої виступають їхні власні рішення для розвитку й особистісного становлення.
У педагогічному керуванні навчальним процесом необхідно виходити з глибинної сутності гуманізму і природи самого учня, його потреб та інтересів як
суб’єкта навчальної діяльності. Водночас під керуванням розуміється організація різнобічної пізнавально-творчої діяльності учнів, встановлення стосунків взаємної по-
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ваги й довіри між викладачами й тими, хто навчається. Такий підхід спрямований на
створення умов для самовираження, розвитку самосвідомості і здібностей учнів.
Тому при вивченні економічних предметів і курсів для молодших школярів
(зокрема „Економіка родини” [160; 188]) є доцільним застосування роботи малих
груп та активних методів навчання, а саме: різноманітних рольових ігор, неімітаційних ігор, обговорення конкретних ситуацій, випадків. Важливим є навчання „через
дію”, у цьому допоможуть різні завдання, домашня робота, ігри з друзями. У молодшому шкільному віці діти люблять робити щось власноруч, тому необхідно використати це в навчально-пізнавальній діяльності, доручати дітям щось намалювати,
скласти, склеїти, розробити тощо [154, с. 67-76; 161; 179]. При вивченні курсу „Економіка родини” [188] не можна обійтися без наочних матеріалів (малюнків, схем,
кросвордів), які містяться у посібнику до предмета [160]. Створювати різні навчальні матеріали здатні й самі учні. Це може бути одним із видів домашнього завдання.
Найповніше можливості активізації навчання з економіки реалізуються у навчальних групах старшокласників та студентів вищих навчальних закладів [154;
166; 179; 388]. В цілому ж уся діяльність викладача має підпорядковуватися розвитку ініціативи та взаємонавчання учасників за допомогою найрізноманітніших методів і способів активізації пізнавальної діяльності. Активізація навчання – багатофакторний комплексний підхід, який охоплює тривалий проміжок часу, стосується всіх
аспектів діяльності студентів і втілюється через систему різноманітних методів і
прийомів (табл. 2.7). Серед таких базовими для усіх форм взаємодії студентів і викладача є чітка і вдала мотивація вивчення теми, забезпечення партнерства і співробітництва, використання елементів евристичних завдань, цікавих практичних прикладів і виробничих проблем, забезпечення процесу навчальними засобами (проектори, схеми, плакати, роздаткові матеріали тощо), захопленість викладача своїм предметом, емоційність викладу, високий професіоналізм і педагогічна майстерність, реалізація зворотного зв’язку між студентами й викладачем, створення умов для
об’єктивної оцінки і самореалізації в роботі учасників навчального процесу. Названі
способи активізації створюють можливості розвивати в учнів гнучкість мислення,
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адаптованість до різних ситуацій, ініціативність, самостійність прийняття рішень і
водночас, вміння працювати в колективі, творчий підхід до вирішення проблем.
Таблиця 2.7
Особливості активізації навчання за освітніми етапами
Загальнотеоретична
базова освіта

І-й – Орієнтуючий
ІІ-й – Професійний

Рівніекономічноїосвіти

Етапи

А : лекції проблемного характеру,
лекції-бесіди, зведений виклад, гостьові лекції, семінари-дискусії,
конференції, аналіз
конкретних ситуацій; економічний
аналіз, моделювання економічних
процесів,
навчальне
проектування,
робота з
комп’ютерними
інтрамережами,
практикуми,
розв’язування
задач, інтерв’ю,
робота в командах.
аналіз публікацій

До-практичне
Післядосвідна освіта
навчання
Методи активізації навчання

В:
міні-лекції, малі групи,
дискусії, інтерактивні методи, case-студії, аналіз
конкретних ситуацій, відео-тренінг, презентації,
вправи, ігри, навчальні
проекти, моделювання,
практикуми, задачі; симуляції, комп’ютерне навчання, аналіз проблемних випадків і типових
помилок, введення на посаду, стажування, наставництво, навчальна фірма,
методи „спостерігай і повторюй”, офіс-практика,
тренінг на робочому місці, структурна підготовка
на робочому місці

С:
гостьові лекції, аналіз
конкретних ситуацій, міні-лекції, тренінг різних
видів, ігри, моделювання, презентації, малі групи, навчальне проектування, ротація, паралельні обов’язки, зміна ролей, методи пошуку підприємницької ідеї, міждисциплінарні курси,
„гуртки якості”,
„shadowing – job shadow
dayˮ, „secondmentˮ,
„change a roleˮ, програми
особистісного зростання
(планування кар’єри),
„launched”-програми

Характеризуючи особливості активізації навчання, доцільно зупинитися на їх
відмінностях, що пов’язані з етапами та рівнями реалізації економічної освіти (табл.
2.7, 2.8) [154, с. 77-78]. Зазвичай, на практиці ці рівні реалізуються не лінійно, а
швидше паралельно-послідовно. Йдеться лише про принципову різницю між ними.
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Таблиця 2.8

Методи і прийоми активізації навчальної діяльності

Методи і прийоми, що сприяють активізації різних форм навчальних занять
Лекції
Проблемне викладання: чітке
формулювання
основних питань, їх практична спрямованість, приклади проблемних ситуацій і
залучення аудиторії для їх
вирішення із
елементами
мозкового
штурму. Діалог
з аудиторією.
Використання
ілюстративного
матеріалу і
ТЗН, мультимедійних систем. Відеолекції.
Використання
елементів професійного гумору.

Практичні заняття
Застосування виробничих проблемних
ситуацій. Організація
заняття на виробництві. Е-ігри.
Ділові та сюжетнорольові ігри. Робота в
парах. Робота в малих групах. Спільне
навчання груп в мережі. Використання
елементів змагання.
Мозковий штурм для
вирішення проблеми.
Використання статистичних даних. Забезпечення роздатковими матеріалами.
Проведення ігор за
прикладом телевізійних. Студенти самостійно проводять заняття й оцінюють
один одного. Забезпечення об’єктивної
оцінки роботи кожного.

Семінари
Організація роботи на занятті у
формі ділової
гри, диспуту,
конференції, діалогу тощо.
„Круглий стіл”
за тематикою
самостійної роботи. Дискусія з
актуальних проблем.
Заохочення і
стимулювання
активності. Врахування творчий
підхід студента
в обговоренні
питань семінару,
виготовленні
наочності до теми. Вебінари.
Скайп-навчання.

Самостійна робота
Дослідження за темами для самостійного опрацювання, і
проведення їх обговорень з участю
студентів як викладачів. Узагальнення
результатів самостійних досліджень і
створення таблиць
за відповідними
критеріями на основі аналізу і систематизації набутих
знань. Ділова гра за
результатами самостійної роботи.
Створення можливостей для самореалізації студента. Забезпечення вільного
доступу до технічних засобів.
Презентація, самота взаємо та оцінювання. Складання
кросвордів.

Виділені нами основні освітні етапи (базова теоретична освіта, до-практична
підготовка та після-досвідна освіта) відрізняються, в першу чергу, цілями, змістом і
тривалістю, а відповідно й формами навчання та використовуваними методичними
системами. Рівні економічної освіти знаходяться у відповідності з цілями освіти –
підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Відповідно до Концепції неперервної економічної освіти, можемо визначити,
принаймні, три основні рівні економічної освіти, які відрізняються цілями її реалізації – підготовки фахівців різних рівнів компетентності.
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Зупинимось на деяких відмінностях вказаних рівнів [154, с. 79–80]:
І-й – орієнтуючий рівень – є базовим для вибору напрямків діяльності у сфері
економіки та бізнесу й передбачає засвоєння різноманітних за змістом дисциплін на
основі розвивальних технологій, що сприяє формуванню цілісного та аналітичного
сприйняття фактів і явищ економічного середовища.
ІІ-й – професійний рівень – забезпечує засвоєння основ знань у певному виді
економічної діяльності та загально професійну підготовку до відповідної роботи та
пов’язаних із нею функціональних та соціальних ролей, що дає змогу швидко адаптуватися до конкретних умов практичної ситуації. Це досягається за рахунок формування основних понять про технології, організацію та економіку діяльності, формування навичок математичного моделювання економічних процесів, засвоєння методології економічного аналізу та прийняття рішень.
Особливе значення на даному етапі мають завдання для практичних робіт, вони виконують основну мобілізуючу роль у спонуканні студентів до навчання. Серед
таких завдань важливими напрямками є ті, що сприяють формуванню вмінь економіко-математичного аналізу, які складають основу прийняття оптимальних економічних рішень. Для їх виконання застосовуються не просто комплекти навчальних завдань, а створюються умови для реалізації процесу діалогових тренувань під керівництвом викладача, що забезпечують розвиток моторико-тренувальної пам’яті та
умінь дослідження нетипових ситуацій. Йдеться про те, щоб студент міг адекватно
використовувати інструментарій методів економіко-математичного моделювання не
лише на якісному концептуальному рівні, а й для кількісної оцінки ряду показників,
обраних адекватно цілям дослідження та прийнятій системі гіпотез, вникав у їх сутність, „відчувавˮ їх та міг здійснити самостійний вибір одного із множини альтернативних рішень, використовуючи для цього різноманітні моделі прийняття багатоцільових рішень в умовах економічної невизначеності та породженого ними ризику. У
ході виконання практикумів значна увага приділяється формуванню вмінь студентів
раціоналізації та здійснення науково-дослідної роботи, використання теоретичних
основ, статистичних та економіко-математичних методів для розв’язання практичних завдань. Основою для такої роботи є різноманітні методи активізації навчання
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на матеріалах практичної діяльності господарюючих суб’єктів, нормативно-правові
акти, первинні документи, облікові реєстри (наприклад, План рахунків бухгалтерського обліку), системи оперативних показників тощо. Завдання для практичних робіт
тут виконують основну мобілізуючу роль у спонуканні студентів до навчання.
ІІІ-й – рівень професійної спеціалізації – орієнтований на обмежену спеціальну
підготовку фахівців до виконання чітко визначених обов’язків у вузькій предметній
галузі, що передбачає досягнення високих рівнів професійної майстерності. Важливим етапом у реалізації економічної освіти є допрактична підготовка (before-practice
training) [154]. Сутність її полягає в тому, щоб допомогти учням/студентам сформувати й розвинути комплекс навичок, необхідних для конкретної практичної діяльності. Дослідження показують, що серйозною проблемою спеціаліста-початківця є
адаптація до умов безпосереднього виконання службових обов’язків протягом перших кількох тижнів на робочому місці. Іноді нові працівники переживають кризу
внаслідок настороженого або байдужого прийому в колективі, що приводить до передчасних висновків про помилковість зробленого вибору. Вирішенню таких проблем сприяє до-практична підготовка, яка може здійснюватися в ході навчання в закладі освіти, а також безпосередньо в організації. Навчання у вузі має великі можливості для впровадження таких програм під час практично-семінарських занять.
Щодо активізації навчання „дорослих учнівˮ зосередимось на двох аспектах:
до-практична підготовка і після досвідне навчання [154, с. 64-67]. Серед активних
методів до практичного навчання на робочому місці, насамперед, виділимо стажування, введення на посаду, наставництво, тренінг на робочому місці та ін. Курс офіційного введення на посаду є одним із найважливіших початкових кроків на етапі до
практичного навчання. Він включає передусім інформаційне забезпечення майбутнього співробітника стосовно різних аспектів діяльності організації, виявлення та
формування статусних зв’язків, ознайомлення із посадовими обов’язками методом
„спостерігай-і-повторюйˮ.
„Блокуваннюˮ до компанії, включенню у спільну діяльність сприяє стажування й офіс-практика із використанням методів чергування, виконання короткочасних
тимчасових доручень, реалізація щоденних підпрограм, навчання через співробітни-
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цтво в команді. Особливе значення має наставництво, коли старший або досвідченіший працівник готує і розвиває новачка. Робота із наставником, який є порадником і захисником стажера, сприяє утворенню тісних зв’язків, які передбачають передачу не лише досвіду, а й професійних та особистісних цінностей.
Особливої актуальності протягом останніх десятиліть набула так звана після
досвідна освіта. На цьому етапі навчання відповідає реалізації, принаймні, двох цілей: 1) розширення професійних можливостей фахівця, освоєння суміжних професій, удосконалення та доповнення основної кваліфікації, розв’язання прикладних
проблем у практичній діяльності; 2) попередження та нейтралізація негативних наслідків рутинності роботи й пов’язаного із нею явища „морального старінняˮ. У кожному виді практичної діяльності через певний час виконання роботи значна частина співробітників переживає період, коли більшість доручень і обов’язків можна
швидко виконати на основі накопиченого досвіду, збільшується кількість рутинної
роботи, обмежується кругозір і як наслідок – пристосовуваність і придатність до
змінюваних умов середовища діяльності. Розв’язати такі проблеми допомагає навчання фахівців із відривом або без відриву від роботи з використанням різноманітних методів активізації та виконання індивідуальних або кооперативних проектів.
Важливими компонентами цієї роботи є спонукальні співбесіди й проектні завдання особистісного чи професійного характеру, розраховані на саморозвиток, які
виходять за рамки звичайних обов’язків перспективного співробітника й передбачають вимоги, які постануть перед ним у майбутньому. Цікавим є досвід „гуртків
якостіˮ на японських підприємствах та активне соціальне навчання (В. С. Лозниця)
[230] як комплексний соціально-дидактичний напрям для розвитку знань, умінь і
навичок, підвищення ефективності соціального й професійного функціонування.
Широкого застосування набули ротація, паралельні обов’язки для менеджерів,
які допомагають формувати „чуттяˮ організації та досвід роботи в різних відділах,
тренінг різних видів на робочому місці та з відривом від роботи. Іноді необхідно відірватися від робочого місця, вивчити теорію, ознайомитись із новими концепціями,
виявити нові тенденції, зняти фрустрацію, запропонувати нові ідеї. Однак, тут часто
виникає інша проблема – нові ідеї чи навчальний досвід не відповідає робочій ситу-
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ації. На цьому етапі навчання ефективно використовуються різноманітні методи
пошуку підприємницької ідеї, серед яких важливе місце посідають дискусії, конференції та семінари з елементами імітацій, мозкового штурму та ін.
2.4. Міждисциплінарне Е-навчання в контексті забезпечення якості
професійної підготовки майбутніх економістів
Міждисциплінарне навчання (МДН) – актуальний тренд у забезпеченні якісної
професійної підготовки фахівців для галузей економіки та бізнесу, адже сучасні
продуктивні форми організації праці вимагають взаємодоповнюваності між професійними знаннями та навичками, серед яких є ІКТ-грамотність та здатність до Енавчання. МДН означає використання в навчальному процесі змісту й ресурсів різних наукових галузей економічного та соціально-гуманітарного спрямування.
Електронне навчання: цілі, зміст, ресурси
Для конструювання моделей навчання дисциплін економічного циклу з урахуванням міждисциплінарних зв’язків економічної науки та соціально-гуманітарної
складової професійної підготовки майбутніх економістів необхідно дослідити сутнісні методичні аспекти можливостей електронного навчання, висвітлити теоретичні й
методичні аспекти впровадження ресурсів Е-навчання для забезпечення інтернаукових зв’язків економічних дисциплін та якості навчання у професійній підготовці.
Електронне навчання (Е-навчання) набуває дедалі більшого значення у здобутті економічної освіти (зокрема, у ВНЗ та в системі післядипломного підвищення
кваліфікації). Очевидно, що електронні ресурси для навчання (Е-Rе) мають також
великі можливості для управління якістю навчання та впорядкування змісту інформаційних об’єктів безпосередньо в навчальному процесі з урахуванням принципів і
критеріїв керування змістом [162].
Теоретичними засадами для обґрунтування моделей впровадження Е-навчання
з економічних дисциплін є дослідження проблем інформатизації освіти (І. І. Логвінов, В. Я. Ляудіс, В. В. Монахов, Ю. О. Овакимян, О. К. Тіхоміров, О. М. Торубара,

201

О. Д. Шарапов); теоретичні та методичні питання впровадження організації модульного навчання за циклами дисциплін різної спеціалізації (А. В. Алексюк, Л. О. Богданова, В. І. Бондар, А. В. Фурман, Р. Херст, Дж. Шнайдер); удосконалення компетентнісного підходу до організації навчання студентів з економічних спеціальностей
(І. Б. Зарубінська., А. М. Колот, О. С. Падалка та ін.); вирізнення компонентів змісту
навчання з дисциплін професійного спрямування та структурування змісту навчання; дослідження у галузі розвитку персоналу та управління знаннями (В. А. Верба,
М. Б. Згуровський, Б. З. Мільнер, А. І. Сухоруков та ін.).
У ХХІ столітті комп’ютерна грамотність стає наріжним каменем освіти, разом
із уміннями читати, писати і рахувати. Протягом найближчих 5 років тільки 10% робочих місць не потребуватиме комп’ютерних знань (Жан-Філіпп Куртуа (JeanPhilippe Courtois), президент Microsoft International, 2010 р.).
У 2000 році в рамках ЮНЕСКО була створена Програма „Інформація для
всіх”, що має метою максимально сприяти вирішенню соціальних, правових, економічних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням загального доступу до інформації. Одночасно, розпочався масштабний проект „Електронна Європа” (eEurope),
спрямований на те, щоб громадяни ЄС отримали максимальну вигоду від інформаційної революції. Одною із складових Проекту є Програма e-Content, що слугує вирішенню завдання створення інформаційного суспільства для всіх та розвиток можливостей цифрових технологій для переходу до суспільства, що базується на знаннях. Для цього інформаційне наповнення (контент) Internet повинно бути багатим,
різноманітним і багатомовним, повинно відображати культурну багатогранність європейських народів, задовольняти конкретні культурні, наукові чи освітні потреби
користувача. Інформаційний контент включає в себе мультимедійні ресурси з культурної та наукової спадщини, он-лайнові розваги, відеоігри, електронну комерцію,
електронні ЗМІ, дистанційне навчання, спілкування з державними органами через
Internet тощо. Поряд із цим, інтенсивно розвивається Проект Європейських технологічних платформ (European Technology Platform, ETP), які мають своїм завданням
консолідувати лідерів промисловості та науки для прискорення науково-технічного
прогресу, підвищити ефективність упровадження найновіших наукових досягнень у
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практику й визначити ключові напрямки досліджень для сталого й неперервного розвитку (http://niios.ru/).
На думку дослідників, розвиток рівнів і форм неперервної освіти сприятиме
новій зайнятості, пов’язаній з урбанізацією та інформатизацією суспільства. Учені з
Оксфордського Інтернет Інституту говорять про „боротьбу за цифрову владуˮ, висловлюються про кореляцію рівнів виробництва та споживання інформаційних онлайн-ресурсів і зростання економіки. Університети США – Гарвардський і Массачусетський технологічний інститут запровадили спільний проект вільного і максимально доступного он-лайн навчання edX. До дистанційного навчання планують залучити мільйони студентів з усього світу та закликають користуватися ним також інші
навчальні заклади. Успішні студенти, які захочуть отримати відповідний сертифікат,
повинні внести за це невелику плату. Як вважає експерт Майк Бoксолл із консалтингової фірми PA Consulting, зростання Е-навчання, ймовірно, змусить ВНЗ приділити
більшу увагу індивідуальному навчанню та іншим формам взаємодії зі студентами.
В інтернет-моделі студент може легко вибрати найкращий із усіх в світі курс, змушує університети розвиватися і намагатися бути більш помітними [179, с. 137; 445].
Одним із динамічних проектів Е-навчання є Coursera, яка з 2012 року робить
кращу в світі освіту доступною кожному – забезпечує вільний доступ до дидактичних матеріалів, он-лайн курсів від провідних університетів. Онлайн-студентам пропонуються сертифікати після завершення навчання за умови успішного складання
іспиту. Coursera є своєрідною вітриною для ВНЗ. Від початку було 12 університетів,
які приєдналися до платформи, пропонували десятки нових курсів у галузі мистецтва, комп'ютерних наук, охорони здоров'я, математики, історії, літератури. У 2016
році проект налічував 145 партнерів із 28 країн та пропонував 1960 курсів [445].
В Україні серед стратегічних напрямів розвитку освіти також визначені, зокрема, інформатизація освіти та вдосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки [394]. Програма „ІКТ-освіта без кордонівˮ на Форумі міністрів
освіти європейських країн „Школа XXI століття: Київські ініціативиˮ (2011 р.) проголошена як один із семи напрямів євроінтеграції освіти. Упровадження Європейсь-
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кого простору вищої освіти та розвиток національних рамок кваліфікацій також є
чинниками євроінтеграції освітнього процесу.
У концепції інформатизації освіти відбувається й зміна змісту навчання. Цей
процес іде в декількох напрямках, важливість яких змінюється із розвитком інформатизації суспільства (Г. М. Клейман). Перший напрям пов'язаний із становленням
навчальних дисциплін, що забезпечують загальноосвітню та професійну підготовку
учнів / студентів у галузі інформатики. Другий – зміна наочного змісту всіх навчальних дисциплін на всіх рівнях освіти. Третій напрям пов'язаний із глибинним впливом інформатизації на зміну цілей навчання. Необхідно виробити якісно нову модель підготовки активного учасника „інформаційного суспільстваˮ, для якого прагнення до продуктивних комунікацій, гнучка зміна своїх функцій в праці, творче мислення стануть очевидною життєвою необхідністю [413; с. 15].
Інформатизація освіти забезпечує нормативну основу та створює передумови
для впровадження в практику психолого-педагогічних розробок, що дають змогу інтенсифікувати навчальний процес, безпосередньо реалізувати ідеї розвивального
навчання. Фахівці вважають, що впровадження цифрових засобів навчання сприятиме підвищенню успішності учнів. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) як
інструмент повсякденної діяльності і принципово новий засіб навчання спричинюють подальший розвиток методів та організаційних форм навчаня.
Полат Є., аналізуючи проблеми використання комп'ютерів у системі освіти західних країн, виділяє ряд дидактичних можливостей цих ТЗН [271, с. 24]: ІКТ відкривають доступ до практично необмеженого обсягу інформації та її аналітичного
опрацювання; IКT є універсальним засобом пізнавально-дослідницької діяльності;
використання ІКТ сприяє розвитку інтелектуальних можливостей учня, створює
умови для перебудови структури його пізнавальної діяльності; зміна ролі педагога –
підтримка і спрямування розвитку особистості учнів, їх творчого пошуку, організація спільної роботи; удосконалення організаційних форм навчання: збільшення самостійної та індивідуальної роботи, збільшення робіт дослідницького характеру, поза аудиторних занять тощо.
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Однак, університети в нашій країні часто не встигають за новими трендами в
розвитку освіти, а практика організації навчальної діяльності студентів – майбутніх
економістів виявляє, що викладачі часто не надають достатньої вагомості Internetчиннику в процесі вивчення дисциплін загальнотеоретичної й навіть професійної підготовки. Недостатньо використовуються Internet-ресурси як ефективний професійно-орієнтований засіб навчання (зокрема Е-навчання) та оперативний інструмент
професійної адаптації майбутнього фахівця. Не достатньо розроблені технології
включення елементів Е-навчання в навчальний процес для студентів економічних
спеціальностей. Як пояснили студенти, викладачі не заохочують, а часто й не дозволяють використовувати Internet-ресурси при підготовці навчальних завдань. У випадку, якщо це необхідно (наприклад, для залучення оперативної статистичної інформації), студент зазначає в бібліографії джерела із періодичних видань.
У зв’язку із вищезазначеним, вбачається доцільним продовження педагогічних
досліджень у напрямку удосконалення ІКТ для конструювання змістових модулів
навчальних дисциплін економічного циклу з урахуванням міжпредметних зв’язків
самої економічної науки та соціально-гуманітарної складової професійної підготовки майбутніх економістів. Такий підхід дає змогу забезпечити адаптивний та інноваційний характер програм, інтегрований і міждисциплінарний контекст змісту, широку його диверсифікацію для забезпечення диференціації цілей, використання відповідних форм і методів навчання. Конструкційна Е-модель змісту дисципліни дає
змогу є студенту зосереджувати увагу на матеріалах, які для нього актуальні.
При цьому необхідним є розроблення системи керування змістом економічних
дисциплін (галузевих WEB-порталів) й упорядкування інформаційних об’єктів для
Е-навчання майбутніх економістів та управління знаннями для професійної діяльності з урахуванням актуальних тенденцій ринку навичок [182, с. 342–361].
Інтернет-навчання студентів з економічних дисциплін
Говорячи про нову філософію освіти в інформаційному сторіччі, важливо підкреслити значимість навчання за допомогою ресурсів глобальної мережі Internet
[358, с. 248-249]. У зв’язку із вищезазначеним, є потреба розглянути сучасні підходи

205

щодо організації Е-навчання з економічних дисциплін, виявити та обґрунтувати можливості використання несистемних Internet-ресурсів (InRЕ) з метою формування
навичок аналітичної роботи з інформаційними першоджерелами, проаналізувати
проблеми та можливості інформаційних технологій для розвитку особистісних конкурентних переваг майбутніх економістів; розкрити вплив Internet – фактору на підвищення ефективності навчального заняття у традиційній навчальній технології
професійної підготовки; показати можливості інформаційних об’єктів для повторного використання в системі самостійного навчання та професійної адаптації майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки в закладі освіти [162].
Отже, потрібно дедалі більшої уваги та зусиль приділяти якісному аспекту
професійної підготовки майбутніх економістів саме у процесі їх навчання у ВНЗ,
створювати всі можливості, використовувати всі доступні ресурси для поглиблення
їх професійної адаптації на етапі допрактичної підготовки [154; 179; 388]. Одним із
таких потужних ресурсів є Internet – фактор навчання в економічній освіті.
Проблема інформатизації освіти розроблялася багатьма авторами, у тому числі: В. Ю. Биковим, Б. С. Гершунським, М. А. Гольцманом, В. В. Давидовим, О. І.
Довгялло, А. А. Дувановим, М. І. Жалдаком, Я. М. Зайдельманом, Г. О. Козлаковою,
В. Я. Ляудісом, В. В. Монаховим, Ю. О. Овакимяном, Ю. А. Первіним, О. Я. Савельєвим, Н. Т. Тверезовською, О. К. Тіхоміровим, О. М. Торубарою, В. В. Чистовим,
О. Д. Шараповим.
Концептуальні положення щодо соціального й професійного характеру Інтернет-комунікації висвітлені у працях О. Є. Войкунського, Дж. Доусона, Д. К. Енгельбарта, С. Кеслера, П. Краута, В. Ландмарка, Е. Дж. Мадді, М. Дж. Паттерсона, Л. П.
Халяпіної, І. В. Чудової; теорії та методики використання інформаційнокомунікаційних технологій у процесі професійної підготовки фахівців досліджували
М. Ю. Бухаркіна, О. А. Дмітрієва, М. В. Моїсеєва, Л. А. Подопригорова, Є. С. Полат
та ін. [162; 413].
Окремі

аспекти

особливостей

інформатизації,

на

відміну

від

„комп’ютеризації” освіти, досліджував С. О. Христочевський (1994 р.). Сутність поняття „інформатизації” учений визначає у тому, що учню стає доступним великий
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об’єм інформації в базах знань, в експертних системах, комп’ютеризованих архівах,
довідниках, до яких іншим способом у даний час доступу немає [162].
Принциповими для нашого дослідження є такі основоположні цілі інформатизації освіти, сформульовані В. І. Гриценком та О. І. Довгялло (1989 р.): 1) доступність знань і даних для кожного члена суспільства; 2) розвиток інтелектуальних і
творчих здібностей особи; 3) співпраця (обмін, солідарність); 4) безперервне підвищення кваліфікації або зміна галузі професійної діяльності протягом життя; 5) гуманізація освіти і виховання; 6) навчальний супровід інформаційних технологій, загальна комп’ютерна грамотність; 7) інтенсифікація навчання й освіти [271, с. 15].
Інформатизація освіти є важливим явищем нашого часу, соціальноекономічним завданням загальнодержавного значення, одним із найважливіших напрямків інформатизації українського суспільства, що стає стратегічним ресурсом
суспільства, як і традиційні матеріальні чи технологічні ресурси.
Найважливішим завданням, що висувається перед системою освіти, є формування високої інформаційної культури майбутнього фахівця (О. П. Мещанінов). При
цьому на перше місце виходить необхідність навчання правилам навігації у величезному просторі інформації. За час навчання студента обсяг інформації у світі збільшується в рази, а методи викладання змінюються значно повільніше. Тому університетська освіта стоїть перед проблемою вторинної, чи функціональної, неграмотності. Рішення проблеми можливе на основі сполучення традиційних форм передачі
знань із методами, що базуються на комп’ютерних технологіях, засобах мультимедіа
й інформаційному обміні через Е-пошту й мережу Internet.
Застосування Інтернет-технологій для навчання сприяє розвитку у студентів
логічного мислення, уміння аналізувати й синтезувати інформацію, робити висновки. Поряд із традиційними інформаційно-методичними матеріалами (серед яких –
підручники, опорні конспекти лекцій, навчальні посібники тощо) особливої актуальності набувають інші види навчально-методичної літератури, в першу чергу методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при вивченні окремих дисциплін. Також зростає роль інформаційних технологій у цьому процесі, зокрема –
створення й експлуатація інформаційних Intranet-мереж („інтрамереж”) [358, с. 25-
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31]. Як відомо, інтрамережа –це приватна комп’ютерна мережа, в яку закладено технології глобальної комп’ютерної мережі Internet (Г. І. Мельник). Вона організовує
взаємодію студентів із викладачами та масивами інформації навчального закладу на
якісно нових принципах, що сприяє підвищенню інтересу студентів до предмета, інтенсивності роботи, покращує ефективність процесу навчання через можливість
широкого використання мультимедіа-інформації, дає змогу реалізувати індивідуальний підхід у навчанні й вивільнити час викладача для додаткових консультацій.
Вона дає змогу максимально використати переваги та звести до мінімуму недоліки
звичайних локальних і глобальних корпоративних мереж. Мультимедіа-інформація
містить крім алфавітно-цифрових даних також графічні зображення, анімацію, аудіо- і відеоряд, які вводяться із використанням новітніх цифрових пристроїв. Інтрамережі – це гнучкий та універсальний засіб, який дає змогу заощадити час, раціонально використовувати обчислювальні й інтелектуальні ресурси навчального закладу.
Така система, спираючись на сучасні телекомунікаційні можливості та новітні засоби введення та збереження даних, здатна організувати в реальному часі одночасний
багаторазовий доступ до даних, обмін та спільне користування інформацією. Користувачі мережі мають швидкий, зручний та стандартизований доступ до структурованої алфавітно-цифрової та мультимедіа-інформації, стає реальністю оперативний
обмін відео- й аудіо-інформацією, проведення відео-конференцій тощо. Значного
поширення набуває використання в ході навчання гіпертекстових технологій (О. О.
Денісова) [358, с. 111-112]. Гіпертекст – це інформаційна сукупність, частинами якої
є тексти (у широкому розумінні – інформація різних типів, ілюстрації, аудіо- та відеодані), між якими встановлено безліч зв’язків у багатовимірному просторі. Метою
встановлення системи контекстових зв’язків може бути дослідження студентом
проблематики дисципліни, виявлення й самостійне заповнення пропусків у системі
даних, організація знань, здобутих під час вивчення інших дисциплін. В гіпертексті
створюються вузли та зв’язки заданих типів для групових досліджень, організація
спілкування „викладач – студентˮ тощо. Викладач може тут не лише оцінити правильність та аргументованість запропонованих рішень, а й скерувати пошук.
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Втілення в життя ідеї випереджаючої (а не підтримуючої) освіти вимагає поновому підходити до інформаційно-методичного забезпечення навчання. Загальновідомо, що нині в кожній галузі накопичено таку велику кількість інформації, що
передати її всю у процесі навчання просто неможливо. Сьогодні, коли обсяг навчальної та наукової інформації постійно зростає, а кількість аудиторних навчальних
годин на її вивчення нерідко зменшується, безперечною необхідністю є використання інформаційно-комунікаційних веб-орієнтованих технологій.
В. М. Франчук зазначає: „Одним із перспективних напрямів розвитку системи
освіти є широке використання сучасних телекомунікаційних, інформаційних і комп'ютерних технологій, в першу чергу – веб-орієнтованих технологій глобальної мережі Інтернет. Зручність і гнучкість гіпертекстового подання матеріалу, оперативний доступ до даних, які розміщуються в різних регіонах і країнах, оперативність
оновлення та інші переваги веб-орієнтованих технологій дають змогу достатньо
швидко впровадити їх в навчальний процес. Як виявляє світовий досвід, електронні
системи на основі веб-технологій можуть використовуватися в усіх напрямках діяльності навчального закладуˮ1. Тому, умови управління діяльністю навчального закладу повинні відповідати таким вимогам як: оперативність, доступність, автоматизація, високий рівень комунікативності. Учений зазначає, що відправною точкою
розгортання електронних систем управління сучасного навчального закладу є вебпортали, які переважно будуються із використанням так званих CMS (Content
Management System – система управління вмістом). „Серед значної кількості систем
управління вмістом доцільно звернути увагу на системи Open Source, а саме: Drupal,
e107, Joomla!, MODx, PHP Nuke, TYPO3, Xoops та ін. До складу веб-порталу може
входити система управління навчальними матеріалами (LCMS – Learning Content
Management Systems). Ці системи мають добре розвинену систему технічної підтримки та локалізації, зокрема LCMS MOODLEˮ. Ця система включає набір модулів,
використання яких дає можливість співпрацювати на рівнях учень-учень і ученьвчитель. До цих модулів належать такі: опитування, анкети, чати, форуми, уроки,
журнали, тести, словники, семінари, wiki, завдання тощо.
1

Франчук В. М. Веб-орієнтовані технології навчання : можливості використання та перспективи розвитку
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MOODLE (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це система управління навчальними матеріалами, за допомогою якої можна створювати навчальні курси, проводити аудиторне чи дистанційне навчання. За допомогою цієї
системи студенти отримують доступ до навчальних ресурсів, викладач може надсилати нові повідомлення учасникам навчальних груп, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси тощо.
Усе більшого застосування знаходять програмні продукти фірм-виробників
(комп’ютерні програми й підручники, пакети прикладних програм тощо) і методичні
розробки викладачів вузів, що охоплюють різноманітні предметні галузі. Зростає
популярність електронних підручників та курсів, які дають змогу зберігати й передавати значний обсяг навчального матеріалу, пристосовувати існуючі курси до індивідуального користування, надають можливість для самонавчання й самоперевірки отриманих знань, розроблені на базі діалогових інформаційних систем спеціальні
навчальні та контролюючі курси, практичні завдання, ситуаційні та імітаційні ігри.
Такі курси мають розгалужену структуру, містять тексти, контрольні питання та коментар до відповідей, завдання для самостійної роботи тощо.
2.5. Використання інформаційно-методичних матеріалів та комп’ютерних
технологій у навчанні економічних дисциплін
Інформаційно-методичні матеріали та їх дидактичні функції
Проведення професійно-орієнтованих навчальних занять вимагає забезпечення певних умов навчання із використанням відповідних ресурсів. Такі умови ми можемо розділити на кілька основних груп: ІКТ, засоби навчання, у тому числі й інформаційно-методичне забезпечення процесу, приміщення та обладнання для проведення навчальних занять.
Збірник інформаційно-методичних матеріалів (ІММ) – це сукупність джерел
інформації, настанов та навчальної документації, що забезпечує оптимальні умови
для пізнавальної діяльності студента [193]. Можемо вважати збірник ІММ матеріа-
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лізованим втіленням контенту порталу знань (бази знань). Саме інформаційнометодичні матеріали забезпечують основу для ефективного проведення занять. Вони
висвітлюють базові теоретичні положення, містять описи практичних ситуацій, є
своєрідними віхами на шляху засвоєння інформації, надають статистичні дані, висвітлюють результати діяльності учасників у ході занять.
Підготовка навчальних посібників та інших видів інформаційно-методичних
матеріалів покладається на викладача – керівника курсу. Для проведення навчальних занять, зазвичай, використовується збірник навчальних матеріалів, які відповідають певному стандарту і мають такі обов’язкові компоненти: організаційний блок
(вступ, календарний тематичний план, структура занять, структура завдань, інформація про учасників); основні питання програми, актуальність, основні цілі й завдання; описи занять (основи теорії); вправи для виконання на заняттях; практичні
завдання для індивідуальної роботи; блок текстів, тестів, ситуацій; опитувальники,
оціночні аркуші; перелік рекомендованої літератури. Перші два блоки цієї структури обов’язково узгоджуються із затвердженою програмою навчальної дисципліни.
Інші – викладач складає сам, відповідно до оперативних цілей занять.
Запропонована структура реалізує гнучкий модульний підхід. Це дає змогу
вносити зміни, робити вдосконалення, доповнення до кожного окремого блоку в разі
потреби, комбінувати в різних варіаціях окремі елементи методичних блоків залежно від умов навчання. Такий підхід відповідає найважливішим принципам побудови
модульних програм, серед яких: цільове призначення інформаційних матеріалів, повнота навчального матеріалу в кожному модулі, відносна самостійність окремих
елементів модуля, можливість реалізації постійного зворотного зв’язку [154, с. 5758; 272, с. 29-32]. Навчальний модуль може об’єднувати декілька елементів за змістом, взаємозв’язком чи результатами, що забезпечують повноцінне засвоєння матеріалів через опрацювання учнями певного кола теоретичних питань і практичних завдань під час аудиторної чи самостійної роботи за відповідним графіком.
Якість виготовлення навчальних матеріалів для заняття також впливає на його
ефективність. Для подачі змісту інформації рекомендується використовувати так
званий структурно-логічний підхід. Виготовлення матеріалів здійснюється за допо-
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могою комп’ютерних або презентаційних програм. Бажано, щоб у дизайні тексту
враховувалися психологічні особливості сприйняття та містилися вихідні дані про
автора й установу, де проводяться заняття. Підготовлені навчальні матеріали для
проведення занять забезпечують візуалізацію емоцій учнів, пов’язаних із особистістю викладача, із предметом, із виконаними завданнями.
Збірник ІММ має виконувати такі дидактичні функції: створювати мотиваційну основу навчання; орієнтувати на цілісне сприйняття змісту предмета; забезпечувати інформаційну базу за програмою, формування й закріплення знань та вмінь, розвиток навичок систематичного самоконтролю та корекції ходу й результатів навчання; сприяти розвитку навичок розуміння й аналізу інформаційних джерел – розпізнавати поняття, наводити приклади, пояснювати зв’язки й залежності тощо.
Застосування наочних і технічних засобів у навчанні економічних дисциплін
Різноманітні засоби навчання, у тому числі й наочні посібники, дають можливості управління навчальною ситуацією, створюють ефект фізичної та емоційної
участі в педагогічному процесі. У сучасній бізнес-освіті знання приходять звідусіль:
із власного досвіду, від колег, суміжників, партнерів, споживачів. Проблема полягає
в тому, як отримати ефект від цієї інформації, створити можливості для її вільного
циркулювання, зробити інформаційний процес цікавим і захоплюючим для всіх учасників взаємодії. Обійтися в цій справі без засобів навчання неможливо.
Засоби навчання ми розуміємо як усі матеріалізовані знаряддя, що забезпечують цілеспрямовану взаємодію викладача й учнів/студентів у процесі навчання й
придатні для використання при проведенні всіх форм навчальних занять в аудиторний час чи в індивідуальній роботі учасників. Засоби навчання чинять потужний
вплив на розвиток уваги, додають емоційного забарвлення процесу пізнання завдяки
одночасності бачення, слухового сприйняття, переживання й мислення учня.
Наочні посібники повідомляють інформацію про предмет і викладача, про те,
що вже зроблено і що потрібно зробити в ході навчання. Володіння навичками користування засобами навчання й ефективне їх застосування є важливою складовою
професійної компетентності педагога та елементом загальної професійної культури.
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Досвід показує, що студенти сприймають як основні ті матеріали, що представлені
за допомогою різноманітних дидактичних засобів.
Метою використання засобів навчання є організація ефективного сприймання
навчальної інформації із залученням усіх репрезентативних систем у процесі навчально-пізнавальної діяльності та спілкування.
Існує кілька класифікацій засобів навчання, які використовують в економічній
освіті. За їх призначенням навчально-наочні посібники (ЗН) і ТНЗ розрізняють на
інформаційні, операційні, контрольні (табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Класифікація та основні характеристики наочно-навчальних посібників
ЗН
Інформаційні

Види
плакати, макети, підручники, роздавальні матеріали;

Операційні

Е-підручники, задачники, матеріали для вправ,
методичні рекомендації
до практичносемінарських робіт та
практики, опорний
конспект;
тести, збірники вправ і
завдань, задачники.

Контрольні

Призначення
допомагають зорієнтуватися у змісті, прискорюють обробку інформації забезпечують
ефективне сприйняття складних явищ і
процесів;
дають змогу ь ефективно виконати навчальні вправи в аудиторний і позааудиторний
час, обробити інформацію, закріпити і систематизувати завдання, формувати практичні навички, індивідуалізувати навчання з
урахуванням особливостей кожного
студента;
містять завдання різних типів і рівнів складності, виконання яких дає змогу реалізувати навчальні цілі; забезпечують систематичність та об’єктивність контролю, надають
можливості для самоконтролю.

Серед засобів навчання класні дошки найрізноманітніших видів зберігають
своє поширення і важливе значення, тому що вони є основним засобом евристичного навчання, створюють можливості для співучасті студентів у творчому процесі,
яким є здобуття знань. Використання всіх видів дошки часто має недолік: неможливість збереження записів, особливо у випадках мозкового штурму або інших видів
колективної творчості зі студентами. Ця технічна проблема може бути розв’язана
кількома шляхами: використанням дошки-блокнота, коли аркуші із записами зберігаються для подальшого аналізу ідей та можливостей копіювання записів.
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Важливим засобом у візуалізації навчального матеріалу є використання презентацій MS Power Point. Вони дають змогу залучити всі фактори активізації уваги
учнів: світло, рух, зображення ситуації, кольори, різні форми передачі змісту. Перевагою презентацій є можливість перегляду слайдів у будь-якій послідовності, відповідної адаптації змісту зі зміною тенденцій чи статистичних показників, зручність
збереження матеріалів. Головною умовою використання презентацій є технічне
оснащення в аудиторії, можливість доступу до перегляду для кожного учасника.
Практика виявила хорошу ефективність презентацій, виготовлених самими учнями.
Сучасні мультимедіа-засоби для навчання є феноменом „поліпросторової політехніки”, у якій задіяна максимальна кількість компонентів, коли межа між навчанням, життям, соціальною і практичною діяльністю майже непомітна. Мультимедіа включають експериментальний простір, форми-структури, бази даних, засоби
для симуляції, моделювання, перформативності, інтерактивності, синестезії тощо.
Функція викладача в мультимедійних практиках сучасного навчання перетворюється в діяльність ініціатора комунікативно-креативних контекстів (Л. Г. Гаврілова).
У

навчанні

використовують

різноманітні

функціональні

мультимедіа-

технології, зокрема такі, що забезпечують введення, опрацювання, збереження, передання і відображення різних типів даних (текст, графіка, анімація, оцифровані нерухомі зображення, відео, звук, мовлення, мультимедіа-презентація, електронний
звіт, мультимедіа-доповідь, електронний журнал, віртуальний тур, мультимедіавидання, flash-ігри, shockwave-ігри, мультимедіа-тренажери, мультимедійні Internetресурси тощо). М. Кирмайєр розглядає мультимедійні технології як засіб підготовки
електронних документів, які вміщують візуальні, аудіоефекти й мультипрограмування різних ситуацій під єдиним керуванням інтерактивного програмного забезпечення [146]. Мультимедійні технології дають змогу в одному програмному продукті
поєднувати різноманітні види інформаційних ресурсів: текст, ілюстрації, аудіо- і відеоінформацію, мультиплікації, слайди, графіку (В. Імбер) [135, с. 28–29]. За допомогою мультимедійних технологій є можливість створювати електронні додатки до
підручників, довідники, тренажери, ігри, вправи, що розширюють кругозір, формують нові вміння й навички (Л. Г.Гаврілова).
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Для створення навчальних мультимедійних ресурсів використовують комплекс програмних засобів: PowerPoint і Publisher пакету Microsoft Office, HTMLредактори, мови програмування VRML (Virtual Reality Modeling Language) (об’ємні
тривимірні об’єкти) та Java (інтерактивна графіка та анімація), CGI (Common
Gateway Interface) (збір відомостей та створення баз даних), FrontPage, HyperStudio,
Web Workshop Pro (програми-редактори), Wavelab, Nero Wave Editor (програми для
опрацювання звуку), Nero Vision, Windows Movie Maker (програми для обробки відео), CorelDRAW, Adobe Photoshop (графічні редактори) тощо.
Зазначимо, що підготовлені викладачем дидактичні матеріали демонструють
його власний стиль викладання, є складовою частиною презентабельності, посилюють його манеру вести себе й забезпечують активну взаємодію учасників на всіх
етапах заняття. Використовувати дидактичні матеріали на занятті доцільно одночасно у кількох версіях: за допомогою технічних засобів (проектор, аудіо-відео-техніка,
комп’ютер) та у вигляді друкованих матеріалів. Надавати друковані тексти доцільно
перед кожним заняттям за темою чи етапами роботи, кожен фрагмент своєчасно пояснити. Вибір способів представлення інформації залежить від складу групи, характеру навчального матеріалу й матеріального забезпечення навчальних занять. Кращим прикладом наочних посібників є проспект – підбірка матеріалів, де викладено
усі головні факти про певний вид діяльності. Такий комплект доповнюється й удосконалюється щоразу, щоб ним можна було користуватися на наступних заняттях.
Використання ІКТ у навчанні економічних дисциплін
З аналізу дидактичних можливостей ПК як засобу навчання й розвитку учнів/
студентів зрозуміло, що він може суттєво сприяти вдосконаленню навчального процесу, стати свого роду „технічним суб’єктом” навчання. Дедалі збільшується його
роль у методичній системі ефективного й раціонального навчання „Вчитель – підручник – комп’ютер – учень”, розробленій свого часу В. М. Монаховим [179, с. 131].
Ефективне використання ІКТ у навчанні економічних дисциплін має певні
особливості та вимагає дотримання системи дидактичних умов, серед яких: наявність відповідного програмного забезпечення; вільне володіння технікою виклада-
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чами і студентами; послідовність та поступовість включення студентів у роботу із
навчальною програмою; відведення певної частини робочого навантаження викладача для розроблення інформаційно-змістовного забезпечення навчання; комплексність і систематичність застосування програмно-педагогічних засобів для навчання;
відповідність методів навчання дидактичним можливостям ІКТ та вмінням студентів працювати із комп’ютером, рівню майстерності викладачів у використанні ІКТ;
створення графіка роботи студентів з інформаційною системою.
Огляд досвіду впровадження інформаційних систем у навчанні показує, що
часто викладачі не готові до використання ІКТ, збільшення навантаження й інтенсивності викладання, динамічного оновлення предметних інформаційно-методичних
матеріалів тривалого використання. У багатьох педагогічних ситуаціях домінує розроблення текстових навчально-методичних комплектів. Здебільшого йдеться про
укомплектовані інформаційні ресурси навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного спрямування, які, безперечно, посилюють зв’язок навчання із
життям, а результатам навчання надається практична значущість [179, с. 137].
Ми маємо враховувати і той немаловажний факт, що значно зменшилися авторитет і довіра з боку суспільства та учнів/студентів до викладача взагалі та в системі
економічної освіти зокрема. Гуманізація та особистісно-орієнтовані технології навчання в економічній освіті мають і такі непередбачені ефекти, що пояснення викладача не сприймається апріорі незаперечним, якщо викладач сам не використовує
ці знання у своїй професійній або життєвій діяльності. Викладач має бути готовий
до того, що в навчальній групі під час навчального заняття (лекції чи семінару) все
більше студентів будуть користуватися персональним ноутбуком або іншими інструментами оперативного обміну інформацією в пошуках чогось нового й цікавого
за тематикою предмета, чого „не знає” викладач. Такі тенденції частіше виявляються у групах студентів із „активного” економічного середовища, для яких економічні
теорії мають значення лише тоді, якщо вони корисні на практиці.
Досить несподівана тенденція виявилась у ході нашого дослідження: як пояснили студенти, викладачі не заохочують, а часто й прямо не дозволяють використовувати Internet-ресурси при підготовці навчальних завдань. У тому ж разі, якщо це
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вкрай необхідно (наприклад, для залучення оперативної статистичної інформації),
студент зазначає в бібліографії друковані джерела з періодичних видань. Результати
опитування щодо можливостей використання InRЕ у навчанні є такими: можливості для викладача: дистанційне надання матеріалів, комп’ютеризація навчання, використання спеціальних програмних засобів, розширення можливостей асинхронного
навчання, оперативні зворотні зв’язки учасників навчального процесу; можливості
для студентів: знайти найновішу, актуальну інформацію; спілкування, пошта; аналіз статистичних і фактичних даних; реферати, курсові роботи; особисті запити, покупки; написання аналітичних, творчих робіт; доступ до різноманітної інформації;
швидкість доступу до першоджерел; значний масив упорядкованої інформації; розваги; передача даних викладачу; користування Е-бібліотеками; отримання інформації з предметів на сайті ВНЗ; доступ до нормативних актів.
У контексті нашого дослідження очевидно, що суб’єктна проблема проявляється у двох аспектах. По-перше, учні вірять усьому, що розміщено в Інтернеті і,
водночас, не вміють цілеспрямовано використовувати Інтернет для вирішення завдань навчального або діяльнісного характеру. Другий аспект проблеми полягає в
тому, що студенти ВНЗ також не вміють цілеспрямовано використовувати Інтернет
для самонавчання, для самоорганізації своєї квазіпрофесійної діяльності. Очевидно,
що вчителі не надають додаткових знань, потрібних для користування Інтернетом.
Дослідження і спостереження автора були проведені серед студентів ВНЗ ІІІ–
го курсу економічних спеціальностей. Питання стосувалося того, як студенти використовують Інтернет при вивченні економічних дисциплін у процесі своєї професійної підготовки та майбутньої професійної діяльності. Виявилося, що основні напрями такого використання мало стосуються професійної підготовки й пов’язані, поперше, зі „скачуванням” готових матеріалів до навчальних завдань (реферати, курсові, шпаргалки); по-друге, спілкування із друзями і знайомими; по-третє, розваги та
ігри через Інтернет. Дуже невелика частина студентів (всього близько 5 % від опитаних) показали розуміння можливостей Інтернету для вирішення вузькоспеціалізованих професійних завдань навчального характеру, як то використання даних із офіційних сайтів державних установ (Міжнародного валютного фонду, Світового бан-
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ку, Міністерства фінансів, Національного банку, Державної служби статистики тощо). І зовсім мало студентів використовували Інтернет, як джерело аналітичної інформації. З цього можна зробити висновок, що у студентів не сформовані уміння ІІІІV рівня алгоритмічно-дійового та квазіпрофесійного характеру, і немає розуміння й
навичок виконання інформаційно-аналітичних завдань за допомогою ресурсів Інтернету. Часто студенти не знають, які є офіційні сайти із нормативними ресурсами і
як використовувати їхні матеріали. Очевидно, що в умовах глобалізації економічних
процесів, вимог до швидкого реагування в процесі здійснення господарської діяльності неграмотне використання аналітичних ресурсів Інтернету призводить до того,
що економіст, особливо працівник такої високо аналітичної галузі як фінансова, відстає у прийнятті рішень, або зовсім немає такої здатності. Часто це призводить до
того, що окремі соціальні групи стають об’єктом маніпулятивних впливів, які провокують різкі коливання на фінансових і споживчих ринках.
Для урізноманітнення методів професійної підготовки майбутніх фахівців викладачу доцільно розробити своєрідну технологічну карту використання Інтернетресурсів у процесі навчання і в професійній діяльності. Одним із аспектів діяльності
викладача в організації вивчення економічних дисциплін має бути спеціально розроблена технологія використання Інтернет-ресурсів із навчальною метою. Суттєва
проблема психологічного характеру у використанні InRЕ на заняттях полягає в тому
аспекті, що існує суперечність між діяльністю правої та лівої півкулі головного мозку людини. Як показали дослідження, людині досить важко одночасно використовувати емоційно-візуальне навчання (робота з монітором) та аналітичне навчання (із
текстом). Спостереження автора показали, що студенти часто не мають навичок одночасно працювати з Інтернет-матеріалами і в цей же час вербалізувати свої враження, висловлювати коментарі, озвучувати те, що вони бачать на екрані. У більшості випадків у ході роботи студент не здатний прокоментувати ту інформацію, яку
він знайшов. Частіше, студент може відкрити потрібний сайт, знайти інформацію,
яка відповідає поставленому завданню, і зберегти з дотриманням нормативних вимог для того, щоб можна було через деякий час повернутися і проаналізувати цю
інформацію. Як показав досвід організації навчання, використання Інтернет-
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ресурсів доречно організовувати у 3-х-фазному циклі: перша фаза – знаходження,
збереження, каталогізація і генералізація інформації; друга – генералізація, читання
й аналіз; третя – доповідь, узагальнення й рекомендації щодо можливостей використання знайдених ресурсів у майбутній діяльності.
Важливе питання полягає в тому, на якому етапі навчального заняття ставити
завдання для роботи з Інтернет-ресурсами. Практика викладацької діяльності автора
показала, що протягом двох-годинного заняття (пари) оптимальним є такий технологічний режим: робота з Інтернетом має бути розміщена в другій половині заняття і
не має перевищувати 15-20 хвилин. Цього часу достатньо для того, щоб студент
знайшов одне-два джерела і висловив свої коментарі. При роботі понад 20-25 хвилин увага студентів роззосереджується, і вони втрачають здатність до концентрації
та аналізу. Після завершення роботи з Інтернетом ефективним є завдання, щоб студент сам зробив свій висновок: що він зрозумів, що для себе відкрив, які він бачить
можливості для використання здобутої інформації в практичній діяльності.
Накопичений у багатьох закладах освіти досвід навчання економічних дисциплін дає змогу зробити деякі узагальнення:
1. Комп’ютерні технології пов’язані з усіма етапами освітнього процесу і є важливим фактором якості навчання. Застосування КТН залежить від умов навчального закладу й підпорядковується його дидактичним цілям. Ефективність використання КТН прямо обумовлена конкретними завданнями вивчення циклу дисциплін або
професійної підготовки майбутнього економіста у цілому.
2. Як і будь-які інші засоби навчання, КТН використовують на всіх етапах діяльності: для здійснення мотиваційно-настановної функції, пояснення нової інформації, закріплення й узагальнення вивченого, виконання вправ і завдань, різних видів самостійної роботи, усіх елементів контролю і самоконтролю, навчальних проектів, для використання інформації з усіх доступних джерел.
Інформаційні системи і технології набувають дедалі більшого поширення в
економічній освіті, оскільки професійна діяльність економіста неможлива без застосування новітніх досягнень комп’ютерної техніки, то й професійна підготовка май-
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бутніх фахівців потребує певного підходу та організації. У цілому ж дидактичні інструменти КТН повинні відповідати цілому ряду вимог (за О. Д. Шараповим):
1) сприяти реалізації різних способів управління навчальною діяльністю;
2) забезпечувати єдиний інформаційний простір для роботи студентів в аудиторний і позааудиторний час;
3) активізувати діяльність студента для виконання різних завдань, використання способів отримання інформації, текстових і статистичних матеріалів, проблемних ситуацій, розв’язання задач різної складності, виконання вправ і проектів;
4) забезпечувати повний доступ до навчальної інформації з предметної та суміжних галузей знань;
5) враховувати індивідуальні можливості студента стосовно часу й темпу роботи із матеріалами, створювати умови для саморефлексії, самоконтролю та обміну
думками з іншими студентами й викладачем через інтрамережі;
6) надавати можливість студентові входити до програми в будь-який час, повторювати раніше вивчені теми, виконувати завдання, здійснювати самоконтроль;
7) мати здатність до оновлення змісту, адаптації управління програмою відповідно до умов навчального процесу.
Досвід використання інтернет-ресурсів на заняттях показує, що завдання мають бути вузькоспеціалізованими й поєднувати в собі роботу з електронними й текстовими матеріалами. Таким чином, відбувається закріплення отриманої цифрової
інформації, і текстовий матеріал краще запам’ятовується студентами з можливістю
відкладеного відтворення. Використання КТН вимагає певних умов, зокрема наявності відповідного програмного забезпечення, вільного володіння технікою викладачами і студентами, відведення часу викладача для розробки інформаційнозмістовного забезпечення предмета, графіка роботи студентів ІКТ тощо.
Для гнучкого й оперативного керування у використанні дидактичних технологій доцільною є мультипроцесорна система управління за дидактичними цілями. Така інтерактивна комп'ютеризована система із сукупності автоматизованих робочих
місць характеризується модульною структурою, веденням інформаційної бази даних, можливістю конфігурації для роботи в локальній та/або глобальній (Інтернет)
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мережі, роботою в режимі резервування, віддаленим та/або локальним адмініструванням, захистом від несанкціонованого доступу, можливістю поетапного вводу в
експлуатацію та можливістю оперативного нарощування апаратних засобів та прикладного програмного забезпечення, що потребує незначних трудозатрат та затрат
часу. Система створена на базі сучасних цифрових інформаційних технологій, комунікацій, програмно-апаратних засобів (планшетні ноутбуки, сервери, лінії комунікацій, засоби гуртового перегляду інформації). Система складається із серверної
та клієнтської частини. Інформаційна система являє собою „Єдине вікно доступуˮ
до освітніх ресурсів, повнотекстової бібліотеки навчально-методичних матеріалів
для загальної та професійної освіти, саморозвитку і групових проектів.
Висновки до розділу 2
Якість освіти, зокрема студентів за результатами професійної підготовки, є визначальною передумовою ефективної самореалізації молоді у практичній діяльності.
Тому управління якістю в освіті має велике значення для формування професійної
компетентності, забезпечення конкурентоспроможності та соціальної інтеграції
майбутніх фахівців. Неконвертованість результатів навчання обмежує можливості
працевлаштування випускників територіальними рамками ринків праці, що, зрештою, призводить до їх кваліфікаційного виснаження. Необхідність забезпечення якісної освіти та середовища спільної відповідальності її суб'єктів обумовлює наукові
пошуки інструментарію для її реалізації. Важливим у забезпеченні якості навчального процесу є встановлення кола „всіх зацікавлених осібˮ – суб'єктів якості освіти.
Основними напрямками забезпечення якості навчання є зміст, навчальні заходи, контрольно-інструментальні матеріали, що відповідають реалізації основних аспектів освіти: філософсько-соціокультурного, змістовно-технологічного, ціннісносвітоглядного, комунікативного, структурно-організаційного.
При цьому необхідно враховувати вимоги європейських директив і рекомендацій у галузі „Освіта-2020ˮ, „Освіта упродовж усього життяˮ, ключових компетенцій і кваліфікаційних рівнів.
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До інваріантних методичних інструментів якості навчання віднесемо такі:
1)

удосконалення змісту і форм реалізації неперервної освіти у світлі вимог

Національної рамки кваліфікацій та Європейської кваліфікаційної структури;
2)

створення і функціонально-змістове наповнення системи якості освіти

локального соціально-економічного середовища;
3)

конструювання „предметного поля якостіˮ за освітньо-віковими рівнями

та предметними циклами навчання;
4)

управління особистісними факторами ефективності навчання;

5)

планування професійного зростання і кар’єрних стратегій майбутніх фа-

хівців у процесі навчання;
6)

активізація дидактичних процесів у професійно-орієнтованому навчанні

за рахунок індивідуалізації навчання, використання ІКТН, міждисциплінарних підходів для реалізації „змішаногоˮ навчання (зокрема відкритого Е-навчання);
7)

упровадження систем управління знаннями, моделей віртуалізації на-

вчання, застосування технологій управління контентом та спільною роботою груп.
Основну роль у забезпеченні якості освіти відіграють навчальні заклади (адміністрація й педагогічний персонал), координацію виконують відділи/управління
освіти місцевих адміністрацій. Однак, в силу специфіки їх діяльності, чітко обумовленої законодавством про державну службу, ці управлінські структури не можуть
здійснювати вплив на господарюючих суб’єктів, зміст і методи навчання учнів.
Вирішення проблем забезпечення неперервності якісної освіти має ґрунтуватися на принципах спільної відповідальності та солідарності, із урахуванням суб'єктних позицій із точки зору змісту, структури та участі всіх зацікавлених сторін.
Основні положення другого розділу висвітлено в таких публікаціях автора:
[147]; [150]; [152]; [154]; [162 – 163]; [171 – 172]; [174 – 175]; [182 – 183]; [190];
[252]; [388].
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РОЗДІЛ 3
ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Відповідно до положень Концепції розвитку економічної освіти (2003 р.), „головними компонентами економічної освіти є її зміст і організаційно-освітні технології забезпечення. Вони мають свої особливості у різних складових економічної
освіти: загальноекономічній та професійно-економічній. Загальноекономічна освіта
охоплює комплекс соціально-економічних знань, умінь і навичок для забезпечення
розвитку економічної культури і свідомості як особи, так і суспільства загалом.
Особливості змісту професійно-економічної освіти обумовлюються вимогами до її
кінцевого результату – формування гармонійної, різнобічно розвиненої особистості,
для якої професійні знання, уміння, навички і їх постійне оновлення становлять основу самореалізації в економічній сфері суспільстваˮ [206].
3.1. Аналіз сутнісних підходів до реалізації технологій навчання
економічних дисциплін в СНО
Зміст економічної освіти реалізується через систему економічних дисциплін,
що відповідають структурі економічної науки, предметно-дисциплінарну структуру
якої відображено на рисунку 3.1. Економічна освіта охоплює чотири блоки дисциплін, які формують сучасний світогляд і зумовлюють потребу в постійному оновленні
соціально-економічних знань, умінь, навичок: загальноосвітній, фундаментальний,
інноваційно-практичний і блок дисциплін спеціальної підготовки.
Дисципліни, що входять в названі блоки, забезпечують багатоаспектне вивчення закономірностей економічної сфери суспільства на різних рівнях складності.
Поняття „економічні дисципліни” визначаємо як систему відповідним чином структурованих теоретичних і практичних знань з окремих галузей економічної науки, які
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вивчаються для набуття освіти та/або кваліфікації певного рівня. Зміст і предмет
економічних дисциплін відрізняється за змістом, призначенням, дидактичними цілями і рівнем освіти. Вважаємо доцільним вирізнити такі групи економічних дисциплін: 1) загально-економічні (економікс, основи економіки, економіка суб’єктів господарювання); 2) соціально-економічні (економічна психологія, дидактика економіки, психологія бізнесу, економічна соціологія, економічна історія, соціальна педагогіка, професійна освіта); 3) професійно-економічні (фахового спрямування за напрямками підготовки); 4) природничо-математичні економічного спрямування;
5) інженерно-комп’ютерні економічного спрямування. Дисципліни, що входять в
названі блоки, забезпечують багатоаспектне вивчення закономірностей економічної
сфери суспільства на різних рівнях складності.

Сфери міжнародної економіки, міжнародні ринки, міжнародна політика
Економіко-соціальні науки (економічна соціологія, економічна психологія, інституційна та еволюційна економіка тощо)
Галузеві та міжгалузеві
економічні науки (промисловість, с/госп., торгівля,
фінанси, банки, ІКТ тощо)

Управління фірмою

Просторово-часові економічні
дисципліни (регіональна економіка, економічна історія, економічна географія тощо)

Прикладні функціональні
науки (бух/облік, аудит,
статистика, планування,
маркетинг, ціноутворення)

Укравління національною економікою
Теорія управління
Економікс
Класична політекономія

Рисунок 3.1. Модель предметно-дисциплінарної структури економічної науки
Підґрунтям безперервної економічної освіти є економіка як наука, що віддзеркалює закономірності складної економічної системи. Знання організаційноекономічних відносин і відповідних галузей допоможуть створювати матеріальні
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блага, а знання соціально-економічних відносин і загальної економічної теорії дадуть змогу організувати процеси відтворення всіх ресурсів, щоб неухильно підвищувати суспільний добробут.
Головною парадигмою економічної освіти є розуміння того, що розвиток економічної сфери суспільства значною мірою зумовлений характером життєдіяльності
людини, її світоглядом, соціально відповідальною поведінкою.
Формування економічних знань реалізується через поєднання пізнавальних,
теоретичних і практичних компонентів навчання. Пізнавальні компоненти створюють систему фінансових, технологічних, технічних, економічних і правових
знань, що визначають економічну культуру молоді, формують її готовність до свідомої гармонізації стосунків „Людина – суспільство – природа – економікаˮ. До теоретичних компонентів навчання належать: світогляд і вміння творчо мислити, які є
підґрунтям економічно доцільних і соціально відповідальних рішень, дослідницьких
навичок; практичних умінь. Практичні компоненти економічно освіченої людини
виражені в уміннях постійно підвищувати компетентність і використовувати нові
знання для вдосконалення організаційно-економічних і управлінських процесів; розвивати особистісний і колективний потенціал економічної діяльності на засадах соціального партнерства і соціальної відповідальності.
З урахуванням названих положень зазначимо, що вибір „організаційноосвітніхˮ і навчальних технологій забезпечення економічної освіти зумовлюється
рядом чинників, серед яких основні: специфіка економіки в системі наук, рівні й
етапи економічної освіти, особливості освітньо-вікових груп навчання, цілі здобуття
освіти й економічного навчання. Відповідно, перед викладачем постають завдання
оптимізації вибору та узгодження дидактичних технологій з використанням процесуально-змістового, особистісно-орієнтованого та професійно-орієнтованого підходів, вимог активізації навчання учнів, тенденцій розвитку інформаційно-цифрового
середовища, технізації навчання й праці.
В аспекті розвитку професійно-значимих компетентностей учнів та майбутніх
фахівців, вважаємо за доцільне виокремити дидактичні технології за специфікою результатів навчання – формування бажаних якостей особи, яка здобуває економічну
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освіту (табл. 3.1): технології формування фахових (предметних), технологометодичних, соціально-орієнтованих, особистісно-орієнтованих компетентностей.
Використання кожної дидактичної технології сприяє формуванню комплексу професійно-значимих якостей учня, при цьому кожна із вказаних має свої специфічні
результати у вигляді характерних умінь.
Таблиця 3.1
Карта технологій для навчання економічних дисциплін
Форми
проведення занять

Запланований
результат:
формування ПЗК
Фахові / предметно-змістові
компетентності

Домінуючі технології (Т) навчання

Т. когнітивного навчання; Т. продуктивного
навчання; Т. розвитку критичного мислення;
 Лекції;
навчальне проектування; інтеріоактивні
 Уроки;
технології; місце орієнтоване навчання; екскурсії;
 Практичні
мультимедіа-навчання; класи-студії; навчальнозаняття;
професійні тренінги.
 Семінари;
ІКТ;
комп’ютерно-орієнтоване
навчання;
 Інтеракти- Технологометодичні
Т. операційно-діяльнісного
навчання;
вні
компетентності
Т. вирішення дослідницьких задач (ТРИЗ);
 заняття;
(інструменталь- навчальні тренінги виконання; мережне навчання;
 Робота
ні)
„хмарніˮ
технології;
змішане
(аудиторно в групах;
дистанційне) навчання; флеш-зошит.
 Змішане
СоціальноТ. соціальних груп; Т. соціального проектування;
навчання;
орієнтовані ком- дидактичні ігри; інтерактивні технології;
 Навчання
петентності
кооперативне навчання; Т. громадянського нау віртуавчання; „Сase-studyˮ; Т. розвитку EQ; класи-студії;
льному
тренінги.
 середови- ОсобистісноСамопрезентації; Портфоліо; Індивідуалізоване
щі;
орієнтовані ком- навчання; Т. малих робочих груп; Case – studyˮ;
 ІКР
петентності
Навчання в парах; Вправи особистісного розвитку;
тренінги індивідуальних проектів; ігри саморозвитку; віртуальні ігри; класи-студії; Т. розвитку EQ;
Т. розвитку
підприємницьких
здібностей;
Т. самореалізації, вітагенного навчання тощо.
На кожному етапі безперервної економічної освіти для кожної людини зміст і
форма освітнього процесу повинні віддзеркалювати задоволення потреб особистості
відповідно до особливостей етапу та професії. З цієї точки зору усіх, хто навчається,
можна поділити на дві групи: фахівців, для яких економіка є основним предметом
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діяльності (професійні економісти і підприємці, менеджери та інші управлінські кадри) й індивіди, для яких економічна наука є засобом усвідомлення їх економічного
становища на виробництві і в суспільстві, удосконалення умов їх життя, підвищення
добробуту та всебічного розвитку особистості. Для кожної із цих груп зміст економічної освіти має бути різним [206].
Основними засобами реалізації змісту економічної освіти є педагогіка співпраці та соціально-економічного партнерства, постійна і безпосередня взаємодія
тих, хто навчається, з тими, хто навчає, і тими, для кого навчає. Соціалізація особистості не може повноцінно відбуватися без спілкування із викладачем, що було б рівноцінним відриву навчання від виховання.
Групи дидактичних технологій для навчання економічних дисциплін ми вирізняємо за такими основними критеріями: зорієнтованість на реалізацію провідних
дидактичних цілей; специфіка взаємодії суб’єктів навчання; освітньо-професійного
середовища і видів діяльності у системі „Вчитель – Ученьˮ. До таких груп віднесемо: технології когнітивного розвитку (енциклопедичного навчання) (Ткн); соціально-гуманітарні технології (соціалізації) (Тс); технології особистісно-орієнтованого
навчання (Тон); задачно-орієнтовані технології (репродуктивного навчання та вирішення дослідницьких задач) (Тзн); технології професійно-орієнтованого (фахового)
навчання (ПОН); технології індивідуалізованого (персоналізованого) навчання (ІН).
Усі вказані технології реалізуються через певну систему змістових модулів і
тематичних блоків завдань. Використання домінуючих технологій навчання за етапами неперервної економічної освіти відображено у таблиці 3.2. Вибір ТН переважною мірою залежить від учителя та/або від адміністрації закладу освіти. У ВНЗ відмінності технологій навчання залежать від факторів дидактичного інструментарію
та навчальної інфраструктури (узгодження форм навчальних занять, кількість годин
на вивчення дисципліни, форм контролю); орієнтування на практичну діяльність, що
визначає зміст практичної роботи; вимоги до продуктивності завдань тощо.
В рамках технологій традиційного когнітивного навчання можливі поєднання
інших ТН, однак їх кількість має бути обмежена й узгоджена між дисциплінами,
щоб не склалась ситуація, коли технології моделювання чи проектування реалізу-
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ються одночасно на різних предметах, тоді втрачається зміст самого предмета, а фокус уваги зміщується на процесуальну сторону. В рамках ЗОШ „піраміда технологійˮ узгоджується в рамках методичних секцій, бажано, щоб існувала впорядкованість і наступність ТН між різними етапами навчання (між класами: 1-3 → 4-5-6 →
7-8-9 → 10-11), що обумовлюється віковими психо-фізіологічними особливостями і
цілями навчання, заданими у нормативних документах.
Таблиця 3.2

Початковий
Орієнтувальний
Адаптивний

Тс;

Репродуктивний

Стар-ша
школа

ВНЗ
І-ІІ
р.а.

ВНЗ
ІІІ-ІV
р.а.

Тс;
Ткн
Тзн

Тзн ;
Ткн
Тзн; ІН

Тзн;

Тс; Ін

Ткн

Ткн;
ПОН

Тзн;
ПОН

Тс;
ПОН
Тс;
ПОН
ПОН;
Тзн

Алгоритмічнодійовий

Тзн

Ткн;
ПОН

Системномоделюючий

Тзн;
Тс

Тзн;
ПОН

ПОН; ІН ПОН;
Тзн;
ІН
ПОН; ІН ПОН;
ІН

Тс; Ткн

Тзн ;
Тс
Ткн;
Тзн;
ПОН
ПОН;
Тзн; ІН
Тзн;
ПОН

ПШО

Етапи НеО
ПочатСередкова
ня
школа
школа

До-проф.
освіта

Рівні сформованості знань та
компетентностей
учня

Післядипл.
освіта

Технології реалізації цілей навчання економіки

Тзн;
ІН
Тс ;
Тс ;
Ткн
ІН
Ткн; ІН Тзн;
Ткн

Тс;
ІН
Тс;
Ткн
Ткн
; ІН

Тзн; ІН

Тзн
; ІН

Тзн; ІН

Тзн;
ПОН;
ІН
ПОН;
Тс; ІН

Тзн
; ІН

Технології навчання економіки у загальноосвітніх закладах
Завдання економічної освіти підростаючого покоління по-новому постали перед загальноосвітньою школою на початку ХХ століття. Зміни в розвитку економічних відносин зумовили потреби оновлення технологій економічного навчання учнів.
Підготовчий етап до системного засвоєння економічних знань відбувається у
дошкільний період. Початкові економічні знання засвоюються через емоційноестетичне сприйняття основ домашнього господарства та розвиток навичок дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, природних багатств, сприйняття та усвідомлення життєвих потреб, а також ознайомлення із елементарними відомостями
про економічні стосунки людей. Цей процес відбувається під час активної діяльнос-
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ті, коли діти оволодівають умінням бережливого ставлення до предметів, що їх оточують, і створення умов для їх використання [160; 161; 206 та ін.].
Зміст шкільної економічної освіти реалізується принаймні на двох рівнях: у
початковій школі та в класах середньої і старшої школи, структурується за блочномодульним принципом навчання і зорієнтовується на розвиток економічної культури та економічного мислення [90; 155; 156; 166; 175; 187; 188; 189; 206, та ін.].
Як зазначено у Державному стандарті базової і повної середньої освіти [78],
загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення. Економічний зміст у середній освіті представлений у багатьох навчальних предметах, які є структурними компонентами освітньої галузі „Суспільствознавствоˮ (історія рідного краю, історія
України, всесвітня історія, право, мораль, економіка, філософія, громадянська освіта) (табл. 3.3). У старшій школі навчальна мета цієї галузі полягає у створенні умов
для свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві, формування у них активної соціальної та громадянської позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури спілкування й діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному
включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства, свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної діяльності.
Загальна середня освіта дає змогу школярам здобути базові економічні знання,
щоб використовувати їх для вирішення життєвих ситуацій. Знання про взаємозв'язки
між компонентами економічних знань і людською діяльністю потрібні для сприйняття цілісного економічно-предметно-просторового середовища, яке їх оточує і є
основою здорового способу життя. Економічні знання мають віддзеркалювати економічні явища й поняття, формувати вміння економічного аналізу і розрахунків, розвивати творчі здібності учнів. Шкільна економічна освіта є базою для подальшого
її розвитку і поглиблення [78; 206].
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Для досягнення згаданих вище цілей необхідно створити певні умови, які
сприяли б розвитку економічного мислення у дітей молодшого і середнього шкільного віку. Тому вчитель повинен докласти максимум зусиль для того, щоб учні змогли розвивати в собі економічне мислення, яке допоможе їм у вирі самостійного
життя. Вчитель може стимулювати в учнів бажання до вивчення економіки, довести
їм необхідність економічних знань. Від вчителя залежить мотивація навчання учня,
вчитель є свого роду драматургом навчального процесу, він створює психологічно
комфортні умови для навчання учнів, атмосферу їх впевненості в собі, для розвитку
світогляду та власної гідності.
Таблиця 3.3
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
ІІ. Освітня галузь „Суспільствознавство”
Старша школа. Суспільствознавчий компонент
Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підгоЛюдина в економічній сфері товки учнів:
Економіка. Економічне життя суспільства.
Людина в системі економічних відносин. Економічні
потреби, умови і ресурси.
Економічна діяльність суспільства. Домашнє господарство.
Економіка та економічна система України. Місце України у світовому господарстві.
Праця. Професія. Ринок
праці. Підприємництво.
Якість і рівень життя.
Бюджет. Податки. Фінанси.
Фінансова безпека громадянина і держави. Світова економіка. Глобалізація.

знати і розуміти сутність і структуру економіки та
економічних відносин, економічної системи України, функціонування ринку праці, бюджетної, фінансової, податкової системи, сутність підприємництва, уміти аналізувати економічні відносини,
використовуючи при цьому історичний підхід, критичне мислення та елементи логіки, добирати джерела економічної інформації та працювати із економічними даними, встановлювати причиннонаслідкові зв’язки між економічними подіями на
міжнародній арені та в Україні, аналізувати та враховувати фінансові ризики, застосовувати набуті
знання і вміння під час планування домашнього господарства та бюджету родини, формування власних професійних цілей та вибору шляхів їх досягнення, виявляти ставлення до власних економічних
потреб та шляхів їх задоволення, оцінювати особливості сучасного ринку праці в Україні, наявні
економічні ресурси, можливість розроблення та реалізації особистих економічних проектів, розуміти
об’єктивні причини глобалізації
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Дидактичних розробок для вивчення економіки в школі достатньо, але їх потрібно відповідно адаптувати, навчальну інформацію подавати у зрозумілому для
школярів вигляді, врахувати вікові особливості при виборі змісту, форм і методів
поданого матеріалу, зробити економічне навчання цікавим і захоплюючим.
Економічна освіта й виховання спрямовані, насамперед, на розвиток у кожної
дитини дбайливого ставлення до власності, вироблення уміння раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення різноманітних потреб. Економічне виховання покликане відіграти важливу роль у формуванні в учнів таких якостей, які б
відповідали суспільним інтересам і сприяли всебічному розвиткові особистості.
Свого часу А.С. Макаренко вказував на те, що кожна людина є учасником суспільного виробництва, і чим краще вона підготовлена для цього, тим більше користі
принесе країні й собі. В економічній освіті й вихованні учнів беруть участь різні соціальні ланки: школа, сім’я, позашкільні освітньо-виховні заклади, громадські організації, трудові колективи, засоби масової інформації. Головну роль у здійсненні
економічної підготовки підростаючого покоління відіграє загальноосвітня школа, а
економічного виховання в цілому – сім’я.
Навчання економіки молодших школярів
Для навчання економіки у початковій школі пропонується чимало курсів. Автором розроблено програму і дидактичні матеріали з предмета „Економіка родиниˮ
[160; 161]. Основна мета курсу – дати учням 3–5-х класів початкові знання про такі
ключові економічні поняття як „потребиˮ, „ресурсиˮ, „бюджетˮ, „товари і послугиˮ,
„грошіˮ, „цінаˮ, „проблема виборуˮ на прикладі економіки сім’ї, яка є складовою частиною економічної системи країни. Вивчаючи й аналізуючи економічні явища на
прикладах із повсякденного життя, діти готуються до вивчення у майбутньому
більш складних економічних процесів і закономірностей. Вивчення основ економіки
на прикладі сімейного господарства (за програмою „Економіка родини”) дає змогу
поєднувати зміст навчального предмета із повсякденним життям, враховувати особливості психічного розвитку учнів і сприяти цьому процесу [155; 160; 161; 343]
.
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Зупинимось на деяких особливостях проведення занять для вивчення курсу
„Економіка родиниˮ [160; 161; 189]. При вивченні курсу „Економіка родиниˮ є доцільним застосування роботи малих груп і активних методів навчання, а саме: різноманітних рольових та імітаційних ігор, обговорення конкретних ситуацій, випадків.
Важливим є навчання „через діюˮ, в цьому допоможуть різні завдання, домашня робота, ігри з друзями. В молодшому шкільному віці діти люблять робити щось власноручно, тому необхідно використати це в навчально-пізнавальній діяльності, доручати дітям намалювати, скласти, склеїти, розробити тощо. При вивченні курсу
„Економіка родиниˮ не можна обійтись без використання наочних матеріалів (малюнків, схем, кросвордів), які в достатній кількості містяться у посібнику до предмета. У створенні різних навчальних матеріалів можуть допомогти й самі учні. Це
може бути одним із видів домашнього завдання.
Щодо контролю та методів оцінювання, пропонується проводити тестування,
письмові домашні завдання, опитування. У ході навчання доцільно не примушувати
дітей механічно, бездумно повторювати чи „зазубрюватиˮ економічні поняття, терміни, а навчити їх мислити, аналізувати, намагатись оцінювати економічні факти,
виявляти причини їх виникнення та передбачати їх наслідки, які можуть настати за
різних умов розгортання подій.
У процесі організації навчання молодших школярів на засадах активізації пізнавальної діяльності виявлено їхню здатність до засвоєння наукових понять, розмірковування, узагальнення, усвідомлення різноманітних зовнішніх і внутрішніх
зв’язків як між окремими якостями предметів, так і між самими предметами. Основним критерієм повноцінного узагальнення знань є уміння дитини навести і пояснити
конкретний приклад або малюнок. Ця особливість зумовлює широке використання
наочних зображень та описів, які стають підґрунтям суджень школярів про ознаки і
властивості предметів і явищ. Проте не слід усе вивчення базувати на малюнках –
вони повинні бути своєрідним „поштовхом”.
Молодший шкільний вік – період інтенсивного формування особистості. Розвивається здатність до наслідування, завдяки чому діти оволодівають поняттями про
призначення предметів, способи їх практичного використання, засвоюють поведінку
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старших. Довільна увага активізується, якщо штучно зробити привабливим те, що
саме по собі нецікаве, створити емоційну насиченість та заінтересувати. Тому для
забезпечення стійкої уваги, тривалої концентрації та сталого подолання відволікаючих моментів насамперед потрібно сформувати у дитини відповідний інтерес. Для
цього доцільно не допускати одноманітності у роботі дітей (протягом заняття виконувати дії, операції 3-4 видів); підібрати оптимально складні завдання; користуватись у процесі пояснення й виконання роботи наочністю – зразок стимулює бажання
зробити щось краще; використовувати малюнки, макети, які можна виготовити разом; застосовувати різні прийоми роботи для виконання завдань; пропонувати дітям
повторити сутність завдання, інструкцію для їх кращого розуміння й усвідомлення.
У процесі навчання у молодших школярів розвивається уява – враховуючи це,
дітям можна запропонувати вирішення задачі, умови якої подані у вигляді абстрактної схеми. Учителем це може бути використано під час проведення навчальних ігор
з дітьми: „Уявіть собі”. Діти розуміють, що ця ситуація не відбулася, – вони вважають її умовною і можуть передбачити її наслідки. Для розвитку творчості зовсім не
обов’язково придумувати щось неймовірне. Годяться вправи – „лабіринти” або „головоломки”, створені спільними зусиллями дітей, різноманітні конструктивні завдання. Головне спрямувати дітей на те, щоб вони прагнули скористатися уже відомою їм інформацією, шукали різні способи розв’язання, вдавалися до якомога більше спроб, не соромилися ставити запитання, шукали різні комбінації умов завдання.
Розвиток понятійного мислення у дітей початкової школи міцно пов’язаний із
предметами і явищами, при цьому переважає спрямованість на вирішення конкретних завдань, які пов’язані з активною діяльністю (грою, малюванням тощо).
У процесі навчання молодших школярів формується особливий вид сприйняття – спостереження. Тому на уроці потрібно спонукати учнів до розширеного формулювання завдань, навчити належним чином сприймати ті чи інші явища та дії.
Для цього доцільно постійно демонструвати відповідні приклади, пояснювати прийоми огляду, споглядання речей, предметів, явищ.
Молодший школяр прагне до активності, до дієвого стану, хоче впливати на
своє оточення, бути діяльним, енергійним, створювати і перетворювати. Отже, за-
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вдання дорослих – спрямувати природну активність дитини у цілеспрямовану діяльність, адже у діяльності учень і формується, і виявляє свою особистість.
Важливо також розвивати уміння працювати для загальної користі, організовувати свою роботу, оптимально розподіляти час, створювати умови для виконання
роботи, відповідати за якість своєї праці, планувати свої дії, знаходити застосування
своїм здібностям, прагнути покращити власні досягнення, працювати в робочих
групах. Цьому сприяють бесіди про те, що роблять батьки, яка суспільна користь від
їхньої праці, розмови про випуск продукції, кількість, якість, продуктивність праці,
витрати матеріалів на виготовлення продукції. Корисно наводити дітям факти і цифри, оскільки це дисциплінує, переконує, стимулює розмірковування. Дітям важливо
підтверджувати розуміння того, що праця – природна і необхідна умова життєдіяльності, а не лише розвага, радість і захоплення.
Навчання економіки у середніх і старших класах
Для навчання економіки у середніх і старших класах автором розроблено й запропоновано навчальні програми предметів „Світ грошейˮ (2003 р.) для учнів 6-7 –х
класів, „Економікаˮ (2001 р.) для учнів 10-го класу, „Психологія бізнесуˮ (2001 р.)
для учнів 11-го класу ліцеїв, гімназій, коледжів, „Географія світового господарства з
основами економіки” (2001 р.) для учнів 11-го класу.
Так, зокрема, основна мета курсу „Світ грошей” [90; 252, с. 324-330] – дати
учням знання про надважливий економічний феномен – гроші, їх розвиток, роль в
економічних процесах і житті кожної людини. Вивчення предмета ґрунтується на
матеріалах попереднього курсу „Економіка родини” і передбачає використання міжпредметних зв’язків з географією, історією, математикою, літературою тощо. Реалізація навчальної програми може здійснюватись на уроках (за рахунок годин варіативної частини навчального плану) або на факультативних заняттях. До кожної теми
запропоновано проведення ігрових занять для формування практичних навичок,
проведення екскурсій на підприємства, краєзнавчий музей своєї місцевості тощо.
Програма дисципліни „Психологія бізнесу” [252, с. 330-341] є результатом досліджень і систематизації багатогранних напрямків роботи і публікацій у цій важли-
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вій галузі. Важливим компонентом професійної діяльності сьогоднішнього економіста, підприємця є робота з людьми. Тому серед ряду професійних умінь особливої
ваги набувають такі психолого-педагогічні уміння, як організаторські, методичні та
комунікативні, серед яких – вміння оцінювати ділові якості співробітників, спілкуватися, вибирати відповідні методи роботи, спонукати до спільної праці, ефективно
впливати для досягнення результатів, стимулювати активність, ініціативність, інтерес тощо. Важливо навчитись будувати відносини, реалізовувати у них свої плани і
потреби, обирати способи взаємодії у спільній діяльності з іншими людьми, самовираження і оволодіння соціальними ролями при розв’язанні економічних завдань.
Вирішенню названих проблем сприятиме вивчення дисципліни „Психологія бізнесу” поряд із іншими в системі економічної освіти.
Психологія бізнесу у запропонованій програмі розглядається за такими розділами: Розділ І – „Особистість і бізнес”, Розділ ІІ – „Фактори ефективної взаємодії”,
Розділ ІІІ – „Психологія продажів”. Сучасний бізнес має три складові успіху: продуктивність, якість і „людський фактор”. Ці три фактори універсальні. Вони відіграють важливу роль в житті людей і організацій незалежно від культури, державних
кордонів, галузей діяльності та ідеології. Мотивацією нового покоління є моральне
задоволення від праці, зацікавленість у результатах. Ці підходи важливі для будьякої діяльності. Людина, що знає свої сильні сторони, впевнена в собі, має адекватне
уявлення про те, чого вона може досягти, і впевнено йде до досягнення своєї мети.
Курс „Географія світового господарства з основами економіки” [90] дає комплексні знання про сучасні закономірності розвитку й розміщення населення і господарства світу як на земній кулі в цілому, так в окремих регіонах і країнах. Сучасні
процеси соціально-економічних змін у світі надзвичайно багатогранні. Україна також переходить до відкритого для зовнішнього світу суспільства. Як показує досвід
багатьох країн, залучення до міжнародного співтовариства веде не тільки до кардинальних змін у виробництві й споживанні, а й радикально змінює наші уявлення про
сучасний світ, змушує виявляти і осмислювати нові проблеми і, зрештою, вимагає
нового світогляду, поведінки, кваліфікації і знань. Ось чому вивчення географії світового господарства у старшій школі набуває такого великого значення.
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Курс „Географія світового господарства з основами економіки” складається з
трьох частин. Розділ І. „Загальні закономірності розвитку світового господарства”
– охоплює питання, які стосуються міжнародного географічного поділу праці, становлення і розвитку світового господарства. У другому розділі – „Світове господарство і міжнародний бізнес” розглядаються базові положення про зміст і організацію
підприємницької діяльності, її роль і місце у світовій економіці, адже сьогодні до
міжнародного бізнесу відноситься будь-яка господарська угода із перетином кордонів, з участю представників двох і більше країн. Основні питання третього розділу
„Розвиток світового господарства у сучасних економічних системах світу” стосуються економічного потенціалу країн і регіонів та проблем його розвитку через
державне регулювання економіки, вдосконалення територіальної організації господарства, міжнародної торгівлі та глобальних інтеграційних процесів.
Провідною ідеєю предмета „Географія світового господарства з основами економіки” є розгляд учнями усіх питань з позиції України, громадянина чи суб’єкта
господарювання нашої держави. Такий підхід допоможе майбутньому фахівцю
знайти своє місце у новому світі, використати знання для зміцнення своєї нової ролі
у соціальній спільноті. Програмою передбачено виконання практичних робіт, які
дають змогу учням застосувати набуті знання у конкретних життєвих ситуаціях. Більша частина практичних завдань курсу мають профорієнтаційний характер.
Деякі аспекти методики навчання економіки у школі
Традиційно, у багатьох випадках у системах шкільного навчання учні є „споживачами знаньˮ, які повинні дрібними порціями засвоювати методично оброблені
знання. Такий підхід, що часто виправдовується браком часу, призводить до того,
що викладач проводить заняття, задає запитання, а школярі приречені на роль пасивних слухачів. На відміну від традиційних, значного поширення набуває інший організаційно-методичний підхід у навчанні – активний діяльнісний підхід до визначення форм організації і методів навчання як важливий спосіб управління діяльністю учнів, їхнім індивідуальним розвитком, вимагає від педагогів визначення тих видів діяльності, які оптимальною мірою сприяли б досягненню мети навчання.
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Навчальна діяльність є множиною різноманітних педагогічних завдань. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (випадків, ситуацій, інсценізацій, дискусій та ігор дидактичних) ефективно поєднуються з іншими загальними
дидактичними методами (пояснювально-ілюстративним, репродуктивним, проблемного викладу, частково-пошуковим, дослідницьким), доповнюють та урізноманітнюють їх, а також органічно вписуються в педагогічний процес і відповідають умовам педагогічного середовища традиційного навчального закладу. При цьому вчитель, що проводить заняття, виступає не стільки джерелом інформації, скільки організатором всієї роботи, спрямовуючи її в потрібне русло, створюючи сприятливий
психологічний клімат у групі, коректуючи помилки. Роль педагога особливо зростає, коли учні працюють в умовах ігрових моделей навчання. Це допомагає творчо
підходити до навчання, сприяє розвитку вміння аналізувати рішення, бачити неординарні шляхи розв’язання проблем.
Особливе місце серед усіх методів навчання, що застосовується при вивченні
економіки в школі, займає використання конкретних ситуацій як опис умов реального або умовного середовища, в якому відбуваються певні події, явища, факти економічного життя, що мають інколи проблемний характер. Використання аналізу конкретних ситуацій рекомендується для поглиблення знань з тем; встановлення зв’язку
теоретичних положень із практикою, формування вмінь учнів аналізувати події, факти, явища, робити відповідні висновки, приймати рішення; розвитку вмінь і навичок конкретної продуктивної діяльності в нетипових або непередбачуваних ситуаціях. Аналізуючи конкретні ситуації, можна використовувати різні прийоми роботи,
які дають змогу навчити учнів самостійно розбиратися в економічних подіях, розуміти зміст як окремих фактів та явищ, так і перспективи розвитку подій в цілому.
Важливо так організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, щоб вони
глибоко осмислили й переробили у своїй свідомості весь навчальний матеріал, щоб
вони навчились самостійно аналізувати нові для них факти та явища з економіки.
Важливе значення при цьому мають логічні завдання, що вимагають від учня розумового перетворення матеріалу, що вивчається, і творчо-пошукової діяльності, яка
спрямовується завданнями проблемного характеру. Для вирішення проблеми учень
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повинен не тільки використати раніше здобуті знання, але й знайти необхідні дані у
матеріалі, що вивчається. Складається ситуація, яка вимагає від учня активного
сприйняття нового матеріалу, самостійної розумової діяльності, застосування наявних знань, пошуку правильного рішення поставленої проблеми. Таким чином, аналіз
конкретної ситуації допомагає учням зрозуміти закономірності розвитку економічних процесів. Використання завдань типу „зробити висновкиˮ вимагає від учнів
глибоко осмислити весь матеріал, що пов'язаний із ситуацією, виділити в ньому головне – ті фактори і дії, які впливали на хід і наслідки подій, визначити причини успіхів і невдач у результатах подій, розглянути суб’єктивні фактори та об’єктивні
умови, сформулювати найважливіші висновки для подальшої діяльності.
Цікавими для учнів є різновиди інтерактивних та інтеріоактивних технологій
навчання, що мають такі особливості [154]: наявність спеціально створених умов
навчального середовища, у яких учасники не можуть не діяти, залишатися сторонніми глядачами, що досягається використанням відповідних дидактичних матеріалів, методів та засобів навчання; активна діяльність учнів зумовлена бажанням
отримати знання та забезпечена мобілізацією резервних здібностей; індивідуальний
підхід до кожного учасника навчального процесу, що передбачає зацікавленість викладача в розвитку якостей особистості учнів; позитивний емоційний фон діяльності, що дає змогу перетворити процес навчання із важкої наполегливої праці в таку,
що викликає позитивне сприйняття; співробітництво учнів та вчителя як консультанта, передбачає ситуацію, коли учні зацікавлені у знаннях, а вчитель їм допомагає,
організовує навчальну діяльність із метою оптимізації засвоєння навчального матеріалу; збільшення частки самостійної роботи в аудиторний і позааудиторний час, що
забезпечує самовдосконалення у навчанні школярів.
Технології професійно-орієнтованого навчання у закладах вищої освіти
Основні настанови щодо реалізації економічної освіти у вищих навчальних закладах відображено у відповідних директивних документах (Концепція неперервної
економічної освіти, Закон про вищу освіту, галузеві стандарти вищої освіти, ін.).
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Так, згідно Концепції [206] розрізняють економічну освіту у педагогічних ВНЗ, економічну освіту для не економістів та фахову освіту.
Економічна освіта в педагогічних ВНЗ, де готують майбутніх учителів, повинна забезпечувати їх високий загальний рівень економічної культури і економічних
знань, щоб формувати в учнів наукове економічне мислення, яке виявляє об'єктивну
реальність – відображає економіку всебічно, цілісно, з урахуванням соціальних орієнтирів, на противагу егоїстичній ринковій психології, яку помилково сприймають
як економічне мислення [206].
Навчання економіці фахівців – неекономістів зорієнтовує на розуміння ними
закономірностей відтворювальних процесів на макро- та мікрорівнях, у взаємозв'язку із розвитком політичних, культурних та інших суспільних процесів.
Професійна економічна освіта студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації спрямована на опанування спеціальними фаховими знаннями про економічні закономірності,
отримання практичних умінь для застосування їх у майбутній діяльності. Вона реалізується через формування уявлень про економіку, її елементи і роль, набуття професійних знань щодо наслідків економічної діяльності.
Економічна освіта у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації має
метою підготовку фахівців-економістів із сучасним світоглядом, професійними
знаннями інноваційного характеру, вміннями їх практичного використання при розв'язанні соціально-економічних проблем на базі постійної самоосвіти.
Бакалавр з економічних спеціальностей – має ґрунтовну соціальногуманітарну, природничо-наукову, загальноекономічну та професійну підготовку, а
також спеціальні вміння і навички, достатні для самостійного виконання переважно
стереотипних, частково діагностичних завдань, виконання розрахунків, підготовки
та опрацювання інформації, на підставі якої приймаються рішення.
Спеціаліст економічного фаху має цілісні знання про функціонування і розвиток соціально-економічної системи, її рівнів, прогнозування змін і оцінку соціальних наслідків економічних трансформацій, уміння самостійно аналізувати і моделювати типові економічні ситуації в мікро- і макропредметно-просторовому середови-
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щі з орієнтацією на керування останніми, якісно виконувати комплексні економічні
експертизи, приймати практичні поточні рішення.
Магістр має навички наукового дослідження, науково-педагогічні вміння, цілісні знання про функціонування соціально-економічної системи, її рівнів, прогнозування змін і оцінку соціальних наслідків економічних трансформацій, уміння самостійно аналізувати і моделювати типові економічні ситуації в мікро- і макропредметному середовищі з орієнтацією на керування останніми, якісно виконувати комплексні економічні експертизи, приймати практичні поточні рішення.
В організації економічної освіти та професійної підготовки активно відбуваються інноваційні процеси, але домінує репродуктивний компонент навчання, і недостатньо представлений творчий, квазіпрофесійний рівень, що виявляється у здатності адаптувати практичну ситуацію і створювати нове. Професійна зорієнтованість завдань присутня у тому, що студенти виконують вправи, розв’язують задачі й
приклади із професійної практики, але всі вони мають „вчорашній характер”, тобто
описують те, що уже трапилося, відбулося. У цій системі переважають два підходи:
традиційний – масового репродуктивного навчання; інший – реплікований із зарубіжного досвіду підхід, що ідеалізує самоосвіту й індивідуалізоване навчання. Обидва ці підходи до організації економічної освіти у закладах різних рівнів акредитації
є недостатньо ефективними для засвоєння зростаючих обсягів знань, а різноманітність економічних явищ і процесів, конкретних проблемних питань, які вимагають
вирішення, персоніфікована природа бізнесу обумовлюють використання інших підходів до організації навчання в економічній освіті.
В реалізації професійної економічної освіти, напевно, найбільше представлені
різноманітні технології навчання економічних дисциплін, а їх використання переважно залежить від матеріально-технічних можливостей закладу освіти та методичного рівня викладачів. Деякі найпоширеніші компетентнісно-орієнтовані технології
навчання економіки у ВНЗ представлено в таблиці 3.4.
В таблиці вказані апробовані автором технології навчання студентів (учнів) у
групах різного віку та рівня освіти. Використання представленої моделі (матриці)
сприятиме проектуванню персоналізованих траєкторій навчання як викладачем, так
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і самими учнями (студентами) у змішаних групах, коли студенти обирають учбові
локації для розвитку певних умінь чи компетентностей, тренування професійнозначимих ролей тощо.
Таблиця 3.4
Модель проектування персоналізованої траєкторії навчання
(з урахуванням специфіки дисциплін гуманітарного циклу („ПДНМˮ, „МВЕˮ))
Типи завдань для
формування компетентностей

Агреговані конварінти технологій навчання економічних дисциплін
ПояснюваІнтеракти- ЕСоціальноНеформальне
льновне
на- навчання групове (коо- комбіноване наілюстративвчання
перативне)
вчання різновіне навчання
навчання
кових груп

Фаховопредметних (змістових) компетентностей
Технологометодичних компетентностей
Соціальноорієнтованих
компетентностей
Особистісноорієнтованих
компетентностей
Інтегративних
компетентностей
(підприємницьких, ІКТ, соціальногуманітарних тощо)

Поряд із названими, дедалі більшого використання набувають технології змішаного та комбінованого навчання. У звичайному розумінні технології змішаного
навчання передбачають практики он-лайн та „очногоˮ засвоєння навчального змісту
дисципліни, тобто Інтернет-навчання та аудиторне навчання відбуваються паралельно і доповнюють один одного. У змішаному навчальному курсі студенти можуть
відвідувати заняття з учителем в традиційних умовах в класі, а також самостійно виконувати он-лайнові роботи в позазаудиторному форматі.
Інтернет-навчання може бути незначною складовою частиною засвоєння змісту дисципліни (з використанням відеозаписів лекцій, он-лайн відео, текстових чатів,
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форумів, інших цифрових засобів підтримки діяльності) та поєднуватись із початковим інструктуванням викладачем. У деяких випадках студенти можуть працювати
незалежно один від одного під час онлайн-уроків, проектів і самостійних завдань,
періодично зустрічатися з учителями, щоб проаналізувати свій прогрес у навчанні,
обговорити свої роботи, отримувати консультаційну допомогу. Поряд із цим вчителі
можуть більш гнучко і творчо організувати курси і надавати керівництво, ніж в традиційному навчанні.
Дослідники вважають, що змішане навчання більше нагадує сучасні робочі місця, в яких співробітники можуть працювати для реалізації конкретних цілей, періодично звірятися зі своїми керівниками, чи звернутися за допомогою. У цьому випадку студенти також розвивають свої навички самодисципліни, самомотивації і самоорганізації, які необхідні для професійного життя.
Зростатиме і вагомість технологій комбінованого різновікового навчання у
традиційних закладах освіти. Сутність навчання тут полягає в тому, що групи формуються з учасників різного віку та рівня підготовленості для виконання навчальних
завдань, вивчення великого за обсягом змістового модуля із використанням інструментів евристичного та інтерактивного навчання, дослідництва і взаємонавчання.
Які з технологій навчання є кращими з точки зору студентів? Як зазначає Jack
Meacham, професор університету Буффало (США), студенти вказують кілька критеріїв, які визначають більш ефективні для них технології навчання [448; 450]:
1. У викладі лекційного матеріалу мають бути виділені питання для самостійного читання. Весь теоретичний матеріал має бути представлений в електронній версії (слайди, конспект лекцій). Пояснення супроводжуватись зображеннями, відеофрагментами.
2. Навчальна дисципліна (курс) повинна мати свою веб-сторінку, де представлені теоретичні матеріали, ситуаційні завдання, вправи, типові запитання для контрольних робіт, зразки тестових завдань, приклади есе.
3. Навчальна технологія не повинна спрямовуватись на заохочення та підтримання позитивного ставлення і поведінки студентів. Більш важливо докладати зусиль для розвитку активності й творчості, дослідження їх інтересів та думок. Актуа-
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льним є розвиток конструктивістської моделі ліберальної освіти, у якій студенти реалізують свої інтереси, цілі, вчаться рефлексувати і критично мислити, вирішувати
проблеми, вчитися протягом усього життя тощо.
Технології економічного навчання у системі позашкільної освіти
Система безперервної економічної освіти включає також позашкільну та післядипломну економічну освіту дорослих, метою якої є підвищення рівня економічних знань, ознайомлення із новітніми досягненнями економіки у всіх сферах людської діяльності. Базовий зміст післядипломної освіти полягає у формуванні сучасного
уявлення про економіку предметно-просторового середовища, його функціонування,
стан і перспективи розвитку; розумінні понять і законів економіки, відомостей про
перспективні напрями економічних досліджень і господарських трансформацій;
знанні правових аспектів економічної діяльності [355; 356; 359; 446; 452; 454; 457].
Технології економічного навчання у системі позашкільної освіти та неформальної освіти – найрізноманітніші. Прикладами неформального навчання для локального соціально-економічного середовища і місцевих спільнот назвемо семінари для
представників громадських організацій, присвячені аспекту управління організацією, демократичного лідерства та творення команди; навчальна програма „Розвиток
спільнотиˮ; „Мандрівна народна школаˮ; „Розвиток малого бізнесу на селіˮ, „Залучення фінансівˮ, „Земельне правоˮ, „Написання проектівˮ, „Відродження народних
промислівˮ, „Зелений туризмˮ; народні університети як місця зустрічей, дискусій і
розвитку власної гідності та потреби самовдосконалення – вони базуються на ідеях
спільного проживання учасників, „живого спілкуванняˮ, відповідного поєднання
змісту і форм навчальних занять, чергування класичних видів пояснювальноілюстративної роботи з навчальними візитами і ознайомленням з практикою, такий
формат роботи можна назвати „літньою школоюˮ чи „виїздними курсамиˮ.
З метою розвитку фахівців протягом усього життя в багатьох організаціях, підприємствах і соціальних спільнотах створюють Центри знань – підрозділи, співробітники яких виконують функції, пов'язані з проектуванням особистісних навчальних стратегій та управлінням організаційними і персоніфікованими знаннями: стру-
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ктурування і кастомізацію джерел знань, розробку „карт знаньˮ, формування умов
для взаємодії експертів, створення дискусійних площадок, генерування нових знань
тощо. Іноді вони ж здійснюють інформаційну підтримку бізнесу (дослідження запитів клієнтів, пошуки оптимальних ресурсів знань, моніторинг використання інформаційних джерел, навчання працівників щодо користуванню ресурсами тощо).
У процесі навчання дорослі учні прагнуть отримати нові знання, щоб вирішити свої важливі проблеми, пов’язані з професійною діяльністю і розумінням життєвих стратегій. Звідси – високий рівень мотивації до навчання, подолання фінансових
труднощів, прагнення активно брати участь у розвитку своєї власної особистості, у
створенні сприятливого соціально-педагогічного простору. Для цього потрібно надання широких можливостей для отримання не тільки закінченого циклу освіти з
метою набуття професії, а й для задоволення всіх освітніх потреб незалежно від віку, рівня підготовки, соціального стану, ін. Це можуть бути закінчені курси, окремі
дисципліни або їх частини [262; 304; 355; 356; 359; 388; 457].
Дорослі учні є основною рушійною силою сучасних соціально-економічних
перетворень, тому потрібен їх розвиток у форматі „тут і заразˮ, а не такий, що зорієнтований на прийдешнє покоління [154; 388]. З урахуванням сказаного, необхідно
структурувати існуючі роз’єднані форми освіти дорослих у гнучку, різноманітну за
напрямками і рівнями систему безперервного навчання, у якій беруть участь найрізноманітніші вікові, професійні та соціальні групи, яка опирається на організацію системи заходів щодо її розвитку й підтримки. У цю систему повинні входити широка
і різноманітна інформація про цілі, зміст, організаційні можливості навчання дорослих, заходи матеріального і морального стимулювання навчання, надання консультаційної допомоги у виборі шляхів навчання і працевлаштування, розроблення індивідуальних траєкторій навчання, індивідуальних програм, що враховують особливості дорослих учнів і орієнтуються на реалізацію потреб підготовки фахівців для виконання конкретних функцій, враховують як громадські, так і освітні потреби і особливості, розробки соціальних технологій: соціальної адаптації різних груп населення, професійно-психологічного відбору та супроводу навчання, професійної орієнтації і самопрограмування на активну поведінку на ринку праці тощо.
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3.2. Використання технологій навчання економічних дисциплін для
формування професійних компетентностей
Як зазначалось вище, професійна компетентність являє собою мотивовану
поведінку майбутнього працівника, і складається з кількох важливих компонентів та
значимих аспектів, а сама модель повинна включати цінності, домінуючі стилі поведінки, прагнення до значимих цілей, сприйняття суспільної структури, рольові очікування (очікувані реакції інших на поведінку людини), здатність до ініціативи (бажання братися за роботу для досягнення мети і підвищення якості праці), готовність
до особистої участі у вирішенні проблем [331, с. 32-33]. У процесі формування професійно-значимих компетентностей важливо виявити, як майбутній фахівець визначає для себе ключові поняття своєї роботи, який вплив на його поведінку здійснює
суспільна структура, в якій він живе і працює, спільні з іншими людьми цінності,
очікування і способи сприйняття вимог середовища (Дж. Равен) [331]. Тому дедалі
важливішими стають розробки систем розвитку майстерності, які включають традиційне навчання (пояснювально-ілюстративного типу) і квазіпрофесійне навчальне
тренування в умовних і реальних виробничих ситуаціях.
З урахуванням описаних підходів доцільно вирізнити такі групи технологій
навчання економічних дисциплін для формування професійно-значимих компетентностей: технології функціонально-змістового навчання; технології особистісносоціального навчання; технології інтегративного навчання, кожна з яких включає
свою систему конваріантів.
Технології функціонально-змістового навчання економічних дисциплін
Постійне ускладнення функцій фахівця в галузі економіки вимагає його самоудосконалення, формування таких професійних і особистісних якостей, які дають
змогу в майбутньому здійснювати фахову діяльність. Однією з важливих проблем є
суперечність – надто широкої загальнотеоретичної підготовки студентів у галузі
економіки, або – надто вузької спеціалізації професійного навчання та підготовки.
Розв’язання цього протиріччя може бути здійснено через поєднання систем тради-
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ційного навчання і тренінгів у ході практичної підготовки та після-досвідної освіти.
Для цілеспрямованого формування базових елементів професійної компетентності пропонується враховувати деякі фактори, що дають змогу оптимізувати цей
процес. Зокрема, викладач має визначити ті групи умінь, які: є важливим професійним наслідком навчання; є необхідними для виконання професійної діяльності; є основою для адаптації на робочому місці і визначаються як „гнучкі кваліфікаціїˮ; є складовими, необхідними для подальшого саморозвитку і самореалізації.
Таблиця 3.5
Класифікація професійних умінь за їх використанням
у практичній діяльності
Групи умінь
Характеристики застосування
Оперативно– Стосуються конкретного виду діяльності (вміння здійснювати відфункціональні повідні розрахунки, вести документацію, зіставляти й аналізувати
показники діяльності та загальну кон’юнктуру ринкової ситуації).
Соціально–
Передбачають виконання робіт у взаємодії з іншими людьми та їх
функціональні групами: в середині відділу; з іншими відділами; із суміжними
структурами (постачальники, банки, торговельна мережа тощо); з
контрагентами; з конкурентами; з державними інституціями.
До технологій функціонально-змістового навчання ми відносимо такі, що відображають безпосередній зміст економічної науки і практики, без якого предметне
навчання не може бути реалізовано. До таких, на нашу думку належать найпоширеніші: технології евристичного навчання, інтерактивні дидактичні технології, ігрові
технології навчання, технології „Case-study”, навчальне проектування.
Використання дидактичних ігор для навчання економіки
Вагоме місце у процесі формування професійної компетентності майбутніх
економістів мають дидактичні ігри. Їх використання в економічній освіті є дуже поширеним – жоден предмет не обходиться без дидактичної гри. Різні аспекти підготовки і проведення дидактичних ігор у професійній освіті досліджували М. Ю. Афанасьев, А. А. Вербицький, С. О. Жезлова, Г. О. Ковальчук, О. В. Коренькова, А. Р.
Марков, Л. Д. Медведева, І. М. Носаченко, А. М. Смолкін, І. А. Тагунова, Ф. Члозек
та ін. Використання ігрових методів і технологій навчання створює можливості для
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формування норм соціальної поведінки та ділової взаємодії, обміну культурними
цінностями, розвитку індивідуальних задатків учнів, корпоративної культури тощо.
Гра дидактична – метод імітації (наслідування, відображення) прийняття
управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за правилами, що дані або виробляються самими учасниками [154, с. 85-108;
159; 175, с. 143-200, 223-229; 388; 432]. Дослідники2 відзначають: „Гра – це діяльність, що полягає в інтеракції між окремими учнями або групами учасників,
об’єднаними для реалізації певних цілей. У ході гри учень привласнює собі певні
уміння або об’єм інформації, які необхідні для реалізації цілей гри”.
Серед інших активних методів (АМН) і технологій навчання ігри посідають
особливе місце – вони охоплюють елементи усіх інших АМН, можуть бути окремим
методом проведення занять, або технологією навчання теми чи предмета в цілому.
Ігри реалізують можливості активного, орієнтованого на практичні результати
навчання, що включають розігрування виробничих ситуацій, моделювання завдань з
управління підприємством, імітацію створення фірми, розвиток стратегії маркетингу, управління ринковими процесами. Студенти відзначають високу ефективність
ігор, що наближають теорію до практики економічної діяльності, створюють можливість випробувати себе у проблемній ситуації, в іншій ролі. Однак, викладачі економічних дисциплін вказують на обмеженість часу для проведення ігор у традиційному навчальному процесі, великі зусилля при підготовці гри, неможливість проконтролювати знання та участь кожного студента.
Основні поняття, що характеризують дидактичні ігри:
Об’єкт, що моделюється, – установа, підприємство, та ін.
Процес, що моделюється, – проектування, управління, підготовка тощо.
Проспект гри, у якому розкривається концепція гри, її загальний зміст і умови
застосування; вказується, для чого необхідно її проведення, діяльність яких посадових осіб моделюється, для якої аудиторії призначена гра.

2

Maidment R., Bronstein R.H. Simulation Games: Design and Implementation, Merill, 1973. Coleman J.S. Academic games and learning, New York, 1967.
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Сценарій, у якому характеризується об’єкт діяльності, визначаються ролі, описуються правила гри тощо.
Ігрова обстановка – форми взаємодії гравців у процесі гри (за допомогою ігрових предметів, використання документів, ЕОМ).
Регламент – порядок розігрування частин гри, часу проведення.
Адміністратор – очолює організаторів для проведення гри.
Ігрові команди – групи гравців з конкретними ролями.
Група експертів –для вирішення конфліктних ситуацій та непорозумінь.
Ігрова діяльність – пов’язана з функціонуванням гравців як представників „ігрових” організацій або їх підрозділів.
Діяльність з приводу гри – обговорення з приводу гри, проблеми, що вивчається між гравцями, іншими учасниками гри.
Ігрова роль – відображення реальної ролі або їх сукупності у грі.
Які бувають дидактичні ігри? Основні різновиди навчальних ігор та їх відмінності узагальнено у таблиці 3.6.
Ігри – вікторини мають у своїй моделі елементи мозкової атаки, невимушеного змагання, конкуренції між командами, інсценізації і різних видів контролю (тести, економічні диктанти, розв’язування задач). За змістом це – заняття узагальнення
і закріплення вивченого матеріалу в ігровій формі.
Ігри – інсценізації – розігрування в умовній ситуації студентами ролей учасників подій у ході активної безпосередньої взаємодії з іншими людьми (персональні
продажі, обслуговування клієнтів, проведення переговорів, візит до фахівця тощо).
За змістом це – висвітлення актуальної проблеми в театралізованій формі.
Ігри – симуляції (сюжетно-рольові) це представлення вибраного фрагменту
конкретної ситуації у спрощеному вигляді та розігрування студентами в ролях функцій (посадових обов’язків) її учасників. Сутність стимуляційної гри полягає у відтворенні тими, хто навчається, складних ситуацій, які колись, для когось були проблемою, а хід рішень, вироблених учнями, порівнюється з фактичними рішеннями.
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Таблиця 3.6
Особливості різних видів дидактичних ігор [159]
Вікто- ІнсценіУправлінська
Симуляції Метаплан
рини
зації
гра
Ігрові коКільІгрові команманди в
Вся група
кість
Вся груди в умовах
2– 5
умовах
та ігрові
учаспа
конкуренції,
конкурен- команди
ників
експерти
ції
Трива- 30– 60
15– 30
2 год. – кілька
40– 80 хв. 2– 8 год.
лість
хв.
хв.
тижнів
Міні-лекція,
Мозкова
Мозкова
робота в па„СценМалі гру- атака, маатака,
рах, індивідуВиди
каˮ, об- пи, презе- лі групи,
робота в
альна робота,
робіт,
говонтації, об- презентапарах,
мозкова атака,
методи
рення,
говорення, ції, обгомалі
малі групи,
дискусія пленум
ворення,
групи
презентації,
пленум
обговорення.
Випадок
Діяльвзаємо- Діяльність
Об’єкт
ність піддії кон- підрозділу
модерозділу в Виробничий
–
кретних в проблелювапроблем- процес
учасни- мній ситуння
ній ситуків поації
ації.
дій
ФормуРозвиток
Форму- Розвиток
вання
уміння прийУзагаль- вання
навичок
умінь ви- мати стратегальнавичок прийняття
Мета
роблення гічні та опенення,
дій у
рішень,
гри
рішень у ративні різакріппробле- дій у пропроблем- шення у пролення
мній си- блемній
ній ситу- блемній ситутуації
ситуації
ації
ації
ПідгоОрганіОрганізатовка
Розробка
Організація і
зація,
ція і мосценасценарію і
модерація,
розробдерація,
Роль
рію і ре- завдань,
консультука законсульвиклаквізиту, розподіл
вання, спрявдань та
тування,
дача
розподіл ролей,
мування на
критерідля виріролей,
консульвирішення
їв оціншення
органітування
проблеми
ки
проблеми
зація.

Ігрове проектування
Окремі учні,
команди, експерти, вся
група
8 год. – кілька місяців
Індивідуальна робота,
мозкова атака, малі групи, презентації, обговорення,
пленум
Діяльність
установи, підприємства

Комплексний
аналіз діяльності фірми у
соціальноекономічному контексті
Підбір тем
для проекту,
організація і
консультування, організація презентацій і обговорення
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Гра – метаплан є маловідомим способом дискусії, що містить у собі елементи
мозкової атаки, аналізу випадків (ситуацій), гри. Призначається для розв’язання
складних завдань у практиці підприємництва, по суті своїй, є методом безпосередньої колективної творчості, що забезпечує поштовх до диверсифікації діяльності робочої групи (організації). Під час обговорення відбувається проектування плакату,
який називають „мета-планˮ.
Управлінські (організаційно – діяльнісні) ігри – один з методів формування
умінь керівників прийняття оптимальних рішень за короткий час і в умовах конкуренції гравців, які мають різні рольові цілі. Командам пропонуються для аналізу ситуації, які потребують складних управлінських рішень, що стосуються усіх сфер
життєдіяльності підприємства – маркетингу, фінансів, персоналу тощо.
Сутність цих ігор полягає у виконанні учасниками ролей (наприклад, директора підприємства, головного бухгалтера, тощо), що базується не на „зазубреномуˮ тексті, а на презентації власної думки, суджень з урахуванням умов ситуації. У підсумку гри потрібно прийняти рішення щодо подальшої стратегії діяльності, а також
кілька оперативних рішень.
Ігрове проектування – полягає у виконанні студентами завдань, що потребують опрацювання великого об’єму матеріалу з предмета, передбачають самостійне
формулювання теми, визначення проблеми і пошуки її розв’язань під дискретним
керівництвом викладача. Проект може передбачати теоретичне розв’язання проблеми, а також практичне виконання певного завдання. Від студентів вимагається наявності фундаментальних теоретичних знань і практичних умінь для розв’язання складних виробничих завдань в умовах багатоаспектності цілей і обмеженості часу. Після виконання проектів студентами потрібно організувати їх презентацію.
Ігри – тренінги. Тренінг це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в
певній галузі [432]. Тренінгові форми роботи можуть базуватися на використанні
одного основного метода (наприклад, сюжетної гри) або кількох різних (міні-лекція,
дискусія, кейс-метод, управлінська гра). Дидактична гра може бути сама по собі
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тренувальною (як наприклад, симуляції), або входити як окремий метод до комплексного інтегративного тренінгу з дисципліни.
Дослідження, проведені серед викладачів КНЕУ і студентів фінансовоекономічного факультету цього ж вузу, виявили ряд особливостей використання дидактичних ігор, що є подібними з точки зору викладачів і студентів (всього опитано
понад 540 студентів, 67 викладачів, 2002-2007 рр.)
За результатами опитування можна виділити такі чотири групи найпоширеніших проблем: місце гри у традиційному навчальному процесі, підготовка власне
гри, контроль, взаємодія учасників і роль викладача у цьому процесі. Подолання названих труднощів безпосередньо залежить від визначення місця ділових ігор серед
інших методів і технологій навчання та їх класифікаційних особливостей [159].
З урахуванням наведених особливостей дидактичних ігор доцільно запропонувати такі умови підвищення ефективності їхнього використання у традиційному
навчальному процесі та подолання названих вище труднощів:
Проблема підготовки і тривалості проведення гри. У традиційному навчальному плані з предмета, як правило не виділяють окремий час для проведення гри.
Кожна гра потребує окремого, спеціально виділеного часу. Враховуючи різноманітність ігор (табл. 3.6) вбачається доцільним вікторини, КВН, проводити як
залікові чи підсумкові заняття; інсценізації та симуляції – як заняття-закріплення,
поєднуючи їх із мозковою атакою та дискусією. Інші види ігор використовують на
практичних заняттях за результатами вивчення великих тем, чи розділів, оскільки ці
види роботи мають комплексні цілі і охоплюють багатопланові питання, що стосуються практичної діяльності і суміжних дисциплін.
Підготовка змісту і завдань, готовність викладача до ведення гри є проблемою
раціональної організації часу самим викладачем і його педагогічної майстерності.
Вирішення цього питання включає такі складові: вибір змісту і теми гри – в основі
має бути типова проблема з практичної діяльності; сутність тематичної проблеми,
яка має бути вирішена у ході гри, наприклад, у вікторинах – володіння понятійним
апаратом, вирішення екстремальних питань, у симуляціях та інсценізаціях – взаємо-
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дія суб’єктів ринкових відносин, в управлінських іграх – вдосконалення практичної
діяльності, вирішення проблем, розвиток особистісних рис фахівця тощо.
Однією з найбільших проблем використання дидактичних ігор з різних спеціальних дисциплін є їх узгодження між собою за змістом і часом. Для цього використовуються комплексні інтеграційні дидактичні ігри, що відображають якісні особливості певного виду професійної діяльності, дають змогу реалізувати міжпредметні
зв’язки у навчанні [132; 159; 192; 215; 286].
Проблема контролю теоретичної підготовленості, участі студентів у ході роботи та їх оцінювання. Дидактичні ігри не відносяться до власне контрольних заходів, тому їх проведення потрібно поєднувати з іншими методами контролю. Серед
останніх контрольні заходи репродуктивного характеру: попереднє тестування, виконання вправ, задач та інших контрольних робіт, реферування публікацій з проблемних питань теми (вдосконалення законодавства, розвитку галузі в Україні і за
кордоном тощо); завдання алгоритмічно-дійового і творчого характеру, які враховують уподобання студентів: розробити модель, довести ефективність, тощо [154].
При оцінюванні результатів роботи можлива участь самих студентів, наприклад, анонімно поставити оцінки або розробити (з урахуванням певних критеріїв)
підсумкової таблиці, що дають змогу диференціювати активність усіх малих груп.
Особливості взаємодії учасників і роль викладача у ході заняття є визначальною ознакою усіх форм і методів навчання. Як зазначають Л. Б. Паламарчук, Л. І.
Круглик, власне моделі взаємодії викладача і студентів відрізняють між собою різні
навчальні технології. Виділяють такі типи взаємодії: авторитарний, ліберальний,
демократичний (С. А. Жезлова) [98]. Кожен з них ефективний для організації різних
форм навчальної діяльності. Виявляється така закономірність – чим більша група
студентів, з якою працює викладач, тим жорсткішою має бути модель управління,
оскільки потрібно організувати до цілеспрямованої діяльності значну кількість людей. Проблема взаємодії „Викладач – Студентˮ у ході дидактичних ігор і активних
методів навчання часто виявляється у конкретних аспектах, наприклад: викладач
подавляє активність студентів, нечітко поставлені завдання тощо [154; 159].
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Відносно новим підходом до організації навчальної діяльності студентської
групи є модерація. Психолого-педагогічні умови ефективності модерації активно
досліджуються у західній дидактиці протягом останніх десятиліть (С. А. Жезлова)
[98]. Найуживанішим цей підхід є в організації навчання дорослих у бізнес-освіті, у
традиційних навчальних закладах в Україні – використовується мало. У ході такої
роботи викладач виконує поліфункціональні ролі. Головним є отримання інформації
від студентів, активізація їх колективного розуму і формування досвіду вирішення
проблем практичної діяльності. Оскільки ключова проблема гри містить незавершену ситуацію і не має однозначного вирішення, очікується, що за результатами гри
студент зробить власні висновки, а після обговорення – внесе відповідні корективи.
Викладач має зважати, що цілеспрямовано організована активність студентів
надає (навіть в арифметичній сумі) більше нової інформації, ніж власна дослідницька діяльність його одного. Відсутність у викладача якостей модератора не означає,
що використання інтерактивних технологій та активних методів навчання буде неефективним. Викладач має бути досконало теоретично і практично підготовленим з
питань, що вивчаються, довіряти студентам, чітко визначити мету заняття. Інші функції модератора може виконати один студент або кілька їх, ті, що мають відповідні
задатки і попередню підготовку з допомогою викладача.
Навчальна технологія „Case-studyˮ у професійному навчанні
Важливим компонентом дидактичних процесів відповідно до актуальних професійних та суспільних цілей, потреб практичної діяльності та рольової перспективи
у підготовці майбутніх фахівців – економістів є навчальна технологія аналізу конкретних ситуацій („Кейс-стади”) [154; 167]. „Кейс-стади” – дослівно трактують, як
„дослідження певних обставин, що характерні для даної ситуації”, „вивчення ситуації, чи випадку”. „Case-study” означає глибинне, детальне вивчення одного об’єкта,
що має чіткі часові та просторові межі. Метою такого навчання є розвиток умінь
аналізувати інформацію, структурувати її для вирішення бізнес-задачі, виявляти
проблеми, шляхи їх вирішення і розробляти стратегії розвитку діяльності. Результа-
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ти мають зазвичай прикладний характер, як рекомендації щодо певного феномену та
інших об’єктів цього класу, що знаходяться в подібних умовах.
„Case-studyˮ є основою навчання у Гарвардській школі бізнесу, саме тут були
виконані теоретичні й експериментальні дослідження ефективності цієї технології.
Значний внесок у розвиток теорії „Case – studyˮ зробили багато учених, серед них:
M. P. McNair, A. S. Hersum, Л. Б. Барнс, К. Р. Кристенсен, Е. Дж. Хансен, А. А. Вербицький, М.˚В. Кларин, Ю. Сурмін, П. Шеремета [167].
Технологію „Case-studyˮ можна вважати „наскрізноюˮ – її елементи присутні в
більшості технологій навчання майбутніх економістів, вона є базовою для реалізації
контекстного навчання. Завдання полягає в тому, щоб вибудувати модель її втілення
з урахуванням інституційного підходу в кожній конкретній навчальній аудиторії.
У навчанні „Case-study” студенти й викладачі дискутують щодо проблем у бізнесі. Приклади таких ситуацій подаються у письмовому вигляді для самостійного
вивчення та аналізу студентами, що дає основу для наступних обговорень в аудиторії під керівництвом викладача. Аналіз конкретних ситуацій, таким чином, включає
спеціально підготовлені навчальні матеріали і технологію їх використання у навчальному процесі. Дослідники виділяють деякі відмінності кейсів американського типу – значний обсяг (20 – 100 сторінок тексту), неструктурованість інформації, наявність важливих та другорядних даних тощо. В європейських університетах кейси зазвичай менші за обсягом, не мають єдиного правильного рішення, багатоваріантні.
Як зазначає професор П. В. Романов (2005 р.) концепція Case-study опирається
на певні уявлення про природу випадку й на аналітичну стратегію, що являє собою
логічний каркас для вибору та інтерпретації даних для навчання. В якості „випадку”
тут можуть виступати різні соціально-економічні феномени. Case-study передбачає
динамічне балансування між детальним описом, що фокусує особливості конкретної
соціальної практики, і прагненням вийти на пояснення широких закономірностей.
Випадок являє собою фрагмент соціально-економічної реальності, що розглядається
в просторово-часовому вимірі та втілений в конкретному напрямку соціальноекономічної політики, чи в організаційному контексті конкретного підприємства, чи
в діях конкретних спеціалістів. Ми можемо вибирати випадки в контексті місця і ча-
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су, тому кожен з них відображає також фокус уваги дослідника та рівень аналізу соціально-економічної проблеми (на мікро-рівні – „тут-і-зараз”, на макро-рівні – в порівняльно-історичному аспекті). В історичній перспективі – вивчення проблеми відображає конкретний часовий зріз з усіма його особливостями. Тому, розробляючи
Case-study, необхідно враховувати історичний контекст проблеми для дослідження.
Весь сюжет „CS” будується навколо проблем, вирішення яких потрібно для
професійної діяльності. Проблемна ситуація – усвідомлена людиною ситуація існування суперечності між поставленою метою і можливістю її досягнення. Case-study
повинні бути прив’язані до реальної ситуації на сучасному ринку в країні перебування. В кейсі моделюється реальний процес вирішення задачі в реальних умовах –
без „підгонки” обставин під правильну методику, яка працює тільки в лабораторних
умовах. При цьому необхідно розглядати „технологічний процес”: від діагностики
проблеми і постановки завдань до пошуку та оцінки рішень і далі – до впровадження отриманих результатів. В цьому разі студенти стають одночасно й кінцевими користувачами розроблених рішень для бізнесу (В. І. Тимохов, майстер ТРИЗ, 2006).
В технології „Case-study” виділимо два основні компоненти: 1) „процесний”–
він може бути реалізований без прийняття конкретних рішень і забезпечує розвиток
особистісних якостей студента, розвиток особистісної конкурентоспроможності, зорієнтованої на „розштовхування ліктями”; 2) „продуктивний” компонент – він передбачає отримання квазіпрофесійного продукту (рішення, технологія, товар тощо).
Технологія „CS” має своєю провідною навчальною метою формування в студентів продуктивних професійних умінь вирішення проблеми, чи створення нового
продукту – технології подальшого розвитку своєї організації [167; 388]. Досить ефективно конструювати і використовувати кейси також для виявлення і подолання типових поведінкових помилок (наприклад, моделювати різноманітні ситуації щодо
адаптації молодого спеціаліста в новому колективі: його стосунки з керівником, колегами, поведінка в умовах організаційного конфлікту тощо). Перспективним напрямком використання кейсів для навчання студентів є моделювання типових ситуацій виробничої практики. Важливим результатом використання технології „CS” як і
навчальних ділових ігор є, крім пізнавальних, їхні діагностичні й тренінгові функ-
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ції. Змінюючи параметри ситуації, можна моделювати реалізацію різних завдань і
цілей. В технології „CS” використовують прийоми, що поєднують орієнтування на
професійну діяльність з імітацією реальних виробничих обставин.
Планування викладачем цілей роботи над кейсом розпочинається із визначення вимог до результату навчання та їх узгодження із власними можливостями. Організовуючи „Case-study”, викладачу потрібно обґрунтувати його місце в процесі
вивчення предмета або теми, та вияснити, які рольові позиції можуть бути перенесені у майбутню професійну діяльність студента.
Щодо критеріїв оцінювання з урахуванням практики методу „Case-study”, доцільно використовувати оцінку, яка складається з комплексу показників, але відрізняється від поточного оцінювання. Адже в роботі в „Case-study” – є прив’язка до
майбутньої професійної діяльності, і проблема полягає в тому, як викладач уявляє
цю професійну діяльність. Практика методу „Case-study” у професійній підготовці
економістів в університеті показує ефективну доцільність самооцінювання студента.
В організації занять, що проводяться із застосуванням технології Case – study,
виділимо кілька етапів (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Методична структура „Case – study”
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Завдання за Базовий
метод
етапами ви- роботи
конання
Підготовка: Аналіз ІМЗ.
доаудиторний
етап

Очікувані результати

Конструювання опису кейсу. Ознайомлення
з його змістом. Формулювання дидактичних
цілей. Обґрунтування завдань для студентів.
Ознайомлення з джерелами, необхідними
для розв’язання проблеми.
Вступ
до Презентації
Інтродукція до проблеми. Пояснення суті
заняття.
учасників
роботи.
Розуміння
Бесіда,
Розуміння змісту професійної діяльності,
змісту
обговорення. Ро- посадових функцій та обов’язків Характеридіяльності
бота з текстами
стика проблемної ситуації та потреби рішень
Виявлення Спільне обговоВиявлення причин виникнення проблеми.
суті
про- рення.
Ознайомлення з документами. Загальне
блеми.
Виявлення
обговорення проблеми та ранжування її
Постановка причин проблеми. причин: Кого стосується дана проблема.
завдань.
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5.

6.

7.

8.

9.

Продовж. табл. 3.8
ФормулюДискусія.
Розроблення стратегії вирішення
вання цілей Робота малих груп. проблеми.
і завдань.
Пропозиції Мозкова атака.
Визначення напрямків для покращення
та презен- Презентація
роботи та вирішення проблеми.
тації.
Що
можна
покращити?
Вибір
Малі групи.
Встановлення кількісних і якісних
техніки
і Презентація.
показників покращення діяльності: які
способів
Дискусія.
завдання і як мають бути виконані. Вибір
вирішення
критеріїв якості.
проблеми:
УзагальІнструктаж.
За якими показниками здійснювати
нення
Індивідуальна ро- контроль. У якому форматі має бути відпропозицій. бота.
повідальність. Визначення показників, які
Підсумки.
Обговорення.
свідчать про доцільність пропозицій.
Контроль і
Узагальнення та ранжування пропозицій,
відповідавизначення шляхів вирішення проблеми.
льність
Висновки.
Спільне
Аналіз можливостей. Кожен учасник виОбговорен- обговорення
словлює свою думку, враження від
ня.
заняття: що він здобув для себе, які
бар’єри подолав. Викладач підкреслює, які
здобутки отримали; аналізує хід роботи.
Відзначимо деякі особливості кожного з указаних етапів [167; 182; 388]:
І Етап. – Підготовка: До-аудиторна частина. На цьому етапі – повинні бути ре-

алізовані такі головні елементи: підбір викладачем сюжету й опису подій, які будуть
в основі Case – study; усний переказ опису кейсу студентам для ознайомлення з його
змістом вдома; самостійний аналіз опису до проведення занять.
Створення кейсу включає такі послідовні кроки: 1) складання специфікації та
загальної структури кейсу; 2) отримання згоди підприємства, на базі якого описана
ситуація; 3) збір та упорядкування статистичних даних; 4) отримання додаткових
коментарів експертів, інтерв’ю керівників; 5) складання повного опису кейсу з додатками; 6) складання системи завдань для студентів; 7) складання педагогічної анотації автора; 8) розроблення методичних рекомендацій – моделі Case–study.
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Опис ситуації одночасно відображає певну практичну проблему, а також актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти для вирішення цієї проблеми. Опис може містити один випадок, який є головним на фоні інших другопланових подій або кілька головних, пов'язаних між собою випадків в контексті другорядних, доповнюючих фактів. В тексті представлений певний розвиток проблеми, для
розв'язання якої потрібно розглянути різноманітні „заˮ і „протиˮ. Бажано, щоб студенти отримали текст за кілька днів до заняття, щоб ретельно з ним ознайомитись. В
іншому разі – кейс невеликого випадку студенти отримують на тому ж занятті, під
час якого відбувається обговорення описаної проблеми. Опис повинен бути представлений так, щоб створити можливість багатоваріантності рішень проблеми, яка
розглядається. Саме це дає змогу спонукати студентів до дискусії. Важливо, щоб
опис кейсу опирався на дійсні факти, представлені у формі, що відповідає рівню підготовки слухачів і темі заняття. Об'єм опису і складність питань, часу для попереднього аналізу ситуації, залежить від потреб конкретної навчальної групи.
Повнота представлення кожного етапу і його тривалість залежать від складності дидактичних завдань та змісту професійних завдань, які реалізують учасники
групи. На кожному етапі Case – study потрібно створити можливість для перенесення нових знань– запропонувати рекомендації для розвитку підприємства.
На завершення Case – study має бути і своєрідний набір „Зроби Сам”, й „Інструкція з рішення типових задач”, і Матриця технологій для вирішення нетипових
екстрених проблем. Все залежить від рівня складності посади і відповідальності, покладеної на майбутнього виконавця. Найбільшу ефективність „CS” має в роботі з
безпосередніми учасниками трудової діяльності. Тут можна конструювати ігрові
моделі, які відтворюють повсякденну обстановку в певній організації або типові для
підприємства проблеми. Навіть найкраще підготовлені заняття „CS” не матимуть
бажаного ефекту, якщо учасники не мають повноважень для впровадження рішень,
або не уявляють себе на посаді, від якої залежить реалізація нових пропозицій. Отже, при плануванні „CS” потрібно орієнтуватися на формування технологічної, інституційної та психологічної готовності учасників навчальної групи до майбутніх
організаційних та економічних змін.
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Навчальне проектування з економічних дисциплін
Важливе місце у системі економічної підготовки з урахуванням завдань для
активізації пізнавальної діяльності учнів посідає технологія навчального проектування, яка сприяє формуванню практичних умінь продуктивного характеру для виконання складних виробничих завдань в умовах багатоаспектності цілей та обмеженості часу. Проект (від лат. projectus – кинутий вперед) – 1) Сукупність документів,
необхідних для виготовлення корисних продуктів; 2) План, задум організації, влаштування, заснування будь-чого [364, с. 549].
Навчальне проектування, як спроба перетворити навчання у технологічний
процес із гарантованими наслідками, що забезпечує підвищення ефективності освітнього процесу, – базується на використанні так званої „педагогіки завданьˮ, яка набула поширення у школах розвинених країн.
Використання навчальних проектів набуло розвитку у 20-ті рр. ХХ ст. в США
та було пов’язано з ідеями учених Дж. Дьюї та В. Х. Кілпатріка про навчання учнів
у ході їх цілеспрямованої діяльності, що враховує їхні інтереси та здібності. Використання такого підходу сприяло учням виявити власну зацікавленість у набутих
знаннях та їх перспективну корисність. Для організації такого навчання на основі
цілеспрямованої діяльності, як канва, необхідна проблема, взята з реального життя,
знайома і значима для учня. Для її вирішення потрібно використати уже наявні
знання та нові, які потрібно здобути. При цьому вчитель рекомендує джерела інформації та скеровує діяльність учнів для подальшого самостійного пошуку. В результаті – учні повинні самостійно або спільно вирішити проблему, застосовуючи знання з різних областей та отримати реальний результат.
Виконання навчального проекту передбачає впорядковану систему навчальних дій для досягнення дидактичних цілей через детальний розгляд проблеми, вирішення якої повинно завершитися практичним результатом, упорядкованим та оформленим певним чином. Адже проект – це завжди відповідь на конкретну проблему,
це розроблення етапів її вирішення для досягнення певного економічного ефекту.
Цей результат можна побачити, осмислити, впровадити і застосувати в реальній
практичній діяльності. Щоб досягти таких поставлених цілей, потрібно навчити уч-
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нів самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, використовувати для
цього знання з різних галузей, здатність прогнозувати результати власної навчальної
діяльності й можливі варіанти очікуваних рішень, вміння встановлювати причиннонаслідкові зв’язки. Вирішення проблеми тут передбачає використання різних методів і засобів навчання, та, з іншого боку, необхідність інтеграції знань та вмінь з інших сфер науки, техніки, технології, творчих галузей.
Описаний підхід є одним із тих, що сприяють формуванню в учасників умінь
використовувати різноманітні джерела інформації для розв'язання конкретної соціально-економічної проблеми, працювати спільно у групі, представляти й аргументувати власні пропозиції щодо виконання завдань, використовувати знання з інших
предметів, застосовувати теоретичні знання на практиці. Навчальне проектування
поряд з іншими активними методами навчання забезпечує можливість розвитку творчих здібностей та конструктивних умінь студентів. Виконання проекту дає можливість детально познайомитися із проблемою, виявити існуючі на практиці способи її
розв’язання й запропонувати власні алгоритми і технології вирішення завдань, а також змушує знаходити цікаві форми представлення результатів власної праці.
З урахуванням різних критеріїв виділяють кілька типів навчальних проектів,
особливості яких впливають на їх використання (Є. С. Полат) (табл. 3.8).
Процес виконання проекту складається із ланцюжка логічно впорядкованих
етапів (модулів) та здійснюється в певному середовищі діяльності, фактори якого
сприяють досягненню наперед заданого результату. До цих етапів віднесемо такі:
планування і конструювання, підготовка, деталізація, реалізація, аналіз і модифікація [186].
Роль викладача у керуванні проектною діяльністю учнів доволі складна й неоднозначна. У цьому процесі головною виступає важлива роль педагога – бути провідником у світі знань, показувати його розмаїття.
Навчальний проект завжди виконується на прикордонні навчального процесу
та реального соціально-економічного життя. Для цього потрібно так сформулювати
завдання для проекту, щоб їх виконання не спричинило соціальний конфлікт учнів.
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Таблиця 3.8
Типологія навчальних проектів за програмою „Економіка” для 10 кл.
№

Типологічні ознаки
Дослідницька

1.

Домінуюча в проекті діяльність

Пошукова
Творча
Рольова

Практикоорієнтована
Ознайомчо –
орієнтована
Моно проект

Предметно-змістова сфера

2.

Між предметний
проект

Приклади завдань
Користуючись додатковими матеріалами, проаналізуйте класифікації потреб. Дослідіть, як змінюються
потреби окремих людей і соціальних груп з розвитком людства.
Охарактеризуйте вплив ЗМІ та реклами на формування потреб і економічної поведінки людини. Визначте його позитивні і негативні наслідки.
Проаналізуйте на конкретному прикладі, як людина
змінює якість економічних ресурсів і пристосовує їх
до потреб часу.
Наведіть приклади, коли інтереси підприємця суперечать інтересам суспільства. Чи можна розв’язати
такі суперечності.
Проведіть невелике дослідження і підберіть зразки
бланків, які використовуються для здійснення розрахунків. Як ними користуватися ? Чому необхідний їх суворий облік?
Охарактеризуйте суспільні потреби на прикладі вашого населеного пункту. Як їх можна задовольнити,
чи є цьому альтернативи?
Напишіть есе-дослідження на тему „Виробництво і
якість життя людей”.
Наведіть приклади підприємств-монополістів в економіці. Підготуйте розповідь про їх діяльність.
Користуючись додатковими матеріалами і власними
дослідженнями на підприємстві, охарактеризуйте
роль чеків і векселів у грошовому обігу.
Користуючись додатковими матеріалами і власними
дослідженнями на підприємстві, підготуйте розповідь про електронні гроші в Україні.
На конкретних прикладах охарактеризуйте особливості концентрації і комбінування підприємств. Які
вигоди це дає для виробництва і жителів конкретних населених пунктів?
Ознайомтесь із Законом України „Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 20012004 рр.” Поясніть, чому в Україні важливу роль відіграють сільськогосподарські домашні господарства та фермерські господарства.
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3.

Характер
координації

Продовж. табл. 3.9

4.

Безпосередній

Екскурсія на підприємство.

Дискретний

Самостійна робота проектного характеру.

Учні одного класу

Проведіть дискусію в класі стосовно власних пропозицій шляхів збільшення ВВП в Україні.
Використовуючи додаткову літературу, складіть
перелік державних заходів, спрямованих на підтримку домашніх господарств. Запропонуйте, які зміни
і вдосконалення можна було б внести у цю систему.
Проведіть дискусію в класі „Що потрібно для розвитку домашніх господарств в Україні?”
Користуючись додатковими матеріалами, поясніть
значення законодавства про захист прав споживачів
в економічних відносинах домогосподарств і підприємств.
Проаналізуйте статистичні дані про стан конкуренції в Україні. Поясніть поширення монополій у різних галузях господарства. Які негативні наслідки їх
існування.
Наведіть конкретні приклади обмеженості кожного
виду економічних ресурсів. Запропонуйте власні
шляхи її подолання. Складіть відповідну таблицю.
Обговоріть ваші пропозиції у класі.
Проаналізуйте проблему вибору на прикладі вправи
„Мій вибір”. Припустимо, за певний період вам
вдалося заощадити досить значну суму. Ці гроші
зароблені під час канікул, частину подарували на
свята батьки, бабуся чи дідусь, родичі. Нарешті ви
вирішили витратити ці гроші. Але виникла проблема вибору – яка покупка допоможе задовольнити
давнє бажання. Визначте фактори, які впливають на
прийняття вашого рішення. Поясніть свій вибір.
Припустимо, ви є представниками кількох домогосподарств. У вас є 10000 гривень сімейних заощаджень. Проведіть у класі гру „Як розпорядитися заощадженнями”:
1) Об’єднайтесь у малі групи – „домогосподарства”.
2) Порадьтесь у групі і складіть проект, як ви можете використати ці кошти. 3) Підготуйте невелику
презентацію своїх проектів. Поясніть напрями й
причини використання цих грошей.

Характер контактів учасників

Учні одного закладу

Учні з одного населеного пункту
Міжрегіональні
проекти

Індивідуальний
проект
Кількість учасників проекту

5.

Груповий проект
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Ефективності проекту сприяє ряд факторів, серед яких: необхідність не тільки
передавати учням певний обсяг знань, але й навчити набувати ці знання самостійно,
користуватися набутими знаннями для вирішення подібних задач та нових завдань у
нетипових ситуаціях; актуальність формування комунікативних навичок, умінь працювати в групах, виконувати різні соціальні ролі; актуальність кроскультурного розвитку, вміння встановлювати контакти, стосунки, знайомитися з різними точками
зору на ту ж саму соціально-економічну проблему; значимість для розвитку учня
дослідницьких умінь, здатності добору та систематизації фактів, їх аналізу та виявлення закономірностей для подальшого використання.
Метод проектів – на думку одного із дослідників А. Брейнака (А. Brejnaka)3 –
полягає у виконанні студентами завдань, що потребують опрацювання великого
об’єму матеріалу з предмета, передбачають самостійне формулювання теми, визначення проблеми і пошуки її розв’язань під дискретним керівництвом викладача. При
цьому викладач повинен запропонувати достатньо великий перелік тем проектів, завдань і способів їх реалізації.
Основні вимоги до використання навчального проектування:
1)

наявність значимої дослідницької проблеми / задачі, рішення якої вима-

гає інтегрованих знань, наукового пошуку тощо;
2)

практична і пізнавальна важливість очікуваних результатів;

3)

наявність завдань для самостійної роботи учнів;

4)

поетапне структурування змісту, визначення очікуваних результатів;

5)

можливість для використання дослідницьких методів та планування по-

слідовності навчальних операції, дій.
Вибір тематики проектів може бути різним, і найчастіше він залежить від навчальної ситуації. Викладач може пропонувати теми з урахуванням потреб окремих
груп учнів у поглибленому вивченні предмета, чи відповідно до професійних інтересів, здібностей та готовності учнів до такої навчальної роботи. При виконанні творчих завдань потрібно орієнтуватися на прикладні та пізнавальні інтереси різних
3

Brejnak A.: Metoda projectow w ksztalceniu zawodowym, seria ABC doracy przedmiotow zawodowych.
Warszawa, 1994.

–
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учнів навчальної групи, передбачати, наскільки отримані результати будуть для них
цікавими і корисними для практичного впровадження. Виконання навчальних проектів з економічних дисциплін здійснюється за певним алгоритмом (табл. 3.9):
Таблиця 3.9
№
п/п
1.
2.

3.

Зміст навчальної діяльності у ході навчального проектування
Вступ до проблеми: Предмет. Зміст навчальної діяльності. Мета, завдання,
суб’єкти економічних відносин, інституційні позиції в проблемі.
Інформаційно-методичне забезпечення навчання. Робочий зошит з основами теоретичних положень і зразками виконання типових завдань.
Слайд-курс.
Начитування лекцій. Занурення в сутність проблеми.

8.

Визначення складових проблеми. Розподіл напрямків дослідження.
Розподіл навчальної групи на проектні команди (малі групи).
Конкретизація завдань для проектних команд.
Індивідуально-консультативна робота з кожною командою.
Самостійна робота команд (із можливістю своєчасного отримання консультації викладача).
Індивідуально-консультативна робота.
Лекція з типових проблем виконання завдання.
Самостійна робота команд.

9.

Індивідуально-консультативна робота з викладачем.

10.

Самостійна робота команд.

11.

Оформлення результатів проектування.
Індивідуально-консультативна робота.
Презентації. Дискусії. Узагальнення.

4.
5.
6.
7.

12.
13.

Висновки. Вихід: Робочий зошит з алгоритмом проектування.
„Банк” проектів із конкретних соціально-економічних проблем.
За результатами використання цієї навчальної технології у викладача може бу-

ти створений своєрідний „банк” навчальних проектів. Оскільки більшість із них можуть згодом, у свій час, стати корисними, тому бажано розробити систему тематики
навчальних проектів, актуальних не лише „взагалі”, а в конкретному соціальноекономічному середовищі, конкретного навчального закладу, населеного пункту, чи
мікрорайону. Такий „банк” стає відкритим для випускників цього викладача і для їх
наступників, які тільки-но розпочинають вивчення предмета.
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Приклади завдань для навчального проектування подано у таблиці 3.10. Виконання проектів здійснюють як у ході традиційних форм навчальних занять, при виконанні самостійної роботи різної тривалості, так і з використанням сучасних телекомунікаційних та інформаційних засобів з елементами дистанційного навчання.
Використання технології навчального проектування у поєднанні з технологіями кооперативного та колаборативного навчання дає змогу досягти значного дидактичного та соціального ефекту.
Таблиця 3.10
Приклади завдань для навчальних проектів для студентів (6508 „Фінанси”)
№

Теми

1.

Сутність фінансового
менеджменту
Грошові потоки на
підприємстві
Формування прибутку
на підприємстві та
його розподіл
Основні фонди та
оборотний капітал підприємства
Особливості фінансової діяльності деяких
видів підприємств

2.
3.

4.

5.

Завдання
Фінансовий менеджмент.
Розробити стратегію і тактику фінансового
менеджменту для конкретного підприємства.
Розробити пропозиції щодо оптимізації обсягів
вхідних і вихідних грошових потоків.
Розробити проект пропозицій щодо формування та
розподілу прибутку на конкретному підприємстві
протягом певного періоду.
Розробити пропозиції пріоритетних інвестувань у
галузі. ьРозробити програму збільшення оборотного
капіталу підприємства.
Розробити програму перспективного розвитку МП
(АТ) в Україні з урахуванням сучасних
соціально-економічних умов та тенденцій їх зміни.
Розробити проект нормативного акту, який
регламентує діяльність малих підприємств та
сприяє зростанню їх частки у ВВП.

Технології особистісно-соціального навчання економічних дисциплін
Забезпечення якості та цілей сучасної економічної освіти здійснюється тільки
за умов упровадження особистісно-орієнтованого підходу, що враховує різні аспекти суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчально-виховному процесі, створення умов для
„піднесення людини на ниві навчанняˮ (В. О. Сухомлинський) [376], формування
почуття поваги до самого себе, для виховання адаптованої, соціально-продуктивної
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особистості, здатної до прийняття рішень та персональної відповідальності за їх виконання, формування трудової мобільності й соціальної суб’єктивності молоді.
Особистісно-соціальне навчання інтегрує кілька моделей навчально-виховного
процесу, насамперед – антропоцентричної та соціоцентричної [104; 237; 376 та ін.].
Антропоцентрична (особистісно-орієнтована) модель має в своїй основі розуміння
неповторності, унікальності й обдарованості кожного учня. Учитель у цій моделі
виконує роль наставника, партнера у відкритті талантів свого учня через спільний
пошук, діалог, дослідництво, вільну творчу діяльність. Соціоцентрична модель реалізується через діяльність різних соціальних інститутів (школа, сім’я, соціальні групи, професійні спільноти тощо), які реалізують соціальне замовлення освіті.
В. О. Сухомлинський одним із перших у вітчизняній педагогіці поставив питання про соціалізацію як передумову виховання особистості. Учений наголошував,
що суспільна сутність людини виявляється у її взаємовідносинах з іншими людьми.4
В. О. Сухомлинський підкреслює, що виховання має особистісне й соціальне значення, воно здійснюється шляхом духовного спілкування вчителя і дитини; дитини і
суспільства [376]. Соціоцентричну спрямованість навчання відображено у працях
А.С. Макаренка щодо формування особистості в колективі й становлення „педагогіки суспільстваˮ – [237].
Розвиток сучасних моделей соціоцентричного навчання повинен відображати
усі аспекти розвитку соціуму (історичного, культурного, політичного, економічного
тощо). Саме в руслі особистісно-соціального підходу відбувається реалізація цілей
соціалізації особистості (табл. 3.11). У цих умовах зростає значення виховання як
особистісно-соціального феномену, актуалізується пошук кращих зразків вітчизняного досвіду реалізації концепцій, підходів, парадигм виховання, заснованих на гармонійному формуванні людської особистості, активізації процесів самовиховання і
самотворення індивіда, його життєвої самоактивності.
Базуючись на суб’єктно-діяльнісному й особистісно-соціальному наукових
підходах, виховання розглядається як цілісний процес взаємодії особистості, яка має

4

Москаленко В. В. Соціалізація особистості : монографія / В. В. Москаленко. – К. : Фенікс, 2013. – 540 с.
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природні, психологічні, індивідуальні та вікові особливості, з агентами соціального
середовища, що опосередковані її самоактивністю.
Таблиця 3.11
Порівняльна характеристика загальних дидактичних цілей і критеріїв
економічної соціалізації учня у процесі економічної підготовки

Психомоторні

Афективні

Когнітивні

Загальні
дидактичні
цілі

Критерії
готовності
особистості
до соціальних
дій
(М. І. Рожков, А. В.
Волохов)
Когнітивний
(інтеріоризація соціального
досвіду)

Компоненти
процесу
соціального
становлення
особистості
(І. І. Нагуманова)

Компоненти процесу
соціалізації школярів
до навколишніх
економічних умов
(О.М. Землянская)

Показники
сформованості
соціально-активної
особистості
(О.Є. Дмитрієв)

Інтелектуальний (оволодіння загальними і
спеціальними
знаннями,
необхідними
для виконання
соціальних
ролей)

Мотиваційний (прагнення
до
участі в соціальних
відносинах)

Психологічний
(мотивація, здібності, спрямованість особистості, оцінка та
прогнозування
своїх
можливостей)

Інформаційнозмістовий
(знання
про
індивідуальні
якості та вміння,
внутрішні ресурси,
знання своїх можливостей та обмежень,
знання про навколишню дійсність та
вимоги соціуму)
Мотиваційноціннісний (оціночні
судження своїх дій,
адекватне ставлення
до себе як суб’єкта
самовизначення)

Діяльнісний
(участь
у
пошуках
шляхів реалізації своїх
можливостей)

Процесуальний
(включення в
соціальнозначиму
практичну діяльність, що
забезпечує розвиток відповідних умінь)

Рівень готовності
активно включитися у певні види
діяльності і
прагнення освоїти
їх для успішного
оволодіння відповідними знаннями,
вміннями, навичками, нормами)
Рівень оволодіння
світоглядними,
моральними
поняттями та уявленнями, що характеризують розуміння
необхідності ініціативної участі у
певних видах
діяльності
Міра проявів самостійності, відповідальності в усіх
видах діяльності,
виборі
активної
позиції в системі
колективних стосунків

Діяльнісно–
практичний
(прагнення до пошуку та освоєння нових
технологій, способів
діяльності, орієнтація
на креативність,
здатність до
самовдосконалення)
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Особистісно-соціальний підхід за базову ідею має розуміння культу людиниособистості, гармонійного розвитку професіонала в сприятливих умовах, забезпечених як на макрорівні, так і на рівні навчального закладу. Вільна самореалізація не
зробить усіх подібними один до одного, а сприятиме розвитку відмінностей, в основі яких лежать природні задатки (А. М. Бойко, Л. М. Кравченко). Особистісносоціальна природа виховання виявляється у тому, що індивід сприймає і відтворює
духовно-моральну культуру у сфері взаємодії, виявляючи себе не через Іншого, не
через авторитет більшості, а завдяки вибудові власної індивідуальної стратегії життя, зважаючи на природні якості, характерні риси, що сформовані у результаті діяльності, спілкування і відносин, тобто соціальних самозмін. Адже, за твердженням
А. М. Бойко, буття людини зводиться не тільки до утилітарного – як адаптуватися, а
передусім – як і за яких умов забезпечити своє власне самовдосконалення, розвиток
і реалізацію потенційних можливостей, що закладені в нашій природі5.
Результатами особистісно-соціального навчання можемо вважати: самоусвідомлення і самовизначення учня, формування адекватної самооцінки, адаптованість,
гнучкість мислення, здатність до колаборації та співпраці, соціальної мобільності.
В контексті нашого дослідження зупинимось на таких технологіях особистісно-соціального навчання в економічній освіті: технологіях соціалізації, технологіях
економічного виховання, технологіях особистісно-професійного самоусвідомлення,
технологіях соціально-професійного самовизначення.
Технології соціалізації учнів при вивченні економічних дисциплін
Соціалізація – процес розвитку людини у взаємозв’язку з оточуючим його світом, процес становлення людини компетентним членом суспільства. В широкому
філософському значенні термін „соціалізаціяˮ означає процес, у ході якого „людська
істота з певними біологічними задатками набуває якості, необхідні для життєдіяльності в суспільстві. Теорія соціалізації встановлює, під впливом яких соціальних факторів утворюються певні риси особистості, механізм цього процесу і його наслідки
для суспільства (О. М. Землянська, 2003) [122]. Соціалізація – динамічний і безпере5

Бойко А. М. Виховання людини : нове і вічне : моногр. / А. М. Бойко. –– Полтава : Техсервіс, 2006 – 566 с.
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рвний процес, що здійснюється на всіх етапах життя людини, що принципово немає
завершеності. Соціалізація повинна включати в себе і сформованість особистісних
передумов для виконання завдань наступного життєвого етапу соціалізації. Великі
можливості для соціалізації учнів має навчання економіки, а його результати мають
ознаки, притаманні для компонентів цього процесу [122].
Інформаційно-змістовий компонент соціалізації вирізняється такими рисами:
учень відповідно до свого віку володіє основними економічними поняттями, вміє
оперувати економічною інформацією, ознайомлений зі змістом окремих соціальних
ролей, знає про соціально та професійно важливі та економічно значимі якості особистості, має уявлення про власні риси і можливості, необхідні для здійснення соціально-економічної діяльності, знає про правила, норми, соціально схвалювані способи поведінки та ведення економічної діяльності в різних соціальних групах (сім’ї,
класу, групи, найближчого оточення тощо).
Мотиваційно-ціннісний компонент (включає систему моральних цінностей та
ідеалів, світоглядну структуру, ціннісні регулятори економічних і професійних дій)
має такі ознаки: в учня присутній інтерес і прагнення до активної участі в соціальноекономічній діяльності, розвивається суспільно-ціннісна мотивація соціальноекономічної активності, формуються оціночні судження та ціннісні відношення до
економіки та результатів економічної діяльності, здатність до оцінки своїх можливостей при виконанні певних видів діяльності в межах власної дієздатності.
Діяльнісно-практичний компонент (включає організаційні, процесуальнотехнологічні, творчі, проектні й управлінські вміння) характеризується такими показниками: в учня сформовані вміння співробітництва в малих групах, він виявляє
економічно значимі якості особистості, вміє визначати мету і знаходити шляхи організації справи у навчальних і побутових ситуаціях, має досвід самостійного творчого застосування отриманих знань у навчальній діяльності, а також в господарськопобутовій та суспільно-корисній праці.
Результат соціалізації – соціалізованість особистості, вибір сфери діяльності,
вибір професії. Соціалізованість – це досягнення людиною певного балансу адаптованості та відособлення в суспільстві. Як зазначив у своїй праці „Методика воспита-

269

ния коллектива” В. О. Сухомлинський: „... правильне включення в життя суспільства, правильна соціалізація можливі лише тоді, коли людина усвідомлено прагне до
гармонії власного „Я” з інтересами інших людей” [376]. Дослідники розглядають
процес соціалізації як елемент економічного виховання в цілому, в системі відносин
в процесі колективної праці [27; 106; 119; 122; 127; 128; 156; 157; 161; 212; 283; 343,
ін.]. Ппроцес ознайомлення дітей з навколишнім світом має пріоритетом соціалізацію учня, розвиток його культури, формування різних видів готовності до взаємодії
з іншими (інтелектуальної, емоційної, ділової, комунікативної) тощо.
Соціалізацію можна тлумачити і як процес засвоєння і відтворення індивідом
соціокультурних уявлень про ролі, зразки поведінки, психологічні установки, соціальні норми і цінності, становище й призначення чоловіків та жінок, і як педагогічно
керований процес формування і становлення вільної гармонійної особистості з новим форматом егалітарного мислення, здатної до повноцінного життя в соціумі, власної самореалізації і самоствердження, поєднання адаптації й обособлення, збереження і розвитку суб’єктності людини в умовах певного соціумуˮ і передбачають
гармонійний синтез соціального та особистісного (О. Ільченко) [182, с. 291].
Відповідно виділяють дві групи ознак, що характеризують складові соціалізації: 1) рівень адаптації людини в суспільстві (рівень оволодіння рольовими очікуваннями та приписами, рівень узгодження самооцінок та домагань людини з її можливостями і реаліями соціального середовища, необхідний рівень освіти); 2) рівень
відособлення людини в суспільстві (ціннісна, психологічна, емоційна, поведінкова
автономія) [58; 122; 182]
Важливим засобом соціалізації є економічна підготовка в системі неперервної
освіти, вона включає такі складові: 1) соціалізацію особистості; 2) економічну підготовленість; 3) процес самовизначення; 4) соціальну активність особистості.
Економічна соціалізація є однією з найважливіших суспільно-значимих цілей
економічної підготовки. Починаючи з раннього шкільного періоду, економічна підготовка сприяє формуванню ціннісних та мотиваційних основ соціалізації, розвитку
світогляду і суб’єктності учнів, розвитку комунікативної активності та кооперативної навчальної діяльності (О. М. Землянська, 2003) [122].
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До особливостей (принципів, умов, технологій) дидактичної моделі економічної соціалізації О. М. Землянська відносить такі:
Адаптивність – можливість її реалізації у різних закладах освіти, її інваріантність щодо специфіки певного соціуму;
Соціальна відкритість – можливість використання в процесі навчання виховного потенціалу середовища – регіону, школи, сім’ї, народної педагогіки тощо.
Лінійно-циклічна структура змісту дидактичної моделі, що представляє розширення економічного простору учнів (сім’я, школа, локальна економічна система),
у якій системоутворюючим фактором є сукупність економічних понять, які вивчаються протягом багатьох курсів і забезпечують стійкі й міцні зв’язки між різними
компонентами на різних рівнях економічної освіти. До таких понять належать: „потребиˮ, „ресурсиˮ, „обмеженістьˮ, „вибірˮ, „конкуренціяˮ, „працяˮ, „професіяˮ, „дохідˮ, „витратиˮ, „власністьˮ, „ринокˮ, „обмінˮ, „товарˮ, „послугаˮ, „грошіˮ.
Технологія особистісно-орієнтованої підготовки включає три компоненти:
1. „Мотиваціяˮ – створення особистісної мотивації до вивчення матеріалу та
освоєння способів діяльності;
2. „Пізнанняˮ – організація навчання учнями оригіналу і моделей економічного процесу або явищ на основі розвитку їх дослідницької, творчої діяльності;
3. „Рефлексіяˮ – самооцінка учнями процесуальної та результативної навчальної діяльності та вибір на її основі реальних кроків ціле покладання і реалізації завдань входження в систему соціально-економічних відносин.
Додамо до цього переліку використання особистісно-соціально-діяльнісного
компетентнісного підходу, що ґрунтується на особистісній та професійній взаємодії
учнів із соціальним середовищем (О. М. Пасько, О. М. Цільмак, 2009) [286]. Компоненти цього підходу (особистісний, соціальний, діяльнісний) взаємозалежні, взаємопов’язані
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одного.

Особистісно-соціально-

діяльнісний підхід під час підготовки фахівців до професійної діяльності передбачає
взаємну обумовленість становлення особистості, соціуму та діяльності у навчальновиховному процесі через його особистісний, соціальний і діяльнісний аспекти. О. М.
Пасько визначає особистісно-соціально-діяльністний підхід – як „складний і багато-
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плановий процес, що виявляється як потенційна якість особистості, що забезпечується сукупністю необхідних елементів: знання, вміння, навички, мотивація, індивідуально-типологічні особливості та властивості (компетентність) і спроможність їх
застосовувати та використовувати у процесі професійної діяльностіˮ.
Отже, технології особистісно-соціальної економічної підготовки і навчання
базуються на діяльнісному та особистісному підходах, за яких домінуючим компонентом формування моделі-образу соціально-економічного оточення в учня стає його власна особистісно-значима самореалізація в навчанні економічних явищ і процесів та майбутньої професійної діяльності. Для цього технології особистісносоціальної економічної підготовки повинні забезпечити прояви інтересів і творчості
учнів, сприяти розвитку їх соціально-економічної активності, створити умови для їх
саморозвитку. Кінцевим результатом соціально-економічної підготовки можна вважати: традиційні знання, вміння і навички учнів, необхідні для самоактуалізації в
соціумі; сформованість економічно-значимих якостей особистості; активність у
процесі здійснення економічно-значимих видів діяльності.
У своїй сукупності названі компоненти особистісно-соціального навчання підготовки забезпечують реалізацію цілей економічної освіти та формування готовності учнів (студентів, слухачів) до економічної діяльності.
Соціально-економічний тренінг організації закладу освіти
Названий соціально-економічний тренінг у процесі навчання дисципліни „Методика викладання економікиˮ є різновидом технології навчального проектування із
посиленою увагою до соціальної складової проекту [179, с. 246 – 248].
Відповідно до положень програми дисципліни „Методика викладання економікиˮ („МВЕˮ), затвердженої відповідним чином, студенти вивчають теми „Цілі та
зміст економічної освітиˮ, „Організація навчання економікиˮ, „Сучасні технології
навчання в економічній освітіˮ та здобувають вміння планувати й організовувати
навчально-виховний процес з економіки в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Реалізація цього завдання передбачає необхідність враховувати і вимоги
чинного законодавства, що регулюють вивчення окремих предметів.
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В ідеальній моделі циклу психолого-педагогічної підготовки передбачається,
що студенти перед початком вивчення „МВЕˮ уже мають відповідну базу знань з
пропедевтичних курсів (основи психології, психологія діяльності, навчальний менеджмент т.ін.), що створять основу для нової навчальної інформації та формування
ключових професійних компетентностей. Задача ускладнюється тим, що ці знання
мають переважно абстрактний характер і зовсім відірвані від економічного спрямування, якого вимагає кваліфікація майбутнього викладача економіки.
Отже, ми маємо такі визначальні передумови вивчення вибіркового предмета
„МВЕˮ: масштабність та різноплановість завдань, поставлених навчальною програмою, мізерність аудиторного навантаження та несталий склад груп студентів. Для
підвищення ефективності вивчення змісту предмета нами було обрано шлях удосконалення самостійної роботи студентів через виконання навчального проекту.
Від самого початку 5-го навчального семестру студенти ФЕФ отримують перелік завдань на весь період вивчення предмета „МВЕˮ і графік їх виконання. Серед
таких – першими є ті, що пропонують студентам виконати порівняльний аналіз досвіду вивчення економічних предметів у різних навчальних закладах (за їх власним
вибором), виконати проект навчального закладу економічного спрямування.
З точки зору практичної реалізації – це завдання ми відносимо до типу тренінгів проектування [158]. Проект навчального закладу враховує також усі вимоги до
виконання бізнес-плану за відповідною структурою. Студенти виконують роботу в
групах. Тип навчального закладу, економічне спрямування, форму власності, та інші
параметри обирають самостійно з урахуванням особистого життєвого досвіду. Зрештою проект – це свого роду „Case-studyˮ, який потім дає конкретну інформацію
для її детальнішого аналізу протягом наступних навчальних занять.
Проект складається з двох частин: педагогічної та економічної. В першій – реалізуються та проектуються знання про концепцію діяльності навчального закладу,
навчальні плани і навчальні програми, поділ предметів на базові й вибіркові, вплив
психологічних особливостей групи на процес навчання, організацію педагогічного
навантаження викладачів та кредитно-модульну структуру вивчення предметів. В
другій – упорядковуються та реалізуються знання з економічних предметів (еконо-
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міки підприємства, маркетингу, менеджменту, фінансів підприємств, економіки
праці, діловодства, бюджетної системи, податкової системи тощо). Це дає змогу зрозуміти студентам, що навчальний заклад – це такий же суб’єкт господарювання,
яким потрібно управляти відповідно до пануючих у соціумі економічних відносин.
Такі проекти з дисципліни „МВЕ” студенти 3-го курсу ФЕФ КНЕУ виконують
з 2002 року. Були розроблені проекти загальноосвітніх шкіл приватної форми власності, приватні дитячі дошкільні установи, ліцеї з поглибленим вивченням окремих
предметів, приватні спеціалізовані навчальні заклади закритого (інтернатного та
клубного) типу, заклади освіти для дорослих з поглибленим вивченням окремих
економічних циклів, корпоративні заклади навчання для працівників, приватні ВНЗ.
Цікавою є динаміка вибору студентів типів навчальних закладів та їх економічного
спрямування. Так до 2006 р. домінуючими завданнями змодельованих навчальних
закладів студенти вказували – розвиток особистісних задатків і творчого потенціалу
учнів. З 2007 р. – домінуючі мотиви дещо змінилися в напрямок розвитку професійно і життєво важливих умінь учнів. Зростає інтерес до організації корпоративного
навчання для конкретних фінансово-економічних установ. Розроблені студентами
проекти впроваджуються ними ж в конкретних умовах населених пунктів та в ході
педагогічної практики в реальних навчальних закладах різних рівнів акредитації.
Соціальні проекти для шкіл
Одним із різновидів особистісно-соціального навчання є розроблення навчально-соціальних проектів у ході вивчення економічних дисциплін. Специфіка соціального проекту полягає в тому, що його предметом є різні форми соціальнопедагогічної взаємодії у процесі навчання. Студенти самі, на власний розсуд, обирають зміст, питання і локацію (середовище) дослідження, час і засоби для його реалізації. Так, наприклад, при вивченні дисципліни „МВЕˮ студенти 3-го курсу фінансово-економічного факультету КНЕУ знайомилися із закладами середньої освіти у
т.зв. „депресивнихˮ населених пунктах і віддалених районах. Для цього відвідували
школи, організовували бесіди та інтерв’ю із адміністрацією, вчителями та учнями,
проводили уроки з економіки для дітей у різних класах (з 2-го по 11-й), виховні го-
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дини профорієнтаційного спрямування, організовували позакласні заходи з економіки, спільно з учнями розробляли пропозиції щодо розвитку свого навчального закладу та свого населеного пункту (мікрорайону). Обговорення з учнями стосувалися
не лише змісту навчання, але й інших сторін життя школи, сім’ї і населеного пункту.
Як зазначають студенти за результатами своєї роботи, готуючись до зустрічей
з дітьми, вони згадували свої шкільні роки, цікаві події, про які можна розповісти
сучасним школярам, розповідали про себе, свій університет, свої історії та свої успіхи, обговорювали з дітьми їх плани на майбутнє, мрії, прагнення, вибір професії,
свої перспективи. Всі прагнуть досягти добробуту. Школярі розповідали, як вони
планують своє навчання. Більшість школярів 5-11-х класів не знають, ким хочуть
стати і яку професію отримати. Проте є певні орієнтири: дехто хоче бути схожим на
батька, матір чи інших родичів у виборі напрямку своєї роботи; інші – серйозно не
замислювались над цим і вважають, що в них вдосталь часу для прийняття рішення.
Щодо учнів старшого віку, то вони переважно визначились в який вищий навчальний заклад піти навчатися і за яким фахом потім працювати. Багато з них надають перевагу таким популярним на сьогодні професіям як: економіст, юрист, програміст і подібні. Інші не бажають отримувати вищої освіти, бо їм підходить робота,
на яку можна влаштуватися після отримання атестату про середню освіту та виконувати її без спеціальних знань.
Хлопці, які не планують продовжувати навчання після закінчення школи бажають працювати у власному господарстві, допомагаючи батькам з обробітку землі,
доглядом за худобою та іншими сільськогосподарськими обов’язками.
Деякі дівчата хочуть вдало вийти заміж і не працювати. Інші – мають на меті
побудувати гарну кар’єру, попередньо вивчившись у спеціалізованому навчальному
закладі. Більшість дівчат мріють про кар’єру моделі. Деякі учні залишаться працювати у своєму господарстві, яке їм залишать родичі.
„Майже усі з опитаних дітей вважають свою школу найкращою, хоча в ній і не
легко навчатися. Ми намагалися зробити порівняльний аналіз якості навчання у
сільській та у міській школах. Якість освіти не обов’язково залежить від місця розташування навчального закладу, вона залежить саме від обстановки та старанності
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тих, хто навчає і тих, кого навчають. В процесі роботи ми дізнались дуже багато цікавого та були приємно здивовані результатами спільної плідної праці вчителів та
учнів над розвитком своєї маленької „державиˮ. На нашу думку, такі школи є гарним прикладом для деяких міських шкілˮ (звіт студента).
Учні приймають участь у різних районних та обласних олімпіадах, часто стають їх призерами. Також беруть участь у спортивних змаганнях і районних спартакіадах за видами спорту (легка атлетика, крос, козацькі ігри, футбол, волейбол). Багато школярів хлопців займаються футболом у збірних сільських командах. У школах діють гуртки малювання та музики, театральний гурток, проводяться факультативи та поглиблене вивчення з математики, історії, української мови та літератури.
У багатьох навчальних закладах є місцеві творчі соціальні проекти. Так в Бердичівському навчально-виховному комплексі № 4 діють програми: „Вікно в Америку” –
учні 6-7 класів листуються, обмінюються подарунками зі своїми ровесниками із міста Дейлі (штат Каліфорнія), з ініціативи Марка Такахаші відкрито WEB-сайт, який
відвідують як учні, так і їх батьки; члени учнівського наукового товариства „Інтелект” – активні учасники конкурсів, інтелектуальних ігор, фестивалів; щорічно проводиться конференція „Сто чудес України”.
Студенти також розробляли дидактичні матеріали для вивчення економіки,
розповідали учням і вчителям про новітні тенденції в розвитку науки. Вчителі та
адміністрація розробляли про типові проблеми школи: кількість дітей в школі щороку меншає, після 9-го класу багато дітей переходять на навчання до місцевого
ПТУ, або до коледжів при ВНЗ, щоб вступити до вищої школи без здачі ЗНО, тому
що не впевнені в своїх силах; відбувається старіння викладацького складу, якщо в
школі мало викладачів, тоді кожен викладає по два-три предмети. Погане фінансування школи, є проблеми з харчуванням (овочі, які готують у їдальні, учні на трудовому навчанні вирощують на території школи), у вихідні – діти допомагають своїм
батькам по господарству, тому вільного часу на позакласну роботу у них небагато.
До соціальних проектів ми віднесли також соціальну роботу студентів з вихованцями дитячих будинків у Київські області („Родинаˮ, „Материнкаˮ) та м. Києва
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(„Яснийˮ). З дітьми проводили ігри, бесіди, розвивальні заходи змішаного навчання
для учасників різновікових груп.
Технології кооперативного навчання з економічних дисциплін
Навчання у співробітництві, кооперативне навчання (cooperative learning) в
малих групах – одна із дидактичних технологій, що забезпечують досягнення корисних практично- або особистісно-орієнтованих результатів [146; 182; 431].
У багатьох країнах світу ідея кооперативного навчання активно впроваджується з 20-х років ХХ століття. Значного поширення теорія і технологія кооперативного навчання набула у 70-80 х роках ХХ століття у таких країнах як Німеччина,
Канада, Велика Британія, Нідерланди, Японія та ін. Основну роль у розробленні теорії навчання через співпрацю відводять кільком академічним школам: групам дослідників з американського університету Джона Хопкінса (Р. Славін, 1990 р.); університету Міннесота (Роджерс Джонсон і Девід Джонсон, 1987 р.); групі Дж. Аронсона
(1978 р., Каліфорнія); групі з Тель-Авівського університету (Шломо Шаран, 1988
р.). Існують деякі відмінності у розвитку кожної з цих наукових шкіл. Так в американських навчальних закладах кооперативні технології спрямовують на розвиток
академічних знань, формування понять, вмінь і навичок, передбачених програмою.
В європейських освітніх закладах таке навчання більше поєднується з проектною
діяльністю учнів, з організацією презентацій проектів та їх обговорень [182; 422].
У кожному разі, серед цілей технології кооперативного навчання є формування вмінь і навичок загально-навчального характеру, поглиблення академічних знань,
вмінь конструктивного (проективного характеру) та розвиток соціа-льно-важливих
рис учнів. Головні принципи кооперативного навчання – одне завдання на групу;
одне заохочення на групу; розподіл ролей у групі – дотримуються в усіх випадках.
Практика показує, що в результаті кооперативного навчання зростають академічні успіхи учнів, покращуються їх інтелектуальні та соціальні вміння, вирівнюються показники засвоєння знань між окремими навчальними командами в рамках
однієї академічної групи. Покращуються навички взаємодії, коли поруч на занятті
товариші, які спілкуються між собою, коли можна уточнити чи обговорити незрозу-
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мілі запитання з теми. Зростає і відповідальність кожного за результати спільної
праці, адже від роботи окремого учасника залежить успіх усіх.
В системі технології кооперативного навчання можна запропонувати для розгляду значно більші і складніші за змістом обсяги навчального матеріалу, в тому числі й такі, що містять реальну проблему, яку протягом одного дидактичного циклу
іншими методами вирішити неможливо. Добру ефективність показує взаємонавчання учнів однієї групи, або виконання кожною групою окремих частин одного завдання з наступним їх обговоренням.
З досвіду роботи автора – особлива корисність такої технології характерна для
корпоративного навчання. У ході роботи учасники освоюють базові теоретичні поняття, виявляють їх зв’язок з практикою діяльності на одному підприємстві або групі підприємств, та використовують дану технологію для розроблення наступних
кроків з метою розвитку власної діяльності на конкретному посадовому місці.
Важливим наслідком такої навчальної технології є також ефект соціалізації,
розвитку комунікативних умінь, презентування та позиціонування себе, зіставлення
рольових позицій в команді. Фактично відбувається навчання через спілкування:
учнів між собою, учнів з учителем, вчителя з групами. В цьому процесі всі учасники
виконують почергово різні ролі: лідера, виконавця, адміністратора, доповідача, експерта, консультанта тощо.
Малі групи – основа технології кооперативного навчання
„Група” – сукупність осіб, які взаємодіють один з одним таким чином, що кожний з них водночас і здійснює вплив на інших, і відчуває їх вплив на собі [154,
с. 91 – 97]. У соціології та психології існують різні визначення малих груп. Це колективи, об’єднані спільною метою і взаємними зв’язками, що й відрізняє їх від випадкових згуртувань. Як зазначає Марія Браун-Галшковська, однією з характерних рис
малих груп є розмова, можливості довірливого спілкування. У взаємодії учасників
малих груп вирішується проблема відсутності часу на таку взаємодію. Адже внаслідок повсякденного поспіху ми щораз більше втомлюємось і нервуємо, поведінка
стає хаотичною, а контакти з людьми поверхневими. Саме розмова перетворює гурт
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чужих людей у групу. Розмова дає змогу виявити спільні інтереси, об’єднує групу,
поглиблює зв’язки між її членами, створюючи відчуття близькості та безпеки. У ході такого спілкування кожен зі співрозмовників набуває своєрідного значення, особливої ролі. Це вимагає взаємного контакту, слухання й обміну думками. Розмовляючи, потрібно бачити співрозмовника, саме тому, при організації роботи малих груп
необхідно передбачити можливість відповідного розташування учасників. Розмова
потрібна для підтримки контактів. У результаті – рішення набуває „пластичності”,
„гнучкості” внаслідок доповнення поглядів і збагачення усіх членів групи.
Малі групи дають змогу зробити крок до адекватного сприйняття кожним самого себе. Певна позиція, на якій базується розвиток самостійності, самосвідомості,
– самоакцептація – визнання самого себе за цінність, незважаючи на обмеження, які
властиві кожному з нас. Акцептація себе таким, як у дійсності, із потребою змінюватися – це вихідна точка для розвитку самосвідомості й належного ставлення до інших людей. Розрізняють формальні та неформальні групи. Формальні – організовують для виконання конкретних робочих обов’язків і завдань (С. П. Роббинс, М. Коултер) [338, с. 569]. Неформальні виникають і розвиваються спонтанно на основі персоніфікованих інтересів.
Утворення робочих груп на початкових етапах навчання дисципліни дає змогу
створити канву неформальної взаємодії учасників, на яку можна нанизати виконання практичних завдань, використання різних активних методів та ігрового моделювання. В такому разі немає потреби щоразу перед постановкою нового завдання
утворювати нові групи та розподіляти нові ролі. Роль – це набір очікуваних шаблонів поведінки, які приписуються учасникам соціальної або робочої групи. В кожній
групі встановлюються норми і стандарти, які стають загальними для всіх членів. В
ході навчання учасники можуть виробити власні процедури. В кожному разі розширення схем взаємодії забезпечує більше інформаційне та емоційне насичення занять.
Для розроблення технології кооперативного навчання необхідно вивчення
групової динаміки. У навчальному процесі це дає змогу зробити роботу групи більш
ефективною, уникнути небажаних конфліктів, отримати кращу ефективність від
праці у складі групи. На роботу групи впливає ряд факторів: розмір групи, її склад,
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згуртованість, групові норми і ролі тощо [154; 175]. Деякі особливості використання
групової динаміки у ході навчання показано в таблиці 3.12 [154, с. 93].
Таблиця 3.12
Прийняття навчальних рішень у малих групах
Переваги
Синергетичний ефект;
Педагогічний ефект;
Можливість різнобічного розгляду
питання

Недоліки
Більший час на прийняття рішень;
Негнучкість;
Можливість
ухиляння
окремих членів групи від роботи;
Компомісне а не найкраще рішення

Використання малих груп у навчальному процесі сприяє значному підвищенню ефективності навчання: підвищується мотивація, оскільки виникає почуття відповідальності по відношенню до інших учасників; покращується якість прийнятих
рішень; обмін думками приводить до нового розуміння змісту; учасники групи взаємно контролюють рівень засвоєння знань; вдосконалюються комунікативні навички; виявляються і розвиваються організаторські здібності та інші професійно важливі якості учасників малої групи.
Практика показує, що навіть „слабкіˮ й „агресивніˮ малі групи при добре організованій навчальній роботі студентів в умовах контексту загальної зацікавленості
і активної діяльності не залишаються осторонь і включаються у виконання спільних
навчальних завдань [154, с. 96 – 97]. Недоцільною є переорганізація „слабкихˮ груп,
перерозподіл їх учасників до інших груп. Це вносить дискомфорт до тих груп, які
уже сформовані, і водночас знімає відповідальність за власну діяльність студентів,
які повільно включаються у спільну діяльність або протиставляють себе іншим учасникам малої групи. Для вирішення проблем „слабкихˮ малих груп рекомендується
надати їм можливість поспостерігати протягом одного-двох занять за роботою інших студентів, не акцентуючи при цьому особливої уваги на їх бездіяльності та
стимулюючи будь-які прояви їх навчальної активності. Не доцільним є також ігнорування або активне стимулювання до праці „мовчунівˮ, тих учасників груп, які більшою мірою пасивно проявляють себе в роботі. Важливо, що вони виконують свою
важливу роль у малій групі, саме вони є тими слухачами, для яких генеруються ідеї,
вони спонукають лідерів організовувати себе, і при цьому часто самі є тими учасни-
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ками, які втілюють, доводять до завершення висловлені думки і забезпечують отримання результату – продукту діяльності групи. У ході спільних обговорень і виконання завдань виграють і слабкі, і сильні учасники. Коли краще підготовлені учасники пояснюють складний матеріал, вони й самі його переосмислюють. Викладач
тут виступає в ролі консультанта, не критикуючи методи вирішення завдань, не допускаючи натиску авторитетом або досвідом, не підганяючи працювати швидше.
Розглянемо деякі моделі організації кооперативного навчання. Протягом тривалого періоду розвитку цієї технології у навчальних закладах різних типів ефективно використовуються різні її організаційні моделі. Зупинимося на деяких з них: навчання в команді, навчання через співробітництво, модель „вчимося разом”, дослідницька робота в групах, модель „номінальних груп” [262; 267; 386; 431].
1. Модель „Навчання в команді” (Student Team Learning, STL) розроблена в
університеті Дж. Хопкінса. Ключовою ознакою взаємодії учасників є досягнення
„групових цілей” та успіху всієї групи, який може бути досягнутий тільки в результаті самостійної роботи кожного члена команди в постійній співпраці з іншими. Завдання ставиться таким чином, щоб разом у співпраці пізнати щось нове з теми,
зробити щось спільно, і щоб кожен учасник команди зміг продемонструвати свої
здобутки і досягнення. Успіх команди залежить від внеску кожного учасника, а також від спільного вирішення поставленої проблеми.
Така навчальна діяльність базується на кількох принципах:
а) Принцип „Винагороди”. Кожна команда отримує одну оцінку в балах за
спільне виконання завдання всіма учасниками.
б) Принцип „Індивідуальної відповідальності”. Результат команди, успіх чи
неуспіх залежить від роботи усіх її членів. Це має стимулювати всіх учасників взаємодіяти та допомагати один одному в розумінні та засвоєнні навчального матеріалу,
при підготовці до контрольних та перевірочних робіт. Автори пропонують встановити спільну залежність результатів команди від результатів перевірочних робіт кожного учасника. Досвід показує, що в цьому разі недостатньо активні учні (студенти) з радістю перекладають власні не доопрацювання на плечі більш активних учасників. Програє вся група і насамперед ті студенти, які прагнуть до кращих результа-
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тів, адже їм доводиться працювати удвічі більше. Тому рекомендується результати
контрольних заходів відносити до індивідуальних результатів роботи студентів, а
для групової роботи виділити окремі завдання творчого характеру.
в) Принцип „Рівних можливостей”. Кожен учасник має змогу виконувати завдання відповідно до своїх здібностей і пізнавальних зусиль, і таким чином приносити своїй групі бали, покращуючи власні результати. При цьому виникають рівні
можливості отримання балів для учасників із різними ступенями пізнавальної підготовленості (більше чи менше навчених). Це також сприяє прагненню для більшості з
них піднімати вище свою персональну „планку”. Як виявилосья (Р. Славін, 1986),
заохочення успіхів кожного студента/учня порівняно із його попередніми досягненнями, має більшу ефективність, ніж порівняння учасників чи їх команд між собою.
Розроблено декілька варіантів технології роботи в командах. Зупинимось на
тих, що можуть бути реалізовані при вивченні економічних дисциплін: спільне навчання в малих групах – командах і навчання в командах на основі гри, змагання.
1.1. Різновид спільного навчання через співпрацю в малих групах передбачає
поділ навчальної групи на команди по 4-5 учнів. Викладач пояснює новий матеріал,
а потім пропонує в групах його детальніше розібрати, і закріпити. Команди отримують завдання, які становлять орієнтовну основу дій для засвоєння теми. Учасники
кожної групи виконують завдання або по частинах (кожен – своє), або послідовно –
кожну наступну частину завдання організовує до виконання наступний учень. При
цьому учасники пояснюють хід роботи і, таким чином, відбувається взаємоконтроль
у команді. На завершення завдань усіма групами викладач організовує спільне обговорення результатів, потім учасники індивідуально виконують перевірочні роботи.
1.2. Різновид навчання в командах на основі ігрової діяльності. Викладач пояснює новий матеріал з певної теми або розділу, організує діяльність малих груп для
його детального та поглибленого засвоєння. Але, на відміну від інших моделей спільного навчання, у цьому разі на завершення теми проводиться не індивідуальні перевірочні роботи, а періодичні турніри за змістом предмета. За „турнірними столами” змагаються представники команд у виконанні завдань різної складності. Переможець кожного стола приносить своїй команді однакову кількість балів незалежно
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від „планки” підготовленості групи, що змагається. Це дає однакові шанси на успіх
сильним і слабким учасникам. Переможцем турніру із відповідною винагородою
стає команда, яка набрала найбільшу кількість балів у ході змагання.
2. Модель „Навчання через співробітництво” запропонована у 1978 р. професором Еліотом Аронсоном і названа „Ажурна пилка” (Jigsaw). Учні організують
групи по 6 осіб для роботи з навчальним матеріалом, розподіленим на окремі смислові блоки. Потім учні з різних підгруп, які вивчають такі ж самі питання, зустрічаються та обмінюються інформацією як експерти з даного питання. Потім вони повертаються у свої підгрупи та діляться новою інформацією з іншими учасниками.
Таким чином єдиний спосіб вивчити весь матеріал – це уважно та відповідально
працювати з іншими членами своєї групи. Звітують з теми кожен окремо і вся команда в цілому. В ході звіту можуть ставити додаткові питання учасникам.
Один із різновидів цього методу був розроблений у 1986 р. вченим Р. Славіним. Учні працюють групами по 4-5 осіб. Вся команда працює над одним матеріалом. Але при цьому кожен член групи отримує тему, яку досліджує особливо глибоко і стає у ній експертом. Проводяться „зустрічі експертів” з різних груп. На завершення циклу всі учні проходять індивідуальний контрольний зріз та отримують відповідні оцінки. Винагороджується команда, яка маєбільшу суму балів учасників.
3. Модель „Вчимося разом” (Learning Together) розроблена в 1987 р. в університеті Міннесота (США). Клас розподіляється на різні за рівнем навченості групи по
3-5 осіб. Кожна група отримує завдання, що підпорядковане великій темі, над якою
працює клас. За результатами співпраці окремих груп над різними частинами одного
завдання зрештою відбувається засвоєння усього змісту навчального матеріалу..
Автори моделі пропонують винагороджувати учасників залежно від досягнень
кожного. На їхню думку, викладач повинен комплектувати малі групи з урахуванням індивідуальних та психологічних особливостей кожного учасника і відповідно
ставити завдання перед ними. Всередині групи учні самостійно розподіляють ролі
кожному з них для виконання загального завдання а також для встановлення правил
спілкування і взаємодії в групі. Таким чином команда має перед собою подвійне завдання: академічне – досягнення певної навчальної когнітивної мети, і соціально-
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психологічне – розвиток навичок культури спілкування та співпраці. Вчитель контролює правильність виконання навчальної задачі та характер взаємодії в групі – тут
учасники команд можуть виконувати взаємозамінні ролі й доповнювати один одного. Однак, дотримання вимоги комплектування груп з урахуванням особливостей
учасників може створити додаткові труднощі: штучну сегрегацію учнів за критерієм
успішності чи активності. Серед небажаних наслідків може трапитися і такий – в
одній команді упідбір будуть всі активні учні, в іншій – всі пасивні, ще в іншій – всі
відмінники навчання, або навпаки – ті, що слабо встигають. Тому викладач має уважно підходити до критеріїв поділу групи на команди та завдань між ними.
4. Дослідницька робота в групах також є різновидом системи навчання через
співпрацю. Модель запропонована в 1976 р. авторами з університету Тель-Авіва.
Перед академічною групою ставиться завдання, яке розподіляється на окремі частини для кожної малої групи (4-6 осіб). Кожна команда, у свою чергу, розділяє цю частину на невеликі індивідуальні завдання для кожного учня. Кожен, таким чином,
повинен виконати свою частку для спільного рішення. Дискусії та обговорення в
командах дають змогу ознайомитися з ходом виконання роботи кожним учнем. За
результатами їх виконання створюється спільний звіт, який належить презентувати.
Одним із завдань викладача у цій моделі є розпізнавання учнів, які апріорі не
готові підпорядковуватися й брати на себе відповідальність за результати праці усієї
академічної групи. Адже невиконання ними роботи створить „пізнавальний провал”
у системі академічних знань з теми. У кожній академічні групі є такі учні, яким важко підпорядковуватися колективній меті. Викладач може виокремити для такого учня фрагмент спільного завдання, додаткового поглибленого змісту. Якщо учень виконує завдання – уся група отримує додаткову інформацію, якщо ж ні – спільний результат від цього не страждає, учень у цьому разі бачить, що самому повний цикл
дослідження робити набагато важче, краще все-таки співпрацювати в команді.
5. Модель „Номінальних груп”. З потоку пропозицій за змістом навчальної
проблеми формуються їх групи, які пропонується презентувати їхнім авторам.
Групова мозаїка: Експертні групи. Навчальний матеріал, який висвітлює проблему, ділиться на частини. Кожна з них надається для розгляду окремій групі. Її
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учасники аналізують своє завдання і роблять експертну оцінку. На наступному етапі
відбувається обмін інформацією між групами та учасниками – „експертами”. Створюються нові „змішані групи”, у кожній з яких є експерти з кожного питання. Учасники в групі представляють свою інформацію з проблеми. Після обговорень у групах виробляється рішення. Відбувається загальна дискусія та ранжування ідей.
Складається спільна програма дій для втілення рішень.
Метод номінальних груп (NGT) використовується для прийняття рішень за результатами обговорення. Члени групи збираються в одному приміщенні, тут їм
представляють певну проблему. Кожен учасник незалежно від інших записує свої
ідеї для рішення цієї проблеми. Потім усі по черзі представляють свої рішення для
загальної дискусії. Всі ідеї при цьому записуються на дошці або на плакаті. Після
цього група обговорює пропозиції, а кожен учасник класифікує їх. В результаті обирають ідею, що має найбільше балів [338, с. 588-589].
У загальноосвітніх закладах, на нашу думку, робота у малих групах може використовуватися фрагментарно, на окремих етапах навчання предмета (табл. 3.13).
Таблиця 3.13
Типи завдань для кооперативного навчання школярів
(з теми „Конкуренція”, предмет „Економіка” (10 кл.))
Рівні засвоєння
Понятійний
Репродуктивний

Алгоритмічнодійовий

Завдання для виконання малими групами

Контрольні заходи

Викласти у своїй групі повторно міні-лекцію з
теми, навести приклади. Усне взаємо опитування учасників групи. Складання кросвордів
з основних термінів і понять теми.
На реальному прикладі розкрити проблему
даної теми. Знайти інформацію про підприємства та їхню конкурентоспроможність на ринку. Вибрати групою будь-які два типи конкуренції та порівняти їх (намалювати схему,
скласти порівняльну таблицю тощо).
Обґрунтувати конкурентоспроможність підприємства за допомогою розрахунків. Скласти
кейс на основі типової проблеми, що ілюструє
конкуренцію на ринку.

Тести закритого типу,
опитування (І-ІІ рівнів),
діалоги в групі.
Тести, письмові звіти,
дискусії, опитування,
порівняння наукових
поглядів кількох джерел тощо.
Доповіді, дискусії, письмове оформлення вирішення ситуації тощо.
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Творчий

Навести приклади реальної фірми та оцінити
її конкурентоспроможність на різних ринках:
монопсонії, монопольної конкуренції, олігополії, монополії. Проведення малою групою в
аудиторії рольової або управлінської гри, інсценізації тощо за темою „Конкуренція”

Продовж. Табл. 3.12
Науково-практичні дослідження, аналітичний
огляд публікацій, навчальний проект, дискусія з конкретних питань тощо.

Більшу ефективність навчання у малих групах показує у ВНЗ. Тому більшу
увагу приділимо питанням організації технології кооперативного навчання саме роботі студентів, де їхня увага максимально концентрується на отриманні спеціальних
галузевих професійних знань для майбутньої роботи (табл. 3.14).
Таблиця 3.14
Типи завдань для кооперативного навчання студентів
з теми „Форми грошей. Грошовий ринок”, предмет „Фінанси” (3-й курс ВНЗ)
Рівні засвоєння
Понятійний

Репродуктивний
Алгоритмі-чнодійовий

Творчий

Завдання для виконання малими групами

Контрольні заходи

Опрацювати тему „Форми грошей”. Виписати і
вивчити основні поняття теми: гроші, бартер,
монета, паперові гроші, чек, вексель, засіб обігу,
засіб платежу, повноцінні та неповноцінні гроші, грошовий ринок і його структура.
Зробити порівняльну характеристику кредитних,
сучасних та електронних грошей. Виявити переваги і недоліки різних видів грошей. Зобразити
графічну модель грошового ринку.
Підготувати доповідь за схемою „Еволюція
форм грошей”. Зробити порівняльну характеристику форм грошей в Україні. Дослідити зміну
попиту і пропозиції грошей під впливом різних
факторів. Навести аргументи на підтвердження
власних висновків.
Знайти цікаву інформацію і підготувати доповідь. Зробити аналіз – обґрунтування економічної доцільності зміни форм грошей. Скласти
прогноз цього явища на ближчу перспективу.

Бліц-опитування,
перевірка конспекту
з термінами, пробні
вправи.
Бліц--контрольна.
Усне опитування.
Тести І-ІІ рівнів.
Тести, усне та письмове опитування,
складання схем,
графіків, доповіді,
аналіз ситуацій, рольові ігри з теми.
Реферування, доповіді, проекти, дискусії, презентації за
тематикою роботи.
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Технології інтегративного навчання економічних дисциплін
Упровадження інтегрованого навчання є одним із провідних напрямків розвитку сучасної освіти. Термін „інтеграція” є загальновживаним і не новим у педагогіці,
та визначається в узагальненому вигляді як створення єдиного освітнього простору
для навчання в умовах, максимально наближених до звичного учням середовища,
що забезпечується через взаємодію з соціальним середовищем, формування позитивних стосунків між суб’єктами, розширення соціальних контактів, спільне навчання.
В результаті інтегративного навчання всі учні мають бути включені в освітнє і соціальне шкільне життя за місцем свого проживання. Інтеграція з точки зору учня
означає становлення цілісного сприйняття навколишнього світу, його предметів і
явищ. Інтеграція з позиції педагога – відображення у змісті й організації навчання
дисципліни тих компонентів (предметів і явищ) навколишнього світу, форм і видів
діяльності учня, які забезпечують цілісність сприйняття. Інтеграція у навчанні складає основу будь-якої дидактичної системи, зобов'язує до використання різноманітних форм викладання та навчальної взаємодії суб’єктів, що має вплив на ефективність засвоєння навчального змісту та створення інтегрального освітнього простору,
стає для всіх її учасників школою співпраці, що допомагає реалізувати освітні цілі
(О. Я.Данилюк, О. М. Дятлова, В. В. Краєвський, Н. Ф. Тализіна, А. В. Петровський,
К. Д. Ушинський) [137; 214; 327; 381]. В результаті інтегративного навчання в учнів
формуються уміння поєднувати знання, отримані у різних предметних галузях,
об’єднувати теоретичні знання й практичний досвід, зміцнювати набуте у процесі
навчання знання шляхом його використання у реальних ситуаціях за межами навчального закладу. здійснювати узагальнення, структурування, систематизацію та інтеграції знань. У процесі інтегративного навчання учень (студент) набуває нових
умінь будувати прості зв’язки між різними ідеями та досвідом, здатності поєднувати
та переносити навчальний досвід у нові, складніші ситуації, що виникають у контексті академічного навчання і за його межами.
Інтегративне навчання має певні особливості, які характеризують процес розвитку знання, яке характеризується системністю, узагальненістю та універсальністю; у ході якого учні набувають уміння здійснювати зв’язки між різними поняттями,
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науковими галузями, контекстами, тощо. Інтегрованим називають будь-який тип навчального заняття, якщо для його проведення залучаються знання, вміння та дидактичні матеріали, у поєднанні з методами інших наук, інших навчальних предметів.
Філософські та психолого-педагогічні дослідження інтегративного підходу обгрунтовують інтеграцію як системне утворення, що являє собою: а) інтегративне ціле, що включає синтез процесуальних і результативних складових інтеграції; б) інтеграцію – процес; в) інтеграцію – результат, що відображає фіксацію отриманого в
ході інтеграційного процесу певного „продуктуˮ. В науковій літературі вживаються
різні тлумачення інтеграції [270; 273; 326]. Можемо виокремити такі:інтеграція –
прагнення до цілісності, концентрації, уявлення про ціле без розрізнення його частин; інтеграція – як об’єднання суб’єктів, поглиблення зв’язків між ними; процес
зближення і зв'язку наук, що відбувається одночасно з процесами диференціації і
представляє втілення міжпредметних зв'язків між ними; інтеграція – як наповнення,
цілеспрямований синтез навчальних дисциплін в самостійну функціональну систему, спрямовану на забезпечення цілісності контекстних знань і вмінь учнів.
Педагогічна інтеграція охоплює процеси міждисциплінарних зв'язків різних
компонентів освіти, виявлення міжпредметних і внутріпредметних зв'язків в різних
циклах навчальних дисциплін; виявлення та обґрунтування принципів побудови інтеграційних курсів. Педагогічна інтеграція в широкому значенні – це процес і результат розвитку, становлення й формування багатовимірної людської цілісності в
умовах навчальної діяльності. При цьому розвиток – це процес поступальної зміни
фізичних, душевних і духовних властивостей людини, вихід особи на принципово
новий рівень цілісності (О. М. Пузанкова, Н. В. Бочкова).
Інтеграція є одним із продуктивних шляхів модернізації сучасного навчання,
усунення суперечностей між швидко зростаючим об’ємом знань та можливістю їх
засвоєння. Вона сприяє доланню фрагментарності та мозаїчності знань учнів, забезпечує оволодіння ними комплексним знанням, системою універсальних людських
цінностей, слугує формуванню системно-цілісного погляду на світ (А. І. Богосвятська, 2012 р.). Адже проблеми сучасної дійсності інтегративні – ми взаємодіємо в системі генетичної єдності „Творець – Світ – Природа – Людина – Суспільствоˮ (за
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Б. О. Астафьєвим). Виникнення інтеграції – результат реалізації міжпредметних
зв’язків, що передбачає не просто комунікацію предметів, а встановлення глибинного зв’язку, що ґрунтується на загальних наукових концепціях, що дають цілісне уявлення про людину, спільноти, світ, культуру загалом.
Одне із основних завдань викладача у проектуванні інтегрованого навчання –
знайти системотвірний (інтегруючий) фактор – виявити однотипні сутності, універсалії в різних видах навчальної діяльності та предметного змісту, які змогли б виступити в ролі єдиної основи для їх об’єднаного вивчення. Ці домінанти в навчальному матеріалі повинні виконувати такі функції: об’єднання та цілеспрямування у
цілісну систему компонентів навчального змісту; стимулювання діяльнісного самовиявлення учнів; забезпечення необхідного ступеня свободи окремих компонентів
дидактичної системи. Водночас, актуальною є необхідність посилення особистісносвітоглядної

спрямованості

освітньої

інтеграції

(М. К.Чапаєв),

особистісно-

світоглядний фактор є визначальним і при виборі моделі інтеграції компонентів навчального змісту, а успішність інтегративного навчання досягається за умови, коли
учень виступатиме суб’єктом інтеграційного процесу й зможе інтегрувати навчальну інформацію для життєвого самопроектування. Таким чином, особистість учня є
смисловим центром інтегрованого навчання – для розвитку світобачення й громадянської активності учні мають бути добре поінформовані про різні види зв’язків
між окремими явищами і предметами суспільного цілого, і, водночас, усвідомлювати специфічні якості, які характеризують його окремі характеристичні властивості.
В процесі інтеграції компонентів навчання має домінувати пріоритет особистісносвітоглядної та соціально-діяльнісної спрямованості. Для цього навчальні заклади
повинні надати змогу учням брати активну участь у діяльності колективу, місцевої
громади, забезпечувати взаємодію всіх членів спільноти.
До інтегративних форм занять, технологій і методів навчання належать: інтегровані навчальні заклади, концентроване навчання, контекстне навчання, інтегровані курси, інтегративний день, інтегративний урок тощо [137; 195; 203; 287; 291; 324;
333, ін.]. До таких ми відносимо також професійно-орієнтовані тренінги, дидактичні
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економічні казки, навчально-дослідницьку діяльність студентів з економічних дисциплін [30; 154; 182; 388].
Використання тренінгових технологій при вивченні економічних дисциплін
Тренінг – це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи
поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду, щоб
досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. У робочій ситуації (практичній діяльності) тренінги спрямовані на розвиток здібностей
індивіда і задоволення поточних і майбутніх потреб організацій. Тренінг-цілі можуть формулюватися на основі потреб і прагнень майбутнього фахівця, орієнтовні
кваліфікації, розвиток його самодовіри, гнучкості, базових навичок. Крім того, що
тренінг має суспільне і організаційне значення, він може задовольняти й особистісні
потреби індивіда [30; 154; 158; 182; 388].
Розроблення і впровадження в економічну освіту системи бізнес-тренінгів за
різними напрямками підготовки фахівців для економіки і бізнесу є необхідною умовою формування їхніх професійних навичок і забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці (табл. 3.15).
Головне завдання бізнес-тренінгів – відповідно до сучасних вимог економіки і
стандартів освіти, здійснювати індивідуалізовану підготовку фахівців з урахуванням
потреб їх мобільності та ефективності, вирішення пріоритетних і актуальних питань
практичної діяльності. Основною відмінністю тренінгів від усіх інших форм навчальних занять є їх чітка підпорядкованість головній меті – тренуванню навичок. У цілепокладанні цієї форми роботи на перший план виходять афективні й психомоторні
цілі, когнітивні ж мають другорядне значення. Серед основних завдань тренінгів:
орієнтація на кінцеві результати у практичній діяльності, визначення нових виробничих цілей, згуртування колективу і вдосконалення професійної майстерності, посилення мотивації та ентузіазму, вдосконалення навичок спілкування.
Сучасні тренінгові програми мають різноаспектний зміст і призначення: тренінг у шкільній системі, тренінг для адаптації на ринку праці, саморозвиток, тренінг
на робочому місці, розвиток колективної відповідальності та індивідуальної ініціа-
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тиви, підготовка до роботи, удосконалення технічних навичок та комунікабельності
працівників, створення робочих команд та ін.
Таблиця 3.15
Типологія бізнес-тренінгів за їх призначенням
Тренінг
вирішення
проблем
Ситуація безпоДіяльність підсередньої взаємо- розділу установи
дії учасників
в проблемній сиподій. Діяльність туації взаємодії з
підрозділу
середовищем
Ігрові команди – Представники
працівники відді- відділів, причетні
лів та їхні клієнти до проблеми
Формування наРозвиток навичок
вичок дій у виро- прийняття
бничому процесі, рішень, дій у
виконання посапроблемній
дових обов’язків ситуації
Малі групи, пре- Мозкова атака,
зентації,
малі групи, преобговорення,
зентації, обговопленум, робота в рення, пленум.
парах.

Ключові Тренінг
ознаки
виконання
Об’єкт,
що моделюється
Ролі
учасників
Мета

Методи
роботи

Роль ви- Пряме керування.
кладача Організація, розробка завдань та
критеріїв оцінки
Підготовка
сценарію і реквізиту, розподіл
ролей, організація
обговорення

Розробка сценарію і завдань,
розподіл ролей,
консультування,
спрямування на
вирішення
проблеми,
організація
обговорення

Тренінг
прийняття
рішень
Виробничий
процес

Учасники в
ролі лінійних
менеджерів
Розвиток
уміння приймати рішення
у проблемній
ситуації
Міні-лекція,
робота МГ,
ІКР, мозкова
атака, МГ,
презентації,
обговорення.
Організація і
модерація,
консультування,
спрямування
на вирішення
проблеми

Тренінг
проектування
Діяльність
установи,
підприємства
Учасники в
ролі керівників
проекту
Аналіз
підприємства у
соціальноекономічному
контексті
Індивідуальна
робота, мозкова атака, МГ,
презентації,
обговорення,
пленум.
Підбір тем для
проектування,
організація і
консультування, організація
презентацій і
обговорення

Значного поширення у навчальному процесі традиційних закладів освіти тренінгові технології набули у зв’язку із директивами Міністерства освіти і науки з питань модернізації освіти. У 2003-2007 рр. в КНЕУ упроваджена програма для підготовки тренерів-викладачів випускаючих кафедр. Розроблена й апробована (Н. Ю.
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Бутенко, Г. О. Ковальчук, 2004 р.) програма призначена для підготовки викладачів,
здатних організувати і провести бізнес-тренінг за спеціальністю, здійснення бізнесконсультування з фахових питань. Метою проекту є розроблення і впровадження в
економічну освіту системи бізнес-тренінгів за різними напрямками підготовки фахівців для економіки і бізнесу, що є необхідною умовою формування квазіпрофесійних навичок студентів – майбутніх економістів і забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Впровадження бізнес-тренінгів доцільно доповнює навчання майбутніх економістів у КНЕУ. Для забезпечення ефективності професійного тренінг-навчання створені центри навчально-практичної міждисциплінарної підготовки, для студентів 2-х курсів усіх спеціальностей проводиться тренінг з організації підприємства; ті, хто закінчують 4-й курс, проходять тренінг зі своєї спеціальності; магістри – беруть участь у вузькоспеціалізованих тренінгах з окремих питань
практичної діяльності; для тих, які підвищують кваліфікацію також запропонована
система тренінгів.
Враховуючи актуальність тренінгових технологій навчання, зазначимо основні
етапи їх впровадження:
1) Визначення цілей тренінгу відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик майбутнього фахівця.
2) Формулювання завдань тренінгу, які узгоджуються з функціональними посадовими ролями майбутніх фахівців.
3) Моделювання структури змісту тренінгу, що базується на вимогах навчальної програми предмета чи циклу дисциплін.
4) Розроблення матриці методів, система яких реалізує тренінг і забезпечує
досягнення цілей навчання.
5) Створення системи тренінг-вправ, виконання яких сприяє формуванню у
слухачів відповідних професійних умінь.
Використання такої крокової моделі впровадження і використання тренінгових технологій навчання підвищує ефективність і якість вивчення спеціальних дисциплін, забезпечує реалізацію між предметних зв’язків, надає логічної завершеності
професійного навчання майбутніх економістів.
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Особливе значення у ході тренінгу має діяльність викладача. Тут організатор
виконує

поліфункціональні

ролі,

при

цьому

традиційна

– інформативно-

ретрансляційна – відходить на другий план. Головним є отримання інформації від
студентів, активізація їх колективного розуму і формування навчального досвіду
вирішення проблем практичної діяльності. Викладач має враховувати, що цілеспрямовано організована активність студентів надає (навіть у простій арифметичній сумі) значно більше нової інформації, ніж власна дослідницька діяльність його одного.
Тренінгові технології навчання відзначаються багатьма дослідниками як особливо привабливі з точки зору формування різноманітних складових професійної
компетентності фахівця. У процесі тренінгу викладачу-керівнику насамперед необхідно орієнтуватися не тільки на формування системи теоретичних знань, а й певний
досвід практичної діяльності та соціальної взаємодії. Оскільки компетентність фахівця має полікомпонентну структуру, тому й відбір навчальних завдань здійснюється
відповідно до названих вимог [164; 165; 176; 178]. У ході тренінгу викладач вирішує
ряд завдань, серед яких: підвищення теоретичного рівня підготовленості студентів,
узагальнення та систематизація знань; формування психомоторних та вольових навичок необхідних для виконання певних видів роботи; розвиток умінь спілкування
та міжособистісної взаємодії; розвиток умінь аналізу проблем та прийняття рішень.
Так, зокрема, „підвищення теоретичного рівня…ˮ, має бути спрямоване на
краще розуміння ринкової кон’юнктури у галузі, перспективи розвитку, тенденції,
властиві для підприємств, які займають передові позиції у рейтингу. Важливо у
цьому аспекті допомогти учасникам встановити міждисциплінарні зв’язки, виявити
вплив чинного законодавства, соціальних програм і суспільних (громадських рухів)
на безпосередній зміст професійної діяльності.
Психомоторні уміння й навички, які формуються в ході тренінгу, забезпечують виконання конкретних професійних завдань і сприяють кращому розумінню питання „Як?ˮ працювати: складати документи, звіти, звернення, виконувати інші робочі операції, реагувати в екстремальних ситуаціях, проявляти вольові зусилля.
Розвиток умінь ділового спілкування є невід’ємною складовою усіх бізнестренінгів. До цієї групи завдань відносяться вимоги до усного і писемного мовлення
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учасників, самопрезентація і здатність переконувати інших, вияв уваги до співрозмовника (опонента), активне слухання, здатність до надання послуг потенційним
клієнтам, ведення телефонних переговорів, робота в команді та здатність до пошуків
компромісних рішень. Стандарти і норми названих умінь формулюються відповідно
до особливостей корпоративної культури кожної конкретної установи, тому й перевірка їх досягнення є досить специфічною.
Вміння аналізувати проблеми та пропонувати їх рішення також можуть формуватися у ході тренінгу. Виконання таких завдань цілком залежить від стилю викладання тренера та відповідних організаційних установок. Так, викладач може
пропонувати аналіз проблемних ситуацій та їх вирішень, коли студенти вивчають
алгоритми відповідних процесів в організаціях, таким чином учасники занять виступають у ролях спостерігачів. В іншому разі викладач може за допомогою опитування спонукати виявити типові проблеми та організувати пошуки причин і рішень самими учасниками. Так, студенти мають змогу відчути вагомість власних міркувань,
випробувати себе у ролі експерта чи керівника робочої групи з вирішення проблеми.
Тренінгові форми роботи можуть базуватися на використанні одного основного метода (наприклад, сюжетної гри) або кількох різних (міні-лекція, дискусія, кейсметод, управлінська гра). Вибір методів залежить від складності тренінгових завдань
та тривалості занять – від кількох годин до кількох днів. Вибір методичних схем навчання залежить від умов організації навчального процесу і потреб освітньо-вікової
групи. При цьому, методична схема (модель) являє собою певним чином упорядковану сукупність параметрів, які визначають систему методів і прийомів навчання і
забезпечують його ефективність. До основних умов вибору методичної схеми навчання віднесемо такі, як інтереси і можливості слухачів в освоєнні програми; тривалість навчання; диференціація слухачів за інтересами та рівнем початкової підготовки; врахування специфіки практичної діяльності практичної діяльності слухачів;
раціональне співвідношення теоретичної (фундаментальної) та рецептурної (практичної) підготовки слухачів; забезпеченість методичними матеріалами; кваліфікація
викладачів-тренерів (досвід, спеціальна підготовка, прагнення до інновацій, індивідуальний стиль роботи тощо); соціально-типологічна структура групи слухачів; ви-
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користання знань і практичного досвіду слухачів; спеціальні моделі контролю знань
і підсумкової атестації учасників тренінгу.
Визначення місця бізнес-тренінгів зумовлюється їх відповідністю певним
освітнім концепціям і технологіям професійної підготовки. У сучасних технологіях
навчання економічних дисциплін доцільні такі дидактичні підходи (за Т. І. Пуденко): традиційний (когнітивний), соціально-рольовий, „поведінковийˮ [388, с. 31]
(табл. 3.16).
Таблиця 3.16
Основні дидактичні концепції технологій навчання

Поведінковий

Соціальнорольовий

Традиційний
(когнітивний)

Підхід

Сутність концепції
Спрямований на розвиток теоретичного
мислення, засвоєння студентами знань
основних економічних понять і теорій,
формування базових умінь аналізу,
узагальнення, класифікації та
характеристики явищ і закономірностей
економічного життя суспільства.
Спрямований на засвоєння рольових
позицій суб’єкта в структурі соціальноекономічних відносин для професійного
самовизначення і формування ділових
якостей особистості. Усі економічні явища і
закономірності розглядаються з точки зору
певних суб’єктів господарських процесів.
Спрямований на формування умінь
студентів адекватно реагувати, приймати
рішення у проблемних ситуаціях.

Форми і методи
впровадження
відтворення вивченого із
різноманітними прийомами
активізації традиційних
навчальних занять.

різноманітні активні методи навчання і зміни традиційних ролей і способів поведінки в аудиторії

вирішення практичних завдань, імітаційне моделювання, спільна робота груп,
обговорення рішень,
презентації проектів.

„Когнітивний” підхід спрямований на розвиток теоретичного мислення, засвоєння студентами знань основних економічних понять і теорій, формування базових
умінь аналізу, узагальнення, класифікації та характеристики явищ і закономірностей
економічного життя суспільства. При цьому використовуються форми і методи роботи, предметом яких є відтворення вивченого із різноманітними прийомами активі-
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зації традиційних навчальних занять. Однак сам по собі цей підхід не може забезпечити високий рівень мотивації до вивчення предмета й ефективну взаємодію учасників процесу. Така організація діяльності найбільше підходить для студентів з високою самомотивацією, з усвідомленим професійним самовизначенням.
„Соціально-рольовий„ підхід у навчанні спрямований на засвоєння рольових
позицій суб’єкта в структурі соціально-економічних відносин. Зміст дисципліни при
цьому виступає засобом для аналізу і моделювання таких відносин і засвоєння відповідних рольових функцій. Усі економічні явища і закономірності розглядаються
не абстрактно, а точки зору певних суб’єктів господарських процесів, а форми і методи діяльності обираються таким чином, щоб студент міг „примірятиˮ до себе певну роль і здійснити відповідну саморефлексію.
Такий підхід створює умови для професійного самовизначення і формування
ділових якостей особистості, а від викладача вимагає досконалого володіння змістом матеріалу й арсеналом різноманітних активних методів навчання і зміни традиційних ролей і способів поведінки в аудиторії.
„Поведінковийˮ підхід реалізується в традиціях імітаційного моделювання і
спрямований на формування умінь студентів приймати рішення у проблемних ситуаціях. Для цього формується банк конкретних ситуацій та моделі їх вирішення, інформаційно-теоретичне забезпечення за відповідною тематикою, передбачені відповідні форми роботи в аудиторний і поза аудиторний час. Серед таких, крім традиційних занять: „біржа праціˮ, „молодіжний клубˮ, міні-підприємство, виїзні збори,
„економічне агентствоˮ, практика на підприємствах, комплексні („наскрізніˮ) дидактичні ігри, навчальне проектування тощо. Розробка проектів дає змогу не лише формувати знання і вміння в діяльнісній формі, але й забезпечує цілісність сприйняття
практичної діяльності. Використання ігрових форм дає можливість оволодівати необхідним змістом діяльності й одночасно набувати досвід її „переживанняˮ, формувати відношення до неї, аналізувати і проектувати проблемні ситуації. Це відбувається при організації спільної діяльності, колективному обговоренні рішень, презентації та захисті своїх результатів. Відбувається реалізація принципу усвідомленого
навчання, що є основою знань, умовою їх збереження, закріплення і застосування.
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Знання, набуті в процесі діяльності, забезпечують необхідність орієнтування на них
при вирішенні практичних завдань. Така робота формує практичний досвід власної
підприємницької діяльності, дисциплінує, підвищує самооцінку учасників, створює
відповідний емоційний фон. Це, свого роду, „гра в бізнесˮ, яка розгортається в реальному часі і реальних ринкових відносинах. Вона вимагає значної підготовки і великих витрат, тому збільшується частка позааудиторної (самостійної) роботи. Зрозуміло, що її успішність залежить від того, яким професійним рівнем і статусом володіє викладач або керівник.
Навчальна технологія „Портфель учняˮ
Технологія „Портфель учня” (індивідуальних досягнень) є однією з таких, що
забезпечують зв’язок процесу традиційного навчання та інновацій, орієнтованих на
особистість учня, розкриття його здібностей і реалізації власних задатків [154; 175].
„Портфель учня” допомагає навчити адекватно оцінювати власні досягнення й
можливості, спостерігати розвиток власних здобутків і робити висновки стосовно
власного вдосконалення, розвивати вміння самостійно й самокритично мислити.
Технологія „Портфель учня” дає змогу здійснити самооцінку учнями результатів своєї навчальної діяльності. Ця технологія базується на створенні умов для учнів, отримати такі результати навчання, що дають можливість кожному спостерігати
за особистим розвитком, за втіленням зв’язку „зусилля – продукт”, виявляти відповідальність за власну активність у процесі пізнання та отримані його наслідки.
Зазвичай, у ході вивчення предмета учні й студенти перебільшують роль викладача, покладаючи на нього надмірні очікування за результати навчання кожного.
У традиційному навчанні у загальноосвітніх закладах дійсно зовнішня парціальна
оцінка вчителя, емоційне забарвлення взаємодії створює необхідний фон для протікання пізнавальних процесів. Зовнішня оцінка результатів навчальної праці, очікування вчителя щодо перспектив і розвитку потенціалу конкретного учня часто стають визначальним фактором самооцінки та очікувань учнів відносно власних успіхів чи неуспіхів. У більшості випадків, якщо очікування вчителя чи батьків завищені, то учень зазвичай прагне їх виправдати. Якщо ж відзиви про учня містять нега-
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тивний компонент, або очікування вчителя занижені, то настає і відповідна реакція:
учень сам переконаний, що він не зможе подолати складне завдання. Учений Брюс
Такман відмітив такий феномен – вчителі значно частіше звертаються на уроці до
тих учнів, відносно яких мають вищі очікування, до тих, хто краще встигає. А ті, хто
навчається гірше – опиняються поза увагою вчителя. Тому, в ході організації навчання вчитель повинен враховувати „зону найближчого розвитку” (Л. С. Виготський) і встановлювати досить високі вимоги для всіх учнів. Завданням вчителя є стимулювання віри учнів у власні сили, створення ситуації успіхів у ході навчання.
Результатами „портфельного” навчання є комплект виконаних учнем індивідуально або у малій групі робіт, які відображають стан засвоєння ним знань на різних рівнях складності (понятійному, репродуктивному, алгоритмічно-дійовому,
творчому), мають дослідницький або творчий характер і репрезентують досягнення
учня, корисні для його майбутньої професійної активності.
Мета цієї технології – навчити учня цілеспрямованій організації власної пізнавальної праці, формувати навички самооцінки, вміння самостійно мислити, використовувати для цього різні методи. Зрештою, в „Портфелі” повинні бути представлені
зразки різних продуктів навчальної діяльності – і теоретичного характеру, і творчого, і прикладного. Бажано, щоб предметом відібраних до „Портфеля” робіт були
ключові компетентності, сформовані на основі завдань теоретичного або прикладного характеру. Особливу виразність здобутим знанням надають роботи продуктивної
спрямованості (проекти, презентації тощо), зорієнтовані на діяльність майбутнього
фахівця. „Портфель учня” може виступати інструментом його самооцінки власної
праці, рефлексії його навчальної роботи. У комплектуванні „портфеляˮ доцільним
виявилось використання елементів наративного підходу в навчанні – планування завдань власного професійного навчання та узагальнення здобутих результатів із застосуванням прийомів „розповіді про …ˮ, „казки про себеˮ, „оповідання ідей і практик фахової діяльності через казковий сюжетˮ, розроблення економічних казок із
збереженням духу місцевого суспільно-історичного контексту, традицій і звичаїв
соціально-економічної культури, написання листів про своє навчання („Лист другуˮ), вручення грамот за отримані результати у певних видах діяльності тощо.

298

Успішна реалізація технології „Портфель учня” можлива у разі дотримання
певних методичних засад. Серед них найвагоміші:
1.

Самооцінка учнем результатів оволодіння певними видами пізнавальної

діяльності, яка повинна відображати особливості конкретної предметної галузі знань
у відповідності з програмою навчання на різних рівнях складності.
2.

Вміння учня приймати самостійні рішення в процесі пізнання та прогно-

зувати наслідки цих рішень; особливості комунікативної активності (здатність аргументовано й доступно виловлювати свої думки).
3.

Систематичність та регулярність спостереження за результатами власної

діяльності учня. За допомогою вчителя учень аналізує виконані роботи, відзначає їх
вдосконалення, дає їм пояснення, аргументує стиль виконання тощо.
4.

Структуризація матеріалів „Портфеля”, логічність та відповідність ви-

могам програми і державних стандартів до вивчення предмета. Бажано, щоб учень
мав уявлення, розумів критерії оцінювання навчальних досягнень і стандарти виконання та отриманих результатів для кожного рівня компетентності (понятійного, репродуктивного, алгоритмічно-дійового і творчого).
5.

Акуратність оформлення, репрезентабельність, зручність користування

роботами, відібраними до „Портфеля” (до цього конкретного предмета чи іншого)
для виконання подальших завдань за зразком у наступному навчальному процесі .
6.

Цілісність, тематична завершеність матеріалів, відібраних у „Портфель”,

їхня зорієнтованість на майбутню продуктивну активність у професійній діяльності.
7.

Наочність та обґрунтованість презентації розроблених і представлених

матеріалів „Портфеля”. Відбір відповідних засобів навчання та способів подачі інформації про виконані завдання. Учень також отримує можливість для порівняння
результатів робіт різних виконавців, що також сприяє адекватності самооцінки.
У більшості випадків, у ході складання „Портфеля учня” виявляється важлива
проблема: як визначити частку кожного у спільній роботі команди. Тому, очевидно,
що дана технологія є протилежною технології кооперативного навчання.
У ході комплектування учнем власного навчального „Портфеля” головна
спрямовуюча роль належить викладачу. Розпочинаючи вивчення предмета, саме він
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пропонує учням перелік завдань для виконання до кожної теми, систему їх оцінювання і формат виконання: усно чи письмово, за певними параметрами чи довільно,
в окремому зошиті для практичних робіт, у загальному конспекті з предмета, чи вказати ряд завдань, які потрібно виконати окремим проектом з оформленням в електронному вигляді (наприклад – у презентаційній версії).
На всьому протязі вивчення предмета, для здійснення самоаналізу учнем виконаних завдань, викладач пропонує до кожного з них написати власні висновки (за
певними критеріями). Тут учень може вказати, які нові джерела інформації він навчився використовувати, що нового він відкрив для себе при виконанні роботи, чи
вдалося йому отримати консультації від знайомих фахівців у певній галузі, чи була
можливість апробувати або продемонструвати отриманий продукт, хто перший оцінив його роботу тощо. Учень може також для себе зробити висновки, наскільки йому вдалося втілити свої прагнення або навпаки наскільки він виявив схильність до
цієї роботи. Важливо, що такі висновки мають бути обов’язковою складовою кожного завдання. Вони можуть бути невеликим обсягом: резюме 0,3 – 0,5 сторінок, самоаналіз – до 1,5 сторінки тексту формату А4.
Розглянемо деякі рекомендації щодо розроблення та комплектування „Портфеля учня” для професійного орієнтування у навчанні економічних дисциплін.
В описаній технології навчання значно зростає частка й важливість різних видів самостійної роботи, для реалізації якої в процесі вивчення навчального предмету
учні виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності. В цілому, завдання для самостійної роботи мають відповідати певним вимогам [252, с.
169-185]: професійної результативності, продуктивності, конструктивності, когнітивності, самостійного виконання. Кожен з елементів завдання-задачі має спонукати
учня самому прийняти рішення, порівнювати умови, здійснювати необхідний інформаційний пошук тощо. Розробка завдань для самостійної роботи різних рівнів є основною умовою належного планування та організації самостійної діяльності учіння.
Для самооцінки учнем виконання робіт „Портфеля учня” можемо запропонувати такий опитувальник:
-

Які роботи ви вирішили включити до „Портфеля учня”?
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-

Які з представлених робіт вийшли кращими, які гіршими?

-

Чи користувалися ви зразком при виконанні робіт?

-

Що нового ви дізналися, виконуючи завдання з предмета?

-

Чи торкнулося завдання вашого особистого досвіду?

-

Які завдання ви виконували індивідуально, а які в команді?

-

Як можна використати отримані вами навчальні результати у майбутній

професійній діяльності?
-

Чи можете ви змоделювати життєву чи практичну ситуацію, в якій було

б використано подібне завдання?
Учень за власним вибором або відповідно до завдань вчителя відбирає у
„Портфель” роботи, виконані в ході різних занять, на уроці чи в позакласний час.
Відбір здійснюється з одного предмета або кількох предметів циклу (наприклад,
психолого-педагогічних чи економічних дисциплін). У першому варіанті комплектування учень спостерігає своє просування у вивченні предмета, успіхи у виконанні
складніших форм завдань та розкриває нові можливості використання здобутих
знань. У другому разі – створюються можливості для реалізації міждисциплінарних
зв’язків, використання знань суміжних предметів. Приклади завдань для комплектування „Портфеляˮ наведені у таблиці 3.17. Комплект може включати всі виконані
роботи протягом певного періоду – семестру або навчального року.
Скомплектований „Портфель” може бути представлений на підсумковому занятті, при проходженні атестаційного модульного контролю для того, щоб продемонструвати вміння застосовувати нові знання з предмета у прикладних сферах діяльності. Він також створює основу для виявлення успіхів у вивченні предмета, для
самооцінки власних здобутків учня та зіставлення своїх результатів з іншими.
Доцільно так організувати виконання індивідуальних письмових робіт, щоб до
завершення навчання залишалось кілька тижнів (1-2). Це дає змогу учням приділити
більше часу перегляду усіх попередньо виконаних робіт, узагальнити та систематизувати результати своєї навчальної праці, за необхідності доопрацювати чи оформити їх. Оформлення „Портфеля” може бути на розсуд учня, але в ході презентування
він має обґрунтувати свій вибір стилю та формату виконання.
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Таблиця 3.17
Приклади завдань для „Портфеля учняˮ
(з теми „Основи господарювання. Потреби і товариˮ)
Рівні засво- Завдання для виконання
єння знань
Понятійний Розв’язати кросворди на
поняття, Підбір ілюстрацій, які зображають різні
групи потреб. Скласти
словник термінів.
РепродукНавести приклади, як потивний
треби можуть бути задоволені за допомогою товарів і благ. Навести приклади потреб, які змінюються у житті людей

Продуктивний
результат
Вміти розрізняти і
класифікувати потреби.

Алгоритмічнодійовий

Обґрунтувати різні точки
зору на проблему безмежності потреб чи обмеженості ресурсів. Пояснити
роль товарів у житті людей.

Творчий

Пояснити запропоновані
вчителем ситуації з теми.
Обґрунтувати корисність
товарів і благ для задоволення різних груп потреб.

Вміти навести приклади, як змінюються
потреби з віком чи
зміною
ціннісних
орієнтацій. Вміти розрізняти і пояснювати динаміку потреб.
Вміти навести приклади, як відрізняються потреби різних соціальних груп. Вміти
виявляти
фактори
зміни потреб і корисності товарів.

Вміти встановити відповідність способів
задоволення потреб
за допомогою різних
груп товарів.

Контрольні заходи
Письмові роботи. Відповіді на
тести.
Індивідуальні
роботи
Виконання тестів 1-2 рівнів.
Письмові роботи – роздуми.

Робота в малих
групах. Доповіді. Презентації.
Виконання тестів 3-4 рівнів.
Доповіді. Презентації.

Комплект робіт є продуктивною основою для самооцінки учня, обґрунтування
й аргументації отриманих результатів навчання. Репрезентативний „Портфель” зазвичай сприяє підвищенню самооцінки та її додатковому аргументуванню. Отримані
учнем результати можуть бути використані ним у майбутній діяльності економіста,
чи стануть у нагоді для організації життєдіяльності.
Зазвичай існує пряма залежність між успішністю учня з предмета і якістю виконання ним завдань різного характеру. Провідним чинником тут є ставлення учня
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до навчальної дисципліни і викладача. Якщо учень показує середні рівні успішності
(репродуктивний чи алгоритмічно-дійовий), тоді недоцільно вимагати від нього виконання завдань високого творчого рівня. Найскладніші завдання із відповідною
якістю із задоволенням виконують учні, які мають найкращу успішність, відмінні
оцінки з предмета. Комплектування „Портфеля” стає доброю нагодою проявити свої
таланти „складним” учням, які важко сприймають рутинні процеси традиційного
навчання. У цій роботі викладачу потрібно всіляко стимулювати прагнення учня до
виконання роботи якісного та високого рівня. Необхідно враховувати також, що всі
роботи одного учня не можуть бути якнайкращими. Зазвичай якість виконання залежить від багатьох факторів переважно суб’єктивного характеру.
Серед чинників ефективності: розуміння змісту завдання та його корисності;
психологічні особливості учня – у деяких – перші роботи будуть кращими, потім зі
зменшенням запалу – погіршиться якість, в інших – роботи щоразу будуть покращуватися а один проект буде найкращим, і тому подібне. Є „стабільні” у навчанні учні,
які ретельно виконують всі завдання „бо так треба” – зазвичай вони не ідентифікують себе із результатами своєї навчальної праці, їм потрібно додатково пояснювати
практичну корисність виконаних завдань. А є імпульсивні учні, які „раптом” зроблять оригінальний творчий проект, у який вкладуть всі здобуті знання з предмета,
тому що їм особливо сподобалась певна конкретна тема. Тому, саме від викладача
залежить таке змістовне наповнення завдань, щоб у будь-якому разі учень отримав
корисний продуктивний результат власної навчальної діяльності.
Створені таким чином умови для індивідуалізації самостійної роботи сприяють самореалізації учня, розкриваючи у нього грані особистості, які допомагають
його професійному становленню.
З розвитком Е-навчання зростають можливості для створення віртуального
комплекту виконаних завдань у форматі „Цифрового портфеляˮ. За наявності технічних засобів вільного доступу під час заняття до електронного навчального простору з дисципліни, учні презентують та обґрунтовують свої виконані завдання таким
способом, що усі учасники навчальної групи мають можливість читати ці роботи і
брати участь в їх обговоренні.
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Дидактична наративна казка для навчання економіки
Навчальна казка має значні ресурси для підвищення ефективності навчання
економіки у різних навчальних закладах, мотивації інтересу та розвитку інтелектуальних мотивів до навчання [154; 156; 157; 160; 161]. Дидактичні казки ми відносимо
до різновидів сюжетно-рольового навчання, у яких сюжет (оповідання, казки, фільми тощо) можуть бути канвою для розгортання навчального змісту, демонструють в
динаміці явища, події та персонажів.
Економічними ми називаємо казки, які можна аналізувати із соціальноекономічної точки зору. Для цього підходить більшість фольклорних чи авторських
творів. У разі потреби вчитель може самостійно підсилити сюжетну лінію, яка відповідає дидактичним завданням. Казка дидактична – один з різновидів навчальних
текстів, які доцільно використовувати в роботі з учнями.
Казка – найпоширеніший жанр оповідальної народної творчості. Казки є вагомим засобом пізнання дітьми навколишнього світу. Розраховані на дитячу аудиторію, казки враховують особливості психології школярів, сприяють уважному ставленню і переживанню казки як реальності. Як свого часу писав В. О. Сухомлинський, казка, гра, фантазія – життєдайне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень [376]. Гра не нав’язується учням, але висуває певні моральні вимоги, виховує почуття справедливості, відповідальності, доброзичливе ставлення до
інших.
Казка – чи не найпопулярніший епічний жанр, який розкриває безмежний світ
людської уяви, гармонійно поєднує реальне і вигадане [154, с. 212 – 220]. Тут фантастика – „чарівний елемент” казки має реалістичну основу, оскільки вона є відбиттям
у свідомості людини об’єктивного світу, відображенням мрій, сподівань і прагнень
наших далеких предків. Цілісність цих епічних творів забезпечується реальністю
життя, науковою точністю зображуваних характерів, вчинків персонажів, вибором
конкретних слів та інтонації для передачі змісту. Тут знаходять свій вияв народні
уявлення про правду і кривду, про долю і недолю, про розум і дурість тощо. У казці
виявляються потреби людей у щасті, достатку, благополуччі, мрії про непереможність добра і правди.
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Для кожної казки характерними є намір – головна сюжетна лінія, розвиток дії,
активність персонажів, їх вчинки з відповідними наслідками і висновками. Дія твору
може відбуватися як в умовному середовищі, так і в звичайному для сьогоднішнього
читача (квартира, магазин, підприємство тощо). Казковий епос поділяють на такі різновиди: казки про тварин, чарівні (героїко-фантастичні), соціально-побутові.
Найдавнішими вважаються казки про тварин. У них відобразились довготривалі спостереження за життям тварин, їхньою поведінкою і взаєминами. Образи, казкові характери, ситуації, в яких діють герої і розкривають свою сутність, мають не
буквальне, а переносне (алегоричне) значення. Казки про тварин в алегоричній формі розкривають суспільні явища, побут людей.
У чарівних (героїко-фантастичних) казках головним мотивом є подолання численних труднощів на шляху самоутвердження, свободи, щастя, добра, гармонійних
стосунків. У таких творах перемогу здобуває той, хто уособлює народний ідеал. Героям, які самі володіють найрізноманітнішими якостями, допомагають також звірі,
птахи, комахи, стихії природи.
Соціально-побутові казки мають реалістичну основу. В них відображені дійсні
події, а вимисел, уява стосуються повсякденної діяльності людей. Сюжети цих казок
надзвичайно різноманітні й охоплюють майже усі аспекти життя. Основними мотивами є розв'язання соціально-економічних протиріч, прагнення справедливості, гармонійних стосунків між окремими людьми, представниками різних поколінь, соціальних груп, виявлення найважливіших рис, які забезпечують досягнення мети, зіставлення позитивних і негативних вчинків тощо [154, с. 214]
Економічна казка відзначається винятковою багатоаспектністю щодо дидактичних цілей. Виховна функція казок має особливе значення у навчальному процесі.
В образах казкових персонажів (тварин, чарівних істот чи людей) втілюються різні
типи людей, відтворюються соціальні відносини, викриваються людські пороки.
Роль людини як істоти розумної, благородної, вольової, показ всеперемагаючої сили
інтелекту сприяє формуванню характерів учнів – активних, сильних, наполегливих.
Ідеал героя, що розкривається в захопливих пригодах, є прикладом для наслідування
– і навпаки, персоніфікація недоліків дає можливість подивитись на себе критично.
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Обираючи казки, згадуючи оповідання з дитинства, ми віддаємо перевагу тим,
де змальовуються близькі нам по духу ситуації. Ми приміряємо до себе відповідні
ролі, прагнемо бути серед переможців, співчуваємо переможеним чи осуджуємо їх.
Таким чином, цілеспрямовано підбираючи для читання епічні твори, ми впливаємо
на формування світогляду дитини, аналізуємо ті умови й особистісні риси героїв, які
забезпечили високі здобутки.
Багаточисленні дослідження автора серед студентів економічних вузів, економістів та підприємців показали їхню переважаючу прихильність у юності та дитинстві

до

оповідань і

казок

фантастичного, історико-романтичного,

героїко-

романтичного характеру. Значно менший вплив на респондентів мали оповідки соціально-побутового характеру і казки про тварин. Тому, вбачається доцільним такі
епічні твори пропонувати дітям молодшого шкільного віку. У той час як підліткам
близькі розповіді про долання труднощів, досягнення високих результатів. Чим приваблюють читача казки про монархів та інших правителів? Чому герої казок прагнуть посісти на трон, стати принцами (королями) чи принцесами? У психологічному
розумінні король не лише той, хто володіє майном і має владу. Це людина, яка має
особистісну свободу, вміє приймати рішення, розпоряджається своїм життям.
Казка з поганим кінцем також є засобом виховання. Вона показує дитині, як
себе відповідно поводити, чого робити не можна, як уникнути невдалого вибору,
щоб зменшити негативні наслідки вчинків. Казка дає можливість слідувати правилам, аналізувати, як діяти і в яких випадках. Здійснюючи у житті кроки, подібні або
протилежні героям казок, школярі можуть навчитися триматися в певних ситуаціях.
Аналіз сюжету казки дає змогу зосередитись на таких аспектах її змісту [154]:
1. Розкриття особистісних рис персонажів, які є важливими у певній економічний ситуації. Це можуть бути найрізноманітніші якості як позитивної, так і негативної спрямованості. Наприклад, винахідливість, цілеспрямованість, наполегливість,
працелюбність, спритність, терпимість, балакучість, впевненість тощо.
2. Виявлення особливостей міжособистісних стосунків, які складаються у різних економічних ситуаціях. Наприклад, суперництво чи партнерство, змагання,
співробітництво, взаємовиручка, підтримка, переслідування власних інтересів тощо.
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3. Висвітлення економічних відносин, що складаються між суб'єктами господарювання, та правових засад, що їх забезпечують.
4. Казки відображають соціальні тенденції, відбивають суспільну реальність,
вивчення складних економічних понять, категорій, закономірностей через їх прояв в
умовній (казковій) ситуації з використанням прийомів алегоричності (перенесення),
гіперболізації (перебільшення), ретардації (уповільнення, повторів), а також зіставлення, контрасту, іронії, гротеску, зображення від супротивного, алогізму, самовикриття, самореклами тощо.
У художню тканину казок органічно вписуються прислів'я та приказки, загадки, пісні, афоризми, лічилки та інші перлини народної мудрості, яка передається з
покоління у покоління. Використання економічних казок, як різновиду дидактичних
текстів, дає змогу зосередитися на головній події, опускаючи другорядні елементи
казкової ситуації. Перевагою казкових персонажів є те, що вони традиційно наділені
певними рисами свого архетипу (наприклад, Лис – підступний, хитрий; Заєць – боязливий, прудкий; Осел – впертий; Віл – працьовитий; Рак – неповороткий; Ворон –
мудрий; Богатир – добротворець, а також царі й королі, дід і баба, три сини, козаки,
жителі підземного царства, які мають притаманні їм якості). Крім цього, вони перебувають у певному середовищі (наприклад, казковий ліс, болото, тридев'яте царство,
стародавнє поселення, джунглі, пустеля, казкова родина тощо), додатково описувати
які у ході вивчення немає потреби.
Читаючи казку, учні переживають її так, ніби самі є героями, які зрештою здобувають перемогу або зазнають поразки. Казки побудовані таким чином, що слухач
стає учасником випробувань на витривалість. Слухаючи казку, ми закріплюємо в
собі знання. Отримані знання переносяться у повсякденну реальність. Ключем до
такого особливого сприйняття є інтерес, очікування незвичайного, прагнення до загальнолюдських цінностей.
Казка має багато спільних коренів з дитячими „дворовими”, навчальними іграми. Кожна гра має у своїх основі певний сюжет (сценарій) – базується на певній
казці. Як відомо, гра дає змогу вести свого роду діалог з предметом пізнання, імітувати взаємодію героя з навколишнім середовищем. Вона стає „паралельною реальні-
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стю”, де відсутні бар’єри стереотипів, де можливе моделювання умов ситуації у різних комбінаціях, де знаходиться відповідь на запитання: „А що буде, коли…?”
Цікавим аспектом казок, і зокрема, тих, що мають економічний зміст, є трьохскладова структура ролей головних персонажів: три брати, три сестри, старі батько
– мати і малий син чи дочка. Ми бачимо у цьому вияв онтогенетичних знань народу
про структуру психіки людини: Супер-Его, Его і Підсвідомість, чи такі рівні розвитку психіки як „Батькоˮ – „Дорослий” – „Дитина”. Чому досягає результатів „Дитина” чи „найменші син-дочка”. Можливо, це свого роду вказівки: бути безпосереднім, щирим, прислухатись до своєї інтуїції, чути потреби своєї особистості, бути
уважним до інших, використовувати тіла і сили природи, навіть якщо ми нездатні їх
пояснити, покладатись не лише на себе, а й приймати підтримку інших. Використовуючи сучасну наукову термінологію, йдеться про поділ праці, раціональне використання ресурсів, розвиток власних здібностей, інтеграцію і кооперацію, що забезпечують ефективне досягнення мети. У казках є кількаразові повтори дій, відпрацювання різних операцій для набуття досвіду, навичок копіткої праці й наполегливості.
Казки демонструють і моделі, яких цілей досягають герої, що здобули перемогу. Серед них переважають ті, що мають загальнолюдські цінності, колективний характер, покращення якихось умов для багатьох людей. Часто перемога героя завершується загальним святкуванням. Тут простежується один з економічних принципів: особистісна перемога (свобода) – сприяє розвитку громади, отримання власних
здобутків можливе поряд із задоволенням потреб інших людей, добробут однієї
(окремої) людини неможливий без зростання добробуту інших членів громади.
Основні завдання економічних казок [154, с. 218]:
1. Мотивація інтересу учнів до вивчення складних тем.
2. Розкриття економічних понять, явищ, закономірностей, які проявляються у
різноманітних реальних життєвих або умовних (казкових) ситуацій.
3. Активізація сприйняття через формування позитивного емоційного досвіду.
4. Розкриття особистісних особливостей сприйняття теми, що вивчається.
5. Використання ігрових елементів з дидактичною метою.
6. Формування особистісних рис учнів.
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Казка, що використовується у навчальному процесі, є одним із різновидів дидактичних текстів. Отже й робота з казкою, як і з іншими текстами, може здійснюватися у найрізноманітніших формах: аналізувати як конкретну ситуацію, інцидент
чи випадок, провести інсценізацію чи розігрування ролей з наступним обговоренням, організувати дидактичну гру, що дає змогу змоделювати певні процеси прийняття рішень чи взаємодії учасників та сприяє формуванню певних умінь учнів. Невід’ємною складовою використання казок є їхня інтерпретація вчителем і аналіз за
допомогою відповідної системи запитань – евристичного діалогу.
Висновки стосуються, у першу чергу, теми казки, загальної мети роботи і тієї
діяльності, яку виконували учні. Важливо, що обговорення казки допомагає зрозуміти, що в реальному житті подібні події можуть призводити до різних наслідків залежно від того, коли, де, як і за яких умов усе відбувається. Тому проблема вибору є
актуальною для кожної людини, у кожному суспільстві.
Цікавим для учнів є завдання самостійно підібрати або скласти казку, що ілюструє тему. Це також дає змогу виявити рівень розуміння особливостей економічних
процесів і явищ. З інтересом розробляють та демонструють економічні казки і студенти, і дорослі учні. В процесі вивчення дисципліни „Методика викладання економікиˮ студенти малими групами створюють казки до своїх дидактичних проектів з
окремих економічних тем або з окремих питань економічної діяльності. Серед таких
близько сотні найрізноманітніших казок, наприклад „Про кредитˮ, „Як Вінні-Пух
побував у банкуˮ, „Петро Копійка в чарівній країніˮ, „Про трьох поросятбізнесменівˮ, „Як Колобок став бізнесменомˮ, „За гроші все можнаˮ, „Стежка до успіху” або як правильно приймати ділові рішенняˮ, „Як виникли гроші в океаніˮ,
„Про студента, який дуже хотів працюватиˮ, „Про Асоціаціюˮ, „Спадщинаˮ та інші.
У роботі з дорослими учнями в корпоративному навчанні автором були використані підходи „казковогоˮ проектування до розробки стратегій і планів розвитку
підприємств або окремих підрозділів. Учасники з інтересом працювали у творчих
групах за інтересами, використовуючи реальні показники роботи фірми.
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3.3. Значення професійно-орієнтованих технологій у забезпеченні якості
навчання й фахової продуктивності при вивченні економічних дисциплін
Значні структурні зміни, які ми спостерігаємо нині на ринку праці посилюють
вимоги до якості професійної підготовки спеціалістів і є потужним стимулом до
змін та оновлення існуючих технологій навчання в економічній освіті.
Домінуюча спрямованість професійної освіти на розвиток конкурентоспроможності фахівця відірвано від виробничого середовища – дає досить обмежений результат: конкурентоспроможний фахівець прагне до працевлаштування у вже готовій сформованій ніші. Але ніяк не формує конкурентоспроможність на тому місці,
де він за збігом обставин опинився. Студент ВНЗ – майбутній фахівець уявляє свою
конкурентоспроможність як певний набір особистісних рис і якостей, які прагне якнайповніше реалізувати у певній виробничій ситуації. В такому разі майбутній фахівець виступає потенційним вигодонабувачем (споживачем) наявних благ і ресурсів
підприємства за свої минулі здобутки (якість знань), часто не проявлені на робочому
місці. Найчастіше майбутній працівник має домінуючу установку на отримання авансованого стимулювання: „якщо мені будуть добре платити, я буду добре працювати”. Студент часто не усвідомлює, що головний базис конкурентоспроможності фахівця на конкретному робочому місці – забезпечення стійкого зростання продажів,
збільшення частки ринку, прибутку. І зовсім не усвідомлюються ним такі характеристики конкурентоспроможності – як прагнення конкретних груп населення підвищувати свої доходи для покращення якості життя; чи бізнесу – створювати товари
і послуги, які витримують вимоги ринків.
Як зазначалось вище, одним із важливих наслідків професійного навчання є
сформовані професійно значимі компетентності, а продуктом упровадження інноваційних технологій навчання мають бути рівні та елементи професійної компетентності. Вони визначають здатність фахівця усвідомлено використовувати знання і
майстерність у практичній діяльності, яка оцінюється за результатами виконання
роботи відповідно до стандартів професійної діяльності. Тому дедалі більшої вагомості набувають розробки навчальних систем, призначених як для розвитку майсте-
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рності працівників, так і для формування їх здатності конкурувати не лише за здобуття посади, а й за створення нової якості праці. Такі навчальні системи включають
усі описані вище дидактичні системи, що відображають специфіку продуктивноспрямованого навчально-виховного процесу з їх спрямованістю на формування продуктивно-діяльнісної компетентності. Важливо, що саме цей компонент професійної
компетентності є обов’язковою метою професійно-орієнтованого навчання та професійної підготовки на різних рівнях економічної освіти.
Як ми уже вказували вище (п. 1.2.2.), до базової структури професійної компетентності відносять професійну, методичну, соціальну та особистісну складові, які у
своїй системній взаємодії забезпечують здатність до активної продуктивної діяльності, яку ми визначаємо, як „продуктивну компетентністьˮ фахівця [175, с. 8-34;
185]. Формування продуктивної компетентності майбутнього спеціаліста набуває
дедалі більшої актуальності, оскільки реальне багатство нації збільшується тільки за
рахунок зростання продуктивності. Продуктивність сприяє розширенню виробництва і зайнятості за рахунок раціонального використання економічних ресурсів, її зростання стає основою зростання реальної заробітної плати і покращення рівня життя
населення, а низький її рівень обумовлює і низький рівень заробітної плати.
Концепція продуктивності може бути застосована не тільки у виробничій сфері. Вона стосується будь-якого типу організацій чи систем, включаючи й послуги.
Поняття продуктивності все більше пов’язується з рівнем якості кінцевої продукції
та ресурсів, що використовуються, і самого процесу виробництва. Саме за рахунок
зростання продуктивності досягаються прибуток та соціальний ефект у господарській діяльності. Продуктивність, як складна економічна категорія, має інтегральну
сутність, Тому, її класифікують за такими сутнісними видами: економічна, соціально-економічна, екологічна і чиста [250, с. 16-18]. Елементом першорядного значення в підвищенні продуктивності є працівники – якість, професійна підготовка,
управління нею, умови роботи. Тому продуктивність необхідно розглядати як в економічному, так і в соціальному аспектах.
Для управління продуктивністю в економічній діяльності потрібно визначити
її фактори – це рушійні сили і причини, під впливом яких змінюється динаміка про-
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дуктивності. Мікрорівневі (внутрішні) фактори виявляються і використовуються
безпосередньо в організаціях і контролюються їх керівниками [250, с. 27 – 28]. Саме
ці фактори можуть бути предметом дослідження у ході професійного навчання майбутніх економістів різних спеціальностей. Їх складові є своєрідними „центрами відповідальностіˮ, що стануть орієнтирами для формулювання навчальних цілей. Навколо них доцільно класифікувати й елементи професійної компетентності .
Проблема формування продуктивної компетентності фахівця посилюється ще
й через те, що значна кількість студентів – майбутніх економістів не бачать зв’язку
між своїм професійним навчанням і продуктивним результатом своєї власної професійної діяльності. Проведені автором опитування (2006–2009 рр.) студентів економічних спеціальностей показали, що приблизні уявлення щодо продукту своєї професійної праці мають 24-28 % респондентів, які завершують 3-й курс ВНЗ економічного профілю. При цьому 9/10 з них претендують на заробітну плату в 4–5 разів більшу, ніж середня в промисловості на цей період. Дослідження автора протягом 2010–
2013 рр. виявили зменшення кількості студентів, які мають знання про свою професійну продуктивну діяльність (1-2%) [182, с. 156 – 165].
Тому, перед організатором професійного навчання постають додаткові завдання вибору таких методичних систем і навчальних технологій з окремих фахових
предметів та їх поєднання із дисциплінами гуманітарної підготовки, щоб результати
мали логічне втілення у якісній праці майбутніх фахівців. На етапі моделювання таких результатів виникають проблеми визначення параметрів якості навчання і якості
праці у їх системності й взаємодії. Зрозуміло, ресурсами одного навчального предмета, навіть найважливішого, складно досягти таких глобальних результатів професійної підготовки майбутнього фахівця. Студенти не бачать цілісної картини продуктивності та факторних впливів на кожному етапі власного професійного зростання.
Центральною категорією продуктивного підходу в навчанні є інтегративнофункціональний характер продуктивної освітньої діяльності. Продуктивна компетентність може реалізуватись у навчальній діяльності як навчально-продуктивна) та як
квазіпрофесійна продуктивність. Продуктивна навчальна діяльність визначається як
здатність учня (студента) до самостійного управління власним учбово-пізнавальним
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процесом – цілепокладання, виконання, самооцінка (за А. В. Рубцовою) [340]. В основі такої здатності є механізм рефлексивної саморегуляції навчання. Технологічний компонент включає загальнодіяльнісний аспект – загально навчальні вміння і
предметно-змістові уміння засвоєння знань. А. В. Рубцова визначає продуктивнодіяльнісну компетентність як здатність учня до володіння методологією і способами
продуктивної освітньої діяльності, його вміння самостійно здійснювати вивчення
змісту з креативно-дослідницьких позицій та самостійно управляти своєю діяльністю від постановки мети (навчальної задачі) і вибору предметного змісту до створення самоконтролю й оцінки отриманого результату.
Здійснення заходів для вирішення поставлених завдань формування та розвитку продуктивності фахового навчання нами пропонується таким чином:
І етап – Опис якостей у моделі („Професіограмиˮ) майбутнього фахівця відповідно до вимог ГСВО, Державного класифікатора професій та вимог роботодавців
до якості сформованих професійних умінь випускника ВНЗ. На цьому етапі кафедра,
яка забезпечує підготовку з профільних дисциплін, має додаткові зусилля приділити
вивченню освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і, поряд з цим, умов ринку праці (вакансії, можливості працевлаштування, рівні заробітної плати тощо).
Студент, який проходить навчання з певної фахової програми, повинен отримати своєрідну „карту навчальної діяльностіˮ і „карту професійної реалізаціїˮ, де
вказані можливості використання набутих ним знань. Саме на цьому рівні студенти
конкретно ознайомлюються з поняттям „продукт трудової діяльностіˮ. Розглядати
це питання можна з кількох точок зору: 1) що ця трудова діяльність значить для індивіда (внутрішній аспект); 2) що ця трудова діяльність зробить для оточуючих –
сім’ї, близьких; 3) як професійна діяльність окремого спеціаліста узгоджується зі
стратегіями конкурентоспроможності країни (зовнішній аспект). З внутрішньої сторони діяльність має задовольнити духовні та матеріальні потреби окремої людини.
Духовні – означають, що робота буде подобатися, вона буде в радість, приносити
задоволення, нею буде цікаво займатися і це приноситиме почуття гордості. Робота
має сприяти самореалізації особистості та задоволенню амбіцій у досягненні життєвої мети. Професійна діяльність має приносити достатньо коштів, щоб забезпечити
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себе та свою сім’ю. З зовнішньої сторони, робота має приносити користь суспільству, не приносити шкоди життю, безпеці, здоров’ї, гідності, добробуту інших людей,
сприяти розвитку, авторитету, добробуту, процвітанню країни в цілому; вона має
бути такою, що викликає почуття патріотизму і почуття соціальної значущості та
згуртованості (соціальної інтеграції) [179, с. 89-97].
ІІ етап – Моделювання рівнів засвоєння бази знань [175]. Цей етап стосується
діяльності окремих викладачів щодо організації вивчення конкретних предметів з
урахуванням вимог формування окремих елементів професійної компетентності
[388]. Серед найважливіших завдань викладача на цьому етапі є складання системи
завдань і контрольних заходів, їх узгодження з критеріями і нормативами оцінювання, прийнятими у ВНЗ.
ІІІ етап – Організація вивчення змісту дисципліни відповідно до програми.
При цьому бажаним є використання усіх технологічних можливостей навчального
процесу. Важливим є емоційний ефект навчання – для відкладеного відтворення залишається зазвичай та інформація, яка мала емоційне забарвлення.
ІV етап – Узагальнення і закріплення вивченого змісту предмета засобами моделювання професійних ситуацій. Саме тут в нагоді стають професійно-орієнтовані
тренінги різних типів. Їх використання може бути організовано як „Один робочий
день на посадіˮ („ОРДˮ) або у форматі комплексного тренінгу [30; 388]. Запропонована навчальна технологія має у своїй основі моделювання професійних ситуацій в
ході професійно-орієнтованих тренінгів для майбутніх економістів.
Професійні тренінги є однією з найважливіших складових сучасних інтенсивних технологій навчання в економічній освіті, що спрямовуються на формування
досвіду поведінки майбутнього фахівця у середовищі діяльності. Тренінг у нашому
розумінні представляє собою цілеорієнтовану, упорядковану систему методів роботи і вправ, що забезпечує підготовку студентів – майбутніх економістів до умов їх
професійної реалізації [30; 388].
Основною відмінністю професійно-орієнтованих бізнес-тренінгів від усіх інших видів тренінгів (насамперед психологічних) є їхня зорієнтованість безпосередньо на досягнення конкретних результатів, значимих для професійної діяльності, на
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збільшення продуктивності праці учасників. Це може виражатися в освоєнні нових
видів роботи, збільшенні повноважень та відповідальності, зростання продуктивності праці, збільшення кількості нових клієнтів організації, зростання кількості повторних клієнтів тощо. Одним із перших наслідків професійно-орієнтованих технологій
навчання є усвідомлення студентами вимог їх продуктивної результативності в обраній професії. Основне призначення професійно-спрямованих тренінгів (бізнестренінгів) – формування продуктивної компетентності студентів-майбутніх економістів. У практиці підготовки фахівців бізнес-тренінги використовуються у ході навчання без відриву від виробництва, на робочому місці або в процесах підвищення
кваліфікації чи післядипломної освіти. Такий підхід допомагає студентам вибудувати власну стратегію професійного розвитку на кожному рівні складності навчання
[388, с. 230-234].
Головне призначення бізнес-тренінгів – формування досвіду поведінки учасників у практичній ситуації. Процес навчання повинен включати модель умов ситуації, демонстрації стандарту поведінки та формування нового досвіду. Доцільно,
щоб мінімальне за тривалістю тренінгове заняття займало принаймні половину робочого дня і було відокремленим від інших видів діяльності – наприклад після великої обідньої перерви до завершення робочого часу (15.00. – 18.00.). Не рекомендується після тренінг-заняття планувати ще якісь форми навчальної діяльності з інших
предметів (вечірні семінари чи лекції) задля уникнення інтерференції навчальної інформації. Максимальна тривалість навчально-професійного тренінгу також не повинна бути надмірною і визначається з урахуванням умов практичної діяльності
(наприклад, 8-ми годинний робочий день протягом 3 – 4 тижнів або відокремленими
автономними за змістом блоками) [30, с. 5–12]. Складність тренінгових занять також
узгоджується з рівнями професійної компетентності фахівця.
Короткочасний тренінг для студентів в режимі „одного робочого дня на посаді
фахівцяˮ („Тренінг-ОРДˮ) [30, с. 7-8 ] може бути організований у такому форматі: 8
годин один раз в тиждень (34–38 тем на рік) або 1 раз на два тижні (18 тем на рік). У
зміст програми „ОРДˮ організатор тренінгу вносить актуальні і типові питання поточної діяльності, що підпорядковані вирішенню конкретної проблеми підприємст-
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ва. Цілі тренінгу формулюються навколо продуктивних центрів відповідальності.
Можуть бути також включені проблеми посадової взаємодії та особистісного розвитку. У ході таких занять протягом робочого дня (8 акад. годин.) студенти у спеціалізованому кабінеті працюють „на посадіˮ. За цей час можуть проводитися наради і
конференції, виступати запрошені спеціалісти з фірм та установ. Для роботи використовуються реальні документи, набір конкретних ситуацій, проекти студентів із
баз практики. Усе це сприяє створенню можливостей для моделювання професійної
діяльності майбутнього фахівця. В рамках „Тренінгу-ОРДˮ викладач-ведучий за навчальною необхідністю, відповідно до вимог професіограми, може запрошувати також викладачів суміжних дисциплін.
Одним із важливих наслідків проведення навчально-виробничих бізнестренінгів є формування умінь учасників приймати своєчасні рішення, оскільки для
більшості працівників традиційних бюрократичних структур властиві такі тенденції:
шукати „єдино правильнеˮ рішення; затягувати прийняття рішення в надії, що проблема вирішиться сама, втратить свою актуальність або хтось інший візьме відповідальність на себе. Такий підхід часто призводить до ускладнення існуючих проблем
та необхідності пошуків нових рішень. Саме тому в ході навчального тренінгу доцільно розвивати вміння вироблення різнопланових рішень та моделювання їхніх наслідків. У ході такої роботи формуються навички виконання посадових функцій та
обов’язків залежно або незалежно від очікувань групи чи волі її лідера.
Ще одним результатом тренінг-навчання слухачів/студентів є розширення діапазону ролей, які виконує учасник при виконанні різних видів робіт. Організатор
професійного навчання повинен враховувати, що тренінг – це потужний інструмент
зміни поведінки людини в тих аспектах, як це необхідно для її майбутньої роботи в
організації. У ході тренінгу створюється „нова реальністьˮ: умови, ситуації, реакції,
взаємодії, що призводять до бажаних наслідків. При виконанні тренінгових вправ
відбувається порівняння ситуацій тренінгу і реального життя. На завершення тренінг-програми викладач повинен ще раз повернутися до питання: як слухачі можуть
використати набуті в ході навчального тренінгу знання й навички до виконання по-
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дібних завдань у своїй роботі, як забезпечити перенесення нових умінь у майбутню
професійну діяльність.
Висновки до розділу 3
У навчанні економічних дисциплін у СНО використовують велику кількість
дидактичних технологій, які розрізняють за багатьма критеріями. Стосовно цілей і
завдань нашого дослідження ми виокремлюємо такі технології навчання:
– За їх спрямованістю на суб’єктні результати навчання (технології когнітивного розвитку (традиційного енциклопедичного навчання) (Ткн); соціальногуманітарні технології (соціалізації) (Тс); технології особистісно-орієнтованого навчання (Тон); задачно-орієнтовані технології (репродуктивного навчання та вирішення дослідницьких задач) (Тзн); технології професійно-орієнтованого (фахового)
навчання (ПОН); технології індивідуалізованого (персоналізованого) навчання (ІН).
Усі технології реалізуються через систему змістових модулів і тематичних завдань.
– За їх впливом на формування ПЗК: фахово-предметних, технологометодичних, соціально-орієнтованих, особистісно-орієнтованих.
– За їх функціональною специфікою: технології функціонально-змістового навчання економічних дисциплін; технології особистісно-соціального навчання економічних дисциплін; технології інтегративного навчання економічних дисциплін.
До технологій функціонально-змістового навчання ми відносимо такі: евристичне
навчання, інтерактивні, зокрема ігрові, дидактичні технології, технології „Casestudy”, навчальне проектування.
Вибір груп і конваріантів технологій навчання здійснюється зазвичай адміністрацією закладу освіти та вчителем економічного навчання. Факторами цього вибору ми вважаємо такі: специфіка економіки в системі наук, рівні й етапи економічної
освіти, особливості освітньо-вікових груп, цілі здобуття освіти й економічного навчання. Відповідно, перед викладачем постають завдання оптимізації вибору та узгодження дидактичних технологій з використанням процесуально-змістового, осо-
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бистісно-орієнтованого та професійно-орієнтованого підходів, вимог активізації навчання, розвитку інформаційно-цифрового середовища, технізації навчання й праці.
Посилення вимог до організації особистісного-орієнтованого навчання зумовлює зростання ролі та участі учнів у виборі технологій для навчання на різних етапах СНО. З кожним наступним етапом економічної освіти (початкова, середня, професійна не вища, вища професійна, післядипломна, освіта для людей „третього вікуˮ) роль викладача зменшується і змінюється. Відповідно, перед викладачем постають завдання – забезпечення умов для сприяння учням у проектуванні та формуванні їх власних ПЗК, реалізації їх індивідуальних цінностей навчання.
Різноманітність і варіативність компетентнісно-орієнтованих технологій зумовлюють необхідність подальших досліджень з проблем проектування технологій керованої результативності навчання, розвитку самокерованого навчання, які є новими
соціально-когнітивними інструментами для забезпечення суб’єктних вимірів якості
навчання учасників та бенефіціарами освіти. Розвиток самозайнятості та людиноцентричних сервісів, зближення віртуального і реального середовищ, зумовлюють необхідність самопроектування інтегративних міждисциплінарних навичок для соціально-економічного майбуття (розвиток штучного та динамічного колективного інтелекту, роботів, автоматизованих логістичних систем, автоматизованих робочих
місць, творчих дослідницьких завдань, спільного досвіду, співпраці тощо).
З урахуванням підходів об’єктно-орієнтованого програмування нами розроблено топологію технологій навчання, критеріями виділу яких ми обрали такі індикатори результативності та якості навчання як формування ПЗК.
З метою розвитку в учнів навичок самокерованого навчання ми розробили модель проектування персоналізованої траєкторії навчання з урахуванням специфіки
різних технологій навчання. Узагальнену авторську класифікацію технологій навчання економічних дисциплін за їх очікуваними професійно-значущими результатами для формування професійних компетентностей представлено на рисунку 3.2.
Основні положення третього розділу висвітлено в таких публікаціях автора:
[151]; [154]; [155]; [156]; [157]; [158]; [159]; [160]; [161]; [163]; [167]; [168]; [169];
[173]; [175]; [176]; [182]; [183]; [185]; [187]; [190]; [388].
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Мета: формування професійних компетентностей майбутніх фахівців-економістів
засобами технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти
Технології формування професійних компетентностей
Базові
Субкласи технологій формування
Агреговані конваріанти технотехнології
професійних компетентностей
логій навчання
компетентнісно- технології функціо- фахово-предметних; пояснювально-ілюстративне наорієнтованого
нально-змістового технологовчання; інтерактивне навчання;
навчання;
навчання
методичних;
Е-навчання;
особистісносоціальносоціально-групове (кооперативне
технології особисорієнтованого
орієнтованих;
й колаборативне) навчання; змітісно-соціального
(персоналізова- навчання
особистісношане навчання;
ного) навчання
орієнтованих
«перевернутий клас» тощо
Форми навчальних занять: індивідуальна, колективна, парна, групова робота учнів; уроки
різних типів; лекції, семінари, самостійна робота, практикуми, екскурсії, мережне навчання,
коучинг, тренінг, симуляції, Е-ігри, training-theatre, проекти, ігри, клас-студія, контекстне
навчання, дослідження, скайп-навчання, mail-навчання, діалог, спільна робота груп, колаборативне навчання, тестування, презентації, вебінари, уроки, відео-лекції, семінари, спільна
робота груп у «хмарі», конференції, дистанційні лекції, навчання через Learnaing-платформу,
«хмарне» навчання
Методи навчання: розповідь, пояснення, евристичні бесіди; репродуктивні завдання, робота з документами, нормативно-правовими актами, дискусія, проект, інтерактивне спілкування, ділові й рольові ігри, електронне листування, робота в мережі, проблемний виклад,
аналіз ситуацій, проблемні завдання, кейси різних типів, сюжетно-рольові вправи, творчі,
ігрові, практико-орієнтовані, інтерактивні завдання, дидактичні ігри, тренінг

Види компетентностей
Типи завдань

Методи
й прийоми
контролю

Засоби контролю

Вибір завдань для формування професійних компетентностей
Професійна (змі- Методична (техноло- Соціальна (комуніОсобистісна
стова)
гічна)
кативна)
завдання теоретич- практичні завдання, ви- завдання проектного індивідуальні роного змісту (тести, рішення задач, аналіз характеру, участь у
боти рефлексійновідкриті запитання, ситуацій, виконання
роботі малих груп,
го характеру, науреферати, дослітестів, розрахунків, за- інтерактивне навчан- кові дослідження
дження тощо)
дач у машинних проня, соціальні проекти
грамах
тест, словниковий усні відповіді; пояснен- виконання квазіпро- виступ, доповідь,
диктант, письмова ня зв’язків,
фесійних ролей у ході участь у комплеквідповідь, реферат, розв’язування задач;
інтерактивного насній діловій грі,
анотація, задачі,
презентація, доповідь; вчання, виконання і портфоліо
складання плану, аналіз документів, нор- презентація проектів,
тез, опорної схеми мативних актів, оформ- кейс-навчання
лення ділових паперів
таблиці, плакати зі бланки завдань, реальні комп’ютерні програ- ігри, комп’ютерні
схемами, діаграми, документи з практичної ми, опис ситуації, мо- програми, тести,
інші види наочнос- діяльності, картки із
делі для активізації
віртуальний банк,
ті
завданнями
навчання
підприємство

Результат навчання – як «підтвердження знань учня й того, що він розуміє і вміє робити по
завершенню навчального процесу, що визначається по рівню знань, навичок і компетентності».
Компоненти результатів навчання: система ЗУН, світоглядні, громадянські, професійні якості
Компетенції
Уміння

Знання
Навички

Професійна
готовність

Професійна компетентність

Готовність до самореалізації

Якість навчання

Якість
особи

Якість освітньо-економічного
середовища

Рисунок. 3.2. Формування професійних компетентностей засобами технологій
навчання економічних дисциплін

319

РОЗДІЛ 4
ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЙ КЕРОВАНОЇ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Одним із важливих аспектів забезпечення якості освіти є проблема критеріальності якості предметного навчання та формалізації показників, які характеризують
результативність професійної підготовки майбутніх економістів з точки зору вимог
ВНЗ, випускника, роботодавця і соціального середовища.
В умовах соціально-економічної невизначеності сучасної ринкової економіки
традиційний „лінійний підхідˮ у побудові технологій навчання предметів спеціальної професійної підготовки майбутніх економістів дедалі більше втрачає свою ефективність – їх вибір обумовлюється суб’єктивними прихильностями викладача, що
мало враховують реалії майбутнього працевлаштування випускника, і домінуючою
у конкретному ВНЗ загальною педагогічною технологією, а студент, який навчається за невідповідною дидактичною технологією, практично не має можливості узгодити свої цілі навчання (СДЦ) та цілі навчального закладу.
На противагу, більшу ефективність виявляє „матричнийˮ підхід, який незабаром

стане основним

концептом

„гнучкихˮ

–

конвергентних

особистісно-

орієнтованих дидактичних технологій, що зорієнтовані на результати навчання, які
відповідають потребам майбутньої професійної діяльності. Саме моніторинг якості
результатів дає змогу управляти якістю навчально-виховного процесу.
4.1. Соціально-психологічні аспекти технологій навчання економічних
дисциплін
У сучасних педагогічних дослідженнях проблем забезпечення якості освіти
основні акценти зосереджуються на проектуванні показників і критеріїв якості та
педагогічних умов для їх досягнення. Однак недостатньо уваги приділяється
суб’єктно-особистіним факторам якості.
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Освіта відіграє соціально-структуруючу та соціально-стабілізуючу функції,
тому особливе значення у забезпечення якості освіти займають методи виявлення та
формування суб’єктних дидактичних цілей (СДЦ) та особистісно-соціальних ролей
суб’єктів навчальної діяльності у цьому процесі. В соціології, освіта здійснює суттєвий вклад в соціальну диференціацію, підвищення адаптивності суспільства через
систему професійної підготовки та виховання молоді (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т.
Парсонс, П. А. Сорокін, Г. Спенсер, Г. Е. Зборовский, Ф. Р. Філіпов, В. Г. Харчев,
В. Э. Шерега, В. Я. Нечаєв). Через реалізацію своїх функцій (соціалізації, соціальноінтегративної, соціально-диференційної, соціально-селективної), освіта впливає на
структуру потреб суспільства, зміну норм і цінностей, що сприяє стабільності соціальних систем, створенню соціальних фільтрів та соціально-професійних груп. У
зв’язку із вищевикладеним, зазначимо, що особистісний компонент є визначальним
чинником управління освітнім процесом та розвитку систем моніторингу і забезпечення якості навчання, що відповідають сучасним вимогам модернізації освіти.
Для формування готовності студентів до самоорганізації навчання важливе
значення має виявлення викладачем суб’єктних дидактичних цілей і сприяння у побудові персоніфікованих навчальних траєкторій. У зв’язку зі значним поширенням
системи управління за цілями (management by objectives – MBO) у стратегічному
менеджменті господарюючих суб’єктів вбачається доцільним впроваджувати елементи подібних систем керування у навчальний процес ВНЗ з урахуванням інтересів та
цілей основних суб’єктів навчання: викладачів та студентів [179].
Викладач у безпосередньому навчальному процесі представляє ВНЗ, цілі діяльності якого встановлюються законодавством про освіту, ГСВО та навчальними
програмами окремих предметів. У студентів – цілі діяльності в освітньому процесі
переважно мають амбівалентний та суб’єктний характер, що дає змогу визначити їх
як „суб’єктні дидактичні ціліˮ (СДЦ) [179]. З позиції останніх – цілі можемо розділити на дві групи: зовнішні – позаосвітні, але пов’язані з освітнім процесом; внутрішні – що стосуються безпосередньої участі в освітньому процесі та мають
суб’єктивний характер.
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„Суб’єктні дидактичні ціліˮ – комплекс очікуваних результатів навчальної діяльності суб’єкта навчання, що обумовлений індивідуальними потребами індивіда, з
урахуванням компонентів його навчальної мотивації, нахилів, бажань, та намірів актуального життєвого періоду, що спрямовують студента у навчанні та визначають
його навчально-пізнавальну направленість. Суб’єктні дидактичні цілі є частиною
системи навчальної мотивації, разом з потребами і смислом навчання, мотивами,
емоціями та інтересами, які постійно змінюються та вступають у нові зв’язки один з
одним [242; 243]. Навчальна мотивація при цьому розглядається як процес, який
спрямовує, регулює й активізує діяльність суб'єкта навчання. Дослідження автора
(2008 – 2013 рр.) суб’єктних цілей навчання майбутніх економістів показують, що
студенти мало розрізняють та не узгоджують між собою цілі здобуття освіти, що
сприяють моделюванню власних життєвих стратегій, та цілі предметного навчання –
що забезпечують когнітивну та практичну основу для реалізації цілей освіти.
Дослідження проводились серед студентів економічних спеціальностей ІІІ-го
курсу навчання на початку 5-го семестру (табл. 4.1) та в кінці 6-го семестру (табл.
4.2), коли студенти досягають кваліфікаційного рівня „молодшого спеціалістаˮ та
мають здобуті спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у
певному виді економічної діяльності. Порівняння отриманих даних показує, що на
початку навчального року третього курсу (табл. 4.1) бажані для студентів результати їх навчання дуже невизначені, амбівалентні, лише 12,6 % з них мають приблизну
професійну значимість. Висловлені очікування виражають переважно пізнавальні
мотиви навчальної діяльності – близько 40 %. При цьому – для більшості респондентів важливе значення має зовнішнє схвалення, наявний низький рівень самостійності та самокритичності, слабо розвинута рефлексія квазіпрофесійного характеру.
Дещо інші результати отримуємо на кінець навчального року (період літньої
сесії) – майже 79 % своїх навчальних очікувань студенти формулюють в індикаторах своєї майбутньої діяльності (табл. 4.2). Ці показники виражають зміну мотивації навчання в напрямку досягнень, узгоджуються з їх життєвими намірами, провідне місце серед яких має прагнення зробити успішну кар’єру (80% респондентів). Та-
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кі значні зміни (протягом навчального року) в усвідомленні студентами бажаної результативності свого професійного навчання дають підстави стверджувати про домінуючу роль викладачів спеціальних економічних дисциплін в актуалізації професійно-значимих мотивів навчання студентів [177].
Таблиця 4.1
№

Бажаний навчальний результат відвідування занять

Частка, %
14,8

1.

Отримати знання

2.

12,6

3.

Знати справу для гарної роботи, стати хорошим фахівцем щоб
реалізуватись у професії
Отримати корисну інформацію, досвід і настанови від викладачів

4.

Професійне спілкування

10

5.

Саморозвиток для успіху в житті (щоб реалізувати себе)

8,8

6.

Отримувати контрольні бали

8,1

7.

Реалізувати власну відповідальність, совість

5

8.

Отримати диплом для кращої роботи

3,5

9.

Ефективне використання часу, дотримання робочої етики

3,5

11,2

10. Отримання освіти

3,2

11. Реалізувати свій інтерес до предметів

3,1

12. Підготуватись до гідної фахової роботи

2,7

13. Виправдати очікування батьків

2,1

14. Підготуватись до виконання практичних завдань

2,1

15. Розширення світогляду

1,7

16. Здобути авторитет перед викладачами

1,4

17. Подобається виконувати навчальну роботу (конспекти, завдання)

1,4

18. Самоствердження, самооцінка

1,4

19. Зайняти час

1

20. Виправдати плату за навчання

1

21. Навчитись спілкуватися

1

22. Усвідомити значимість вибору майбутньої професії

0,4
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Таблиця 4.2
№

Цілі навчання

п/п

Частка,
%

1.

Здобуття актуальних економічних знань, потрібних для професії

33,6

2.

Саморозвиток себе як особистості через навчання

16,4

3.

Становлення себе як майбутнього фахівця

16,4

4.

Вивчення основ економіки, розуміння суті економічних процесів 12,5

5.

Знайомство з новими людьми, розширення кола спілкування

10,2

6.

Знайти роботу

4,7

7.

Отримати економічну освіту

2,3

8.

Отримати диплом престижного ВНЗ

2,3

9.

Дослідження багатогранності професії економіста

0,8

10. Усвідомлення сенсу життя

0,8

Завдання викладача-предметника полягає в тому, щоб допомогти студенту навчитися проектувати свій професійний простір, та змоделювати себе у соціальнопрофесійних ролях після вивчення змісту предмета на основі емпіричноаналітичного підходу з урахуванням набутого досвіду і життєвих стратегій майбутнього фахівця-економіста. Таким чином, з урахуванням актуальних потреб підвищення ефективності та якості предметного навчання у ВНЗ, вбачається доцільним у
ході вивчення предметів фахового спрямування надавати студентам інформацію про
вимоги роботодавців до майбутніх економістів – випускників ВНЗ, технології планування їх кар’єри та власних життєвих стратегій [177; 179; 183].
На нашу думку, в контексті реалізації СДЦ організацію навчання (зі спеціальності чи окремого предмета фахового спрямування) доцільно будувати з урахуванням концепції „якості виконанняˮ (quality performance), яка передбачає досягнення
певного рівня характеристик продукції (товарів чи послуг) організації, які фактично
задовольняють потреби споживачів. Якість продукції – критична оцінка споживачем
рівня відповідності її властивостей, показників якості індивідуальним та суспільним
очікуванням, обов’язковим нормам її функціональному призначенню [165].
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Унікальність навчання в контексті якості виконання полягає в тому, що студент одночасно виступає тут з двох позицій: 1) споживача освітніх послуг, 2) активного суб’єкта у виробництві персоніфіковано ефективних знань. Такий підхід узгоджується із положеннями Кваліфікаційних норм Європейської системи вищої освіти, які передбачають ідентифікатори циклів професійної підготовки, кожен з яких
являє собою набір очікуваних досягнень і вмінь, які відповідають кваліфікаціям, які
необхідно отримати наприкінці кожного з циклів [335].
Для реалізації зазначених підходів важливим завданням викладача є формування готовності студентів до самоорганізації та самооцінки навчання. Відповідно
до вимог Закону України № 1060-12 „Про освітуˮ (ч.1 ст. 42) [111] „Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття
громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і
здібностей….ˮ. В цьому плані, важливим аспектом формування професійної компетентності є виявлення мотиваційних диспозицій студентів, що самі по собі мають
здатність каталізувати самоорганізацію та цілеспрямоване структурування навчальної діяльності та моделей поведінки. Першим кроком у цій роботі ми використовуємо аналіз цільових установок студентів у процесі навчання.
В контексті забезпечення якості результатів навчання, технологічний інтерес
для викладача мають питання існування залежності між індикаторами цілей навчання студента, його навчальних зусиль та результатів успішності у процесі навчання.
Для дослідження цього питання важливо виявити домінуючі установки студента на вибір напрямку освіти та передумови, що цьому сприяли. Такі лонгітюдні педагогічні дослідження в рамках предмета „Методика викладання економікиˮ для
студентів ФЕФ КНЕУ здійснювались автором з 1996 р. по даний час. Динаміка спостережень показує, що цілепокладання студентів щодо вибору економічної освіти
зазнало значних змін [182, с. 187–194].
Так, зокрема, за даними опитувань на початок 2000 р. близько 42 % студентів
випускного курсу фінансово-економічного факультету не мали чітких уявлень про
свою майбутню професійну діяльність. У 2003–2005 рр. майже 83 % студентів не
знали, які особливості має та професія, яку вони обрали, які труднощі можуть вини-
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кати в роботі, які якості повинен мати працівник та в яких умовах він може працювати. У 2008-2009 рр. про свою майбутню професійну діяльність економіста мають
якесь приблизне розуміння не більше 5 % опитаних студентів. Причинами цього
можемо вважати відсутність профорієнтаційної роботи на заняттях у загальноосвітній школі (цю роботу часто виконують служби зайнятості), і той сумний факт, що
економіка не вивчається у великій частині шкіл в Україні (бл. 30 %) і не є профільним предметом при вступі до ВНЗ економічного спрямування.
За даними педагогічних досліджень автора начна частина нинішніх студентів
мають дещо романтичні уявлення про майбутню діяльність економіста: „можливість зайняти високооплачувану посаду в крупній структурі та впливати на розподіл бюджетних коштівˮ. Збільшується також частка студентів, які зорієнтовані на
майбутнє працевлаштування у галузі державного управління [168; 169; 388].
У ході дослідження виявлена суттєва тенденція: студенти 3-го курсу, які визначили своїми цілями здобуття економічної освіти загальні й абстрактні установки
(„добре засвоювати знання з різних дисциплінˮ, „розуміти, що відбувається у країні
і в світіˮ, „отримати дипломˮ, „навчитися логічно думатиˮ, „бути добре розвиненим у всіх напрямкахˮ, „реалізувати свої талантиˮ, „стати самодостатнімˮ, „розуміти, для чого нам потрібна економікаˮ тощо), виявили в процесі навчання меншу
ретельність, низьку здатність до самоорганізації власної навчальної праці та, зрештою, при завищеній самооцінці отримали низькі результати успішності (60-65 балів
– „задовільноˮ). У цих студентів установка на професійне самовизначення вказана в
рейтингу власних освітніх цілей на 5-6-му місцях із 7-ми. У деяких із них такої
установки на професійну самореалізацію немає взагалі. У студентів, які отримали
низькі бали (на рівні 30-60) цілепокладання має значний розкид – або занадто конкретні цілі – „здобути високооплачувану роботуˮ, або занадто глобальні й абстрактні
– „вивести країну з кризиˮ, „бути гарним прикладом для меншого поколінняˮ, „навчитися правильно висловлювати свої думкиˮ, „мати змогу впливати на економічну
ситуацію в країніˮ, „навчатися в престижному вузіˮ тощо [179, с. 249–251].
Значно відрізняється цілепокладання студентів, які отримали високі бали за
семестр (80-100). „Бути високококваліфікованим фахівцем в економічній галузі, ма-
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ти достойну і в той же час улюблену роботу з гарним заробіткомˮ, „стати корисним у суспільствіˮ – такий лейтмотив цільових установок студентів, які виявили ретельність, систематичність та наполегливість у навчальній діяльності. У студентів,
які набрали більше 90 – і навіть 100 балів (їх у навчальних групах по 2 – 3 особи),
усі заявлені навчальні цілі у їх власному рейтингу – зорієнтовані на професійну реалізацію у даній галузі. В організації навчальної діяльності ці студенти показали стабільну активність та позитивну динаміку, нормальні зусилля у виконанні навчальних завдань та адекватну самооцінку результатів навчальної праці за семестр – їх
самооцінка співпала з оцінкою викладача.
Для формування професійних компетентностей автором проведено дослідження мотиваційних профілів УНГ та цілеспрямований вплив на їх динаміку [147].
Домінуючі кар’єрні прихильності, що виявлені нами за методикою Е.Шейна, у
студентів – майбутніх економістів (другий курс ВНЗ), мало пов’язані з конкретною
спеціальністю і розвитком професійної майстерності, характеризуються непевністю
професійного вибору, суперечливістю, відкладеними професійними і кар’єрними цілями (на „після закінчення вузуˮ), слабкою диференційованістю напрямків самореалізації. Часто студенти не бачать прямого зв’язку з їх поточною предметною успішністю та майбутньою ефективністю на робочому місці. Серед провідних мотиваційних орієнтирів для майбутньої діяльності у студентів домінуючими є такі [147]:
– Загальне управління („менеджментˮ) із прагненням кар’єрного зростання,
відчуття влади і керівництва, без зв’язку із потребами в приналежності до своєї базової професії, із бажанням працювати на управлінських посадах, особливо у великих і престижних фірмах з хорошими можливостями кар’єрного зростання.
– Відчуття безпеки і стабільність („стабільність роботиˮ і „стабільність місця
проживанняˮ) із відчуттям потреби в безперервній і стабільній роботі. Для них головне – гарантія зайнятості, стабільність рівня життя. Вирішення проблем, робота в
новій ролі і новаторські рішення їх не цікавлять.
– Автономія („незалежністьˮ) із прагненням до самостійності й незалежності,
звільнення в роботі від організаційних правил, приписів і обмежень. Яскраво виражена потреба все робити по-своєму, самому вирішувати коли, над чим і скільки
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працювати. Такий працівник намагається діяти в своєму стилі і манері, він може відчувати труднощі, працюючи в команді, оскільки зазвичай воліє підходити до роботи по-своєму, і його часто вважають гравцем, не здатним до участі в команді.
– Підприємницька жилка („підприємництвоˮ) – із пошуками можливостей самопрояву і самореалізації, створення того, що може виражати особистісні здібності.
Зовсім мало присутній у вибірці техніко-функціональний якір („професійна
компетентністьˮ), що розташувався в кінці у рейтингу. Студент не прагне стати працівником, якому подобається його професія і який зацікавлений в тому, щоб бути
хорошим фахівцем у своїй галузі. Значимим мотивом є „Викликˮ – основні цінності
для кар'єрної орієнтації цього типу – конкуренція, перемога над іншими. Соціальна
ситуація тут найчастіше розглядається з позиції „виграшу – програшуˮ. Процеси боротьби і перемога важливіші для такої людини, ніж предметна область діяльності
або кваліфікація. Студенти також виявили повне нерозуміння мотивів „Служінняˮ.
Виявлена також значна залежність успішності студентів від зовнішніх мотиваційних факторів (ставлення викладача, матеріально-технічні умови навчання, обіцянка гарантованого працевлаштування тощо), дуже низький рівень самомотивації
та самоорганізації до навчання. Лише 1,7% студентів зазначили, що навчаються в
повну силу, тому що усвідомлюють відповідальність за якість свого навчання. Проблема полягає в тому, що стихійно сформовані мотиваційні профілі, які не узгоджені із напрямком професійного спрямування є перешкодою для забезпечення якості
навчання та підвищення успішності студентів у процесі їх фахової підготовки.
Зазначені тенденції мотиваційних профілів підтверджують необхідність для
викладача розробляти системи навчальних завдань, які відповідають компонентам
структури професійної компетентності майбутнього економіста [154, 388]. І ставлять нові вимоги – ознайомлювати студентів із можливостями професійного застосування предметних знань в обраній галузі діяльності.
Роль викладача у забезпеченні успішності навчання
При усій різноманітності й складності інноваційних підходів в економічній
освіті головними суб’єктами навчального процесу залишаються викладач і студент,
їх взаємодія. Поза педагогічною взаємодією (безпосередньою чи опосередкованою)
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ніякого навчання не відбувається. Ефективність впровадження інновацій визначається головним чинником – особистісною спрямованістю і педагогічною майстерністю викладача, що стає важливою конкурентною перевагою навчального закладу.
Закон „Про освітуˮ (стаття 56) визначає такі обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників [111]:
– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів
загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
– виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного
та природного середовища країни;
– готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– додержувати педагогічної етики, поважати гідність дитини, учня, студента;
– захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.
Роль викладача у навчанні майбутніх економістів неможливо переоцінити. Це
не стільки трансляція готових знань, а формування світогляду й життєвої позиції активних суб’єктів господарювання, тих фахівців, які причетні до організації та
управління економічними процесами. Сучасні підходи в освіті характеризуються
варіативністю як у змісті, так і в технологіях навчального процесу. Це вимагає від
викладача творчості, високого рівня педагогічної майстерності [293, с. 30-31].
Педагогічна майстерність – вищий рівень досконалості педагогічної діяльнос-
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ті, що проявляється у реалізації наперед спланованих цілей через відповідну організацію навчально-виховного процесу і вирішення педагогічних завдань. Вона перш
за все пов’язана з особистістю викладача і характеризується наявністю цілого комплексу якостей, які забезпечують високий рівень організації професійної діяльності.
До складових педагогічної майстерності відносяться професійна компетентність
(знання предмета, методики викладання, педагогіки і психології), педагогічна техніку, педагогічні здібності (які забезпечують швидкість самовдосконалення) за умови
гуманістичної спрямованості усієї системи діяльності, яка передбачає, що студент є
суб’єктом професійного самовизначення, наділеним правом вибору, самосвідомістю
й неповторною індивідуальністю, активним суб’єктом діяльності, який засвоює суспільний досвід і реалізує свою власну сутність через виконання соціальної ролі й володіє здатністю до ціле покладання [9; 26; 27; 28; 32; 38; 54; 69; 128; 177; 293; 357].
Саме фахова компетентність викладача та її найвищий прояв – педагогічна майстерність і в умовах технологічних інновацій, залишається головним чинником успішності навчання учнів і, зрештою, ефективності та якості навчання в цілому [128; 293].
Згідно проведених досліджень автора, успішність навчання визначають такі
основні фактори: здібності й задатки студентів, їх мотивація та стимули відносно цілей навчання, техніка і методика навчання й організації діяльності учнів. Найважливішу роль у цій системі відіграють ті, що пов’язані із соціально-психологічними
особливостями взаємодії суб’єктів.
Для характеристики основних умов та чинників успішності навчання економічних дисциплін та наукових пошуків механізмів підвищення якості навчання, нами
були проведені дослідження серед студентів КНЕУ (2001 – 2014 рр.) [177]. Питання
стосувалися факторів, які визначають успішність навчання і якість економічної освіти. Результати вказаного дослідження показують, що близько 90 % факторів успішності мають соціально-психологічний характер і пов’язані з впливом викладача у
ході навчання. Виявлені фактори (всього бл. 680 позицій) були згруповані за умовами їх впливу на діяльність студентів: мотиваційного (соціально-психологічного)
(68,70 %), методичного (20,70 %) та організаційного (10,64 %) характеру.
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Так, у структурі мотиваційних чинників успішності особистісного характеру
вказані як основні такі (у %): зацікавленість предметом і викладачем (15,5), особистісні риси і проблеми (11,04), подолання ліні, пасивності (10,6), актуальність знань,
зв’язок з практикою (6,8), корисність знань (6,8), відповідна мотивація і стимулювання (6,37), усвідомлення перспектив /корисність (6,37), визнання й підтримка викладачів і друзів (5,73), взаєморозуміння і співпраця з викладачем (5,52), вплив колективу (5,31), матеріальне стимулювання (4,46), небайдужість викладача (3,4), власний імідж, бажання бути на висоті (2,34), справедлива оцінка (2,13), відповідальність перед батьками (2,12), конкуренція з іншими студентами (1,7), толерантність,
уникнення критики, категоричності (1,7), заохочення кращих (0,85), можливість висловитися, показати себе (0,64), посилений контроль (0,64), гарантоване працевлаштування (0,42), увага до інтелектуальних потреб студента (0,2).
Викладач відіграє важливе значення у розвитку соціальних і професійних цінностей і мислення учнів, він повинен використовувати оптимальні поєднання традиційних пояснювально-ілюстративних, пошукових і дослідницьких методів у своїй
роботі, давати змогу учням самостійно виявляти актуальні навчально-професійні
проблеми, аналізувати їх та впроваджувати свої пропозиції для їх вирішення.
До структури факторів методичного характеру віднесено такі (у %): допомога
студентові розраховувати свій час, концентруватися (35,8), доступний виклад матеріалу на лекції (17,6), оптимальний обсяг домашніх завдань (12), не одноманітність
занять, вправ і завдань (10,6), практичне використання знань, конкретні результати
навчання (4,8), більше роботи в аудиторії (3,5), детальніше вивчення тем (3,5), активність взаємодії, подолання пасивності (3,5), загальне обговорення питань, які вивчаються (2,8), прогресивні навчальні технології, інноваційні підходи (3,1) загальне
обговорення питань, які вивчаються (2,8), краща організація НВП (1,4), методи, які
спонукають до навчання (1,4).
В структурі інших чинників – умови середовища (в тому числі матеріальнотехнічні), які впливають на успішність навчання, вказано такі: забезпеченість підручниками, доступ до інформації (45,2 %), умови для забезпечення здоров’я (13,6 %),
частіші заняття, вибір предметів, зручний розклад (8,22 %), перерви і можливість
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харчування (6,85 %), поєднання роботи і навчання (5,58 %), оснащені аудиторії
(5,48 %), іспит „автоматомˮ (5,48 %), сприятливі умови для проживання в гуртожитку (5,48 %), інші умови (4,11 %).
Отже, серед усіх факторів успішності найважливішими визначено такі: особистісно-орієнтовані, технологічно обумовлені, матеріально-технічні, організаційні.
Якими інструментами володіє викладач для підвищення успішності та якості
навчання? До таких можемо зарахувати ті ж, що зазначені студентами: засоби навчального предмета, засоби навчального закладу, особистісні якості учнів, чинники
локальних ринків праці, соціально-персоніфіковані та соціально-мережні чинники.
Унікальна роль педагогічної діяльності у суспільному виробництві полягає у формуванні світогляду тих, хто навчається, масової самосвідомості та підготовки до
життя поколінь громадян країни. Для цього викладач використовує найрізноманітніші засоби й методи впливу. У кожному разі їх основою є обмін інформацією. Подібні функції притаманні також засобам масової інформації, роль яких у суспільстві
всебічно аналізується і обговорюється. Діяльність викладача у цьому плані висвітлюється недостатньо.
Зупинимось на окремих аспектах педагогічної взаємодії – спілкування, що характеризує складний і динамічний процес обміну інформацією між двома чи більшою кількістю людей). Головним завданням спілкування є передача інформації так,
щоб адресат отримав її, сприйняв, зрозумів сказане і відповідно відреагував. Ефективний комунікативний процес сприяє досягненню цілей організації, самопроявам,
самореалізації та саморозвитку учасників, становленню хороших стосунків і вирішенню проблем. І навпаки, нераціонально організований процес спілкування є причиною порушення зв’язків і корпоративних цінностей, виникнення суперечностей і
конфліктів. Тому, враховуючи завдання педагога – ефективно передавати інформацію, потрібно розуміти механізми комунікативного процесу.
Педагогічне спілкування – провідний вид діяльності педагога, що є невід’ємною складовою будь-якої іншої його діяльності. Основними напрямками педагогічного спілкування є: пізнання викладачем студентів у системі взаємодії з ними; організація безпосереднього впливу на студента (регуляції його поведінки, реа-
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лізація вербальних і невербальних форм взаємодії, ціннісний аспект впливу); управління власною поведінкою (саморегуляція у спілкуванні); організація процесу взаємостосунків; обмін предметною інформацією.
У розвитку системи педагогічного спілкування виділяють такі найважливіші
рівні: емоційний контакт (рівень стосунків)– досягнення спільних емоційних позицій та емоційних переживань партнерів стосовно змісту, мети, способів спілкування
і відносно один одного; пізнавальний (рівень змісту)– досягнення спільності намірів,
планів, практичних дій, спільних поглядів на розуміння явищ природи, суспільства й
психічної діяльності, які становлять предметний зміст процесу спілкування.
Існує ряд чинників, які впливають на комунікативний процес – взаємини; різниця у статусі, досвіді та освіті, почуттях, емоціях, поглядах; спільні цілі; системи
поширення інформації тощо.
Відносно новим підходом до організації навчальної взаємодії у студентській
групі є модерація. Психолого-педагогічні умови ефективності модерації активно досліджуються у західній дидактиці протягом останніх десятиліть [98]. Найуживанішим цей підхід є в організації навчання дорослих у бізнес-освіті, у традиційних навчальних закладах в Україні – використовується мало. У ході такої роботи викладач
виконує

поліфункціональні

ролі,

при

цьому

традиційна

–

інформативно-

ретрансляційна – є фоновою, але відходить на другий план. Головним же є отримання інформації від студентів, активізація їх колективного розуму і формування навчального досвіду вирішення проблем практичної діяльності. Викладач має усвідомлювати, що цілеспрямовано організована активність студентів надає (навіть у простій арифметичній сумі) значно більше нової інформації, ніж власна дослідницька
діяльність його одного.
До основних завдань викладача-модератора віднесемо такі [98; 154]:
1. Організувати роботу групи для вирішення проблеми та інформувати про
зміст і мету роботи.
2. Спонукати до активності усіх учасників робочої групи.
3. Створювати „прозорість” роботи, за допомогою методичного інструментарію знати думку групи і кожного учасника.
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4. Створювати атмосферу взаємодії та співробітництва, регулювати комунікативні зв’язки, забезпечувати сприятливі стосунки. Виявляти приховані конфлікти.
5. Сприяти самоуправлінню в групі, уникати „поблажок”.
6. Забезпечувати емоційну підтримку учасників.
7. Уникати конкуренції зі учнями відносно знань, досвіду і змісту роботи.
8. Тримати на контролі настрій групи і спонукати учасників до самооцінки.
9. Пропонувати правила гри й адаптувати їх за необхідності.
10. Стимулювати творчість групи для розв’язання проблеми.
Важливим є те, що модератор не вирішує проблеми, а допомагає групі це зробити, і його очікування визначають поведінку учасників.
Відсутність у викладача якостей модератора не означає, що використання активних методів навчання буде неефективним. Викладач має володіти принаймні авторитетом серед студентів, бути досконало теоретично і практично підготовленим з
питань, що вивчаються, довіряти студентам, чітко визначити мету заняття. Інші функції модератора можуть з допомогою викладача виконати один-два студенти, що
мають відповідні задатки і попередню підготовку.
4.2. Технології керованої результативності навчання
Концепція керованої результативності навчання в системі неперервної освіти
Технологія керованої результативності навчання (ТКРН) [181] – гнучка конструкційна система спеціально упорядкованих методичних компонентів навчального
процесу, що спрямована на реалізацію суб’єктних дидактичних цілей (СДЦ) учасників навчальних груп/студентів, узгоджених із частковими дидактичними цілями
предметів професійно-орієнтованої підготовки і загальними освітніми цілями конкретного навчального закладу. ТКРН є підвидом конструктивістських педагогічних
технологій, які від 80-х років ХХ ст. набувають дедалі більшого поширення у багатьох навчальних закладах західних країн, хоча й викликають запальні дискусії серед
науковців і практиків організації навчання.
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На нашу думку, концепція керованої результативності навчання може бути вектором доцільної ефективності (продуктивності) навчання майбутніх фахівцівекономістів. Це зумовлює актуальність дослідження та обґрунтування особливостей
організації методичних систем реалізації ТКРН в контексті моделі забезпечення
якості навчання економічних дисциплін та управління знаннями з метою створення
відповідних умов для професійного зростання майбутніх фахівців-економістів.
Базовими для реалізації ТКРН, на нашу думку, мають бути технології контекстного й евристичного навчання. В основі педагогічної технології контекстного
навчання лежать теоретичні розробки видатних учених – В. П. Беспалька, А. А. Вербицького, І. О. Зімньої, В. С. Ледньова, Л. В. Мельникова, В. О. Сластьоніна, та ін.
Сутність контекстного навчання полягає у моделюванні за допомогою системи дидактичних форм, методів, і засобів предметного і соціального змісту майбутньої діяльності, а засвоювані знання покладені в канву майбутньої діяльності. Основна мета
контекстного навчання (за А. А. Вербицьким) [49] полягає забезпеченні послідовної
трансформації навчальної діяльності студента в професійну діяльність фахівця.
Одиницею змісту тут є навчальна проблема, структурною одиницею діяльності є дія,
вчинок. Сутнісною характеристикою такого навчання є моделювання за допомогою
системи форм, методів і засобів навчання, предметного й соціального змісту освоюваної професійної діяльності з допомогою трьох типів взаємозв’язаних моделей навчання: семіотичної, імітаційної й соціальної, які в сукупності представляють собою
динамічну модель переходу від навчальної до професійної діяльності. В ході контекстного навчання необхідно створення умов, щоб кожне нове поняття перебудовувало структуру минулого досвіду студентів та передбачало її зв’язки з ситуаціями
майбутнього професійного використання (В. Я. Віленський) [50].
За Ю.В. Стрельніковим [375], евристичне навчання – „своєрідний прообраз
майбутнього „справжнього професійного дорослого” життя і тому передбачає наявність основних типів діяльності людини і багатоманітність наступних результатів.
Даний процес здійснюється за допомогою трьох основних видів діяльності: 1) пізнання (освоєння) зовнішнього світу; 2) створення студентом особистісного продукту освіти як еквівалента зростанню знань; 3) самоорганізації попередніх видів діяль-
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ності – пізнання й творення. Творча самореалізація студента розкривається за допомогою трьох взаємозв’язаних цілей: створення освітньої продукції (у даному випадку з економічної історії); засвоєння базового змісту через співставлення з досягнутими результатами; побудові індивідуальної освітньої траєкторії”. Учений стверджує, що особливість технологій евристичного навчання полягає в її варіативності,
яка досягається за допомогою технологічної карти навчання, системи форм і методів, а також методики організації евристичних освітніх ситуацій. Технологічна карта
складається з баз даних з наборами навчальних цілей, критеріями оцінки їх досягнення, формами, методами, засобами, прийомами навчання, зразками індивідуальних освітніх програм і способів їх створення. Комп’ютерна основа суттєво підвищує
ефективність використання викладачем технологічних карт як педагогічних баз даних для створення варіантів різноманітних форм і типів навчання. Навчальний процес пронизують „запрошення до відкриттів” – поряд із провідними науковими ідеями вони є смисловою основою навчального предмета й орієнтиром для алгоритмізації навчання. Кожне з таких „запрошень” знайомить студентів із процесом пошуку
знань, залучає їх до цього процесу. Завдання викладача полягає не в ілюстрації логіки науки, а в наданні студентам можливості висувати різні передбачення [375].
Також, при конструюванні технологій керованої результативності навчання
доцільно враховувати Рекомендації Європейського Парламенту і Ради 2008/C 111/01
„Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життяˮ від 23 квітня 2008 року, згідно з якими до сфери
забезпечення якості входять навчання, вихідна інформація, методи її поширення і
результати, при цьому акцент робиться на результатах навчання [335].
До систем гарантії якості входять такі компоненти: чітко визначені і окреслені
цілі й стандарти, керівні принципи, в тому числі за участю зацікавлених суб’єктів;
необхідні матеріали, інформаційно-технічне забезпечення; послідовні методи оцінки
разом із самооцінкою та зовнішньою оцінкою; механізми забезпечення зворотного
зв'язку і вдосконалення; широкий доступ до результатів оцінювання; ініціативи щодо забезпечення якості на міжнародному, національному та регіональному рівнях
мають бути спрямовані на забезпечення швидкого огляду, узгодженості, взаємодії і
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всезагального аналізу системи; процес забезпечення якості має бути спільним на
всіх рівнях і системах освітнього процесу загальної і професійної освіти за участі
зацікавлених сторін; забезпечення якості орієнтується на територіальний рівень
(муніципальний), що сприятиме взаємному навчанню всіх зацікавлених суб’єктів.
Отже, цілеорієнтоване впорядкування технологій навчання та відповідних методичних систем забезпечує реалізацію запланованих (очікуваних) цілей навчання з
урахуванням умов, що становлять в сукупності – гарантії якості освіти.
В контексті діяльності ВНЗ, результативність навчання часто виражається у
кількісних показниках „Вхід – Вихідˮ, та в моніторингу ступеня забезпечення умов
здійснення й досягнення мети навчального процесу ВНЗ відповідно до сучасних вимог держави і суспільства. На відміну, студент, як активний діяльнісний суб’єкт навчального процесу, майже ніколи не визначає результативність свого навчання у показниках оцінювання чи успішності. Головний його інтерес проявляється у тому,
куди і на яку посаду можна влаштуватися на роботу після закінчення ВНЗ, і яку
майбутню заробітну плату дає певна кваліфікаційна підготовка. Спеціальні дослідження автора [179, с. 257 – 260] показують, що в переліку СДЦ, зазначених студентами ІІ-ІІІ-х курсів – майбутніми економістами, пріоритетними є такі: отримання
вищої освіти як такої; розвиток якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності; набуття можливості отримати престижну й високооплачувану роботу; розвиток соціальних контактів; і лише на 5-6 місцях у рейтингу СДЦ – набуття професійно важливих умінь, формування професіоналізму. Частіше, студенти не визначають метою свого професійного навчання набуття власної конкурентоспроможності
для ефективної професійної діяльності. Також не вказано жодним із респондентів
отримання вищих (конкурентних) рейтингових оцінок як самостійна значимість у
результатах навчання, або як індикатор якості навчання. Деякі студенти зазначають,
що в напруженому конкурентному середовищі постійного міжсуб’єктного оцінювання навчання часто перетворюється у змагання за бали, а сам студент втрачає відчуття впевненості в собі та переживає дисфункцію особистісної компетентності, необхідної для успішного навчання, що може спричинити „постнавчальну стомленістьˮ і несправджувані професійні очікування у майбутній роботі.
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Саме з урахуванням принципу суб’єктної активності та ефективності у запропонованій технології навчання доцільним є моделювання результативності навчання
з урахуванням пріоритетних дидактичних цілей суб’єкта і створення умов для комплектування кожним студентом портфеля власних професійно значимих компетентностей (досьє професійних умінь), що за своєю структурою відповідає потребам
професійної підготовки, майбутнього працевлаштування та професійної діяльності
випускника. Суб’єктом у моделі керованої результативності навчання є отримувач
кваліфікації (спеціальності) – здобувач відповідного рівня освіти. Студенту важливо
пояснювати, що у професійній підготовці він є не просто „споживачемˮ знань, з
яких вибирає: „це – потрібно, це – не потрібноˮ, „подобається – не подобаєтьсяˮ, а
навпаки, активним виробником нових продуктивних знань, що цілком відповідає
сучасній концепції управління знаннями.
Суттєвим поняттям, що характеризує ТКРН є модель квазіпрофесійних результатів навчання. Згідно концептуальних документів ЮНЕСКО та ЄС у галузі
освіти до основних результатів „навчання для всіхˮ віднесено такі: поліпшення
знань, навичок та компетенцій в межах особистої, громадянської, соціальної та /
або пов’язаної із зайнятістю перспективи [437].
Найбільша результативність навчання досягається в тому разі, коли основна
увага концентрується на поданні навчального матеріалу, який безпосередньо
пов’язаний з цілями навчання. Згідно законодавства України про вищу освіту, компонентами результатів навчання у системі вищої освіти на кожному освітньокваліфікаційному рівні є система знань, умінь і навичок, світоглядні, громадянські
та професійні якості студентів. Відповідно до кваліфікаційних норм Європейської
системи вищої освіти, „знанняˮ – це результат засвоєння інформації в процесі навчання. Знання складається з фактів, принципів, теорій і практики і пов'язане з професійною або навчальною сферою. У контексті Європейської кваліфікаційних норм
знання характеризуються як теоретичне та/або фактичне. „Результат навчанняˮ – це
підтвердження знань студента і того, що він розуміє і вміє робити по завершенню
навчального процесу, що визначається по рівню знань, навичок і компетентності
[335]. Відповідно, „навичкиˮ – це здатність застосовувати знання і використовувати
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нові ідеї для завершення завдань та вирішення проблем. У контексті ЄКН навички
характеризуються як когнітивні (використання логічного, інтуїтивного і творчого
мислення) чи практичні (спритність рук і застосування методів, матеріалів, інструментів і приладів). З точки зору програмованого навчання – результативність навчання – властивість алгоритму дій, яка передбачає, що після реалізації стандартних
етапів навчального процесу повинен бути отриманий запланований результат, виражений у формалізованих (стандартних) та суб’єктивно визначених показниках [41;
308]. Алгоритм повинен бути організований таким чином, щоб успішний результат
навчання студента був отриманий незалежно від „перестановкиˮ дидактичних компонентів [25; 26]. У багатьох педагогічних дослідженнях бажаний результат навчання визначається поняттями „успішність навчанняˮ, „ідеальне засвоєння знаньˮ, „повне засвоєнняˮ, „продуктивність навчальної праціˮ (І. П. Підласий) [303]. Базовим
тут є когнітивний підхід, який визначає успішність через формалізовані показники
обсягів засвоєних знань. Мотиваційним суб’єктом у такому процесі є викладачпредметник, а „потік (рух) знаньˮ є односпрямованим та відбувається під впливом
зовнішньо-заданих факторів соціального замовлення освіті. У цій системі дуже мало
місця відведено індикаторам суб’єктних змін у персоніфіковано визначених складових професійної компетентності самого студента як майбутнього фахівця, та майже
не враховуються інтереси і життєві стратегії УНГ, які є лише споживачами освітніх
послуг [181]. Визначальні характеристики ТКРН у порівнянні з іншими навчальними технологіями представлено у таблиці 4.3 [182, с. 399–400].
До відмінних ознак ТКРН ми відносимо: наявність алгоритму засвоєння знань,
які є предметно визначені, результативно обумовлені й спрямовані на професійну
діяльність; гнучкість, конструктивність та взаємозамінність компонентів системи;
узгодження формальних цілей навчання з предмета і суб’єктних дидактичних цілей
у контексті забезпечення якості професійного навчання; створення умов середовища, що забезпечують інтеріоризацію професійно-значимих знань учасників; посилення особистісних чинників результативності навчання; цілеорієнтована взаємодія
суб’єктів навчання; задані параметри самооцінки якості результатів навчання.
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Таблиця 4.3
Організаційні заходи реалізації компонентів ТКРН
№ Ознаки ТКРН
п/п
1. Наявність алгоритму засвоєння
знань, які є предметно визначені
й безпосередньо спрямовані на
професійну діяльність;
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Гнучкість, конструктивність та
взаємозамінність
компонентів
дидактичної системи;
Узгодження формальних цілей
навчання з предмета і суб’єктних
дидактичних цілей у контексті
професійного навчання;
Створення умов середовища, що
забезпечують
інтеріоризацію
професійно-значимих знань учасників навчання;
Посилення особистісних детермінант у системі факторів результативності навчання;
Цілеорієнтована
взаємодія
суб’єктів навчання (викладача та
УНГ);
Задані параметри самооцінки
студентом якості результатів навчання.

Заходи з реалізації
Викладач аналізує професіограми, зміст
діяльності майбутніх фахівців, описи ситуацій професійної діяльності. Моделює
етапи формування професійно-значимих
умінь.
Викладач моделює СФР дидактичної системи та предметне поле якості навчання.
Проектує КРІ та ПЗК.
Викладач аналізує РНП та визначає заходи реалізації формальних цілей. Здійснює
вхідний моніторинг діяльності учнів щодо структури виконаних завдань.
Проектування технологій предметного
навчання і педагогічних умов реалізації
СДЦ.
Проектування умов СКН. Розроблення
системи
завдань
особистісноорієнтованого контенту.
Упорядкована система методів інтерактивного навчання, коучинг, ІКР, проектні
завдання.
Включені методи тестів самооцінки, зразки кращих виконаних робіт. Взаємооцінка УНГ. Порівняльний аналіз і „авторський захистˮ виконаних робіт.

Усі названі ознаки ТКРН узгоджуються із формалізованими у вимогами до організації навчання дисципліни (ГСВО, РНП, ІМЗ тощо), а їх безпосередня реалізація
цілком залежить від професійної майстерності викладача, що відповідає положенням Закону України „Про вищу освітуˮ [107].
Самоуправління навчанням як компонент дидактичних технологій
Концепція керованої результативності навчання узгоджується із теоріями проектування змісту освіти й самоуправління навчанням, що є компонентом непере-
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рвної освіти й реалізує такі цілі: розвиток особистісного потенціалу учнів, сприяння
модернізації освіті для підвищення якості життя, сприяння соціальним змінам.
Проблема самоуправління навчанням в сучасній педагогіці зазвичай розглядається з позицій теорії та методології освіти дорослих (С. Архипова, Н. Бидюк,
С. Брукфилд, Р. Брокетт, Д. Гаррисон, М. Гордієнко, М. Громкова, Л. Гульельміно,
С. Змєєв, Р. Каффарелла, И. Колесникова, А. Кукуєв, Ф. Кенді, К. Кесворм, Х. Лонг,
А. Марон, Н. Ничкало, М. Ноулз, Е. Огарьов, Н. Протасова, Р. Хіемстра, ін.)
Сучасні дослідження тенденцій розвитку концепції „освіти для всіхˮ і специфічних характеристик феномену самокерованого навчання (СКН) на різних його рівнях складності дають підстави стверджувати про можливість застосування методологій та принципів у професійно-орієнтованому навчанні учнів різних освітньовікових груп (школярів, студентів, дорослих учнів у неформальній освіті тощо).
Наукові праці у цій галузі висвітлюють різні аспекти СКН: методи самостійного управління і контролю (М. Ноулз), на його зовнішні характеристики, таких як
навколишнє середовище (Дж. Спер, Д. Мокер), особистісні якості учнів (Р. Брокетт,
Л. Гульельміно,

Р. Хіемстра),

ментальні

наслідки

рефлексії

(С. Брукфілд,

Д. Мезіров, Р. Бояцис), моніторинг пізнавальних процесів (Д. Гаррісон), проблеми
психологічної незалежності у процесі навчання (Х. Лонг).
Самокероване навчання визначають як процес, в якому люди беруть на себе
ініціативу в діагностиці потреб навчання, розробці цілей навчання, виявленні людських і матеріальних ресурсів для навчання, виборі й застосуванні відповідних стратегій навчання та оцінки результатів навчання (М. Ноулз) [63]. СКН відбувається за
рахунок поєднання процесуальних і особистісних елементів, де індивід несе основну
відповідальність за процес навчання (Р. Брокетт і Р. Хіемстра) [430, с. 24]. Модель
організації СКН за М. Ноулзом включає такі етапи: 1) діагностика потреб; 2) формулювання цілей; 3) визначення ресурсів; 4) вибір стратегій; 5) оцінка результатів.
Основними особливостями СКН є такі [182, с. 41–42]:
а) самоуправління розглядається як континуум, або характеристика, яка існує
в кожній людині і навчальній ситуації;
б) СКН може відбуватися в різному середовищі;
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в) самокероване навчання може включати в себе різні види діяльності і ресурси, такі як самостійне читання, участь у дослідницьких групах, стажування, електронний діалог, рефлексивна діяльність у письмовій формі тощо;
г) учень бере на себе відповідальність за рішення щодо навчальної діяльності;
д) самокерований учень здатний переносити знання з однієї ситуації до іншої;
е) роль викладача в самокерованому навчанні полягає в забезпеченні комунікації з учнями, організації навчальних ресурсів, оцінки досягнутих результатів, а також сприяння розвитку критичного мислення учнів;
ж) способами підтримки СКН можуть бути, крім традиційного відкриті програми навчання, індивідуальне навчання, різноманітні інноваційні програми.
На основі аналізу першоджерел можемо визначити такі основні рівнозначні
компоненти моделі СКН: особистість учня, навчальний процес, організація навчання, соціальний контекст. Для цілей нашого дослідження до таких ми також віднесемо: навчальні цілі, зміст навчання і джерела знань, про які детально йшлось вище (у
розділі 2). Сучасні моделі самокерованого навчання – інтерактивні й багатокомпонентні, враховують характеристики учнів, контексту і типу навчання. Основним
компонентом в СКН є модель особистої відповідальності (PRO-модель Р. Брокетта і
Р. Хіемстри). Тут самокероване навчання розглядається з позицій навчального процесу (зовнішні характеристики) і учня (внутрішні характеристики). Автори зазначають, що людина здатна взяти на себе особисту відповідальність за власне навчання.
Тут, особиста відповідальність в контексті навчання є здатністю і/або готовністю
людей взяти під контроль своє власне навчання, що і визначає їх потенціал самостійності та здатності до управління способом реакції на контекстні соціальні ситуації навчання [63; 430, с. 26].
Модель складається з таких компонентів [63; 430; 445]:
Компонент „Самокерованого навчанняˮ включає: взаємодію викладача, який
веде процес, і учня, що бере на себе відповідальність за реалізацію й оцінку процесу.
Компонент „Самокерованого учняˮ включає характеристики, які сприяють
особистій відповідальності за власне навчання.
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Інтеграція зовнішніх і внутрішніх характеристик сприяє формуванню компонента „Самокерування у навчанніˮ.
Інший варіант СКН – РРС-модель. Основними рівнозначними елементами моделі є: особистість учня (person), навчальний процес (process) і соціальний контекст
(context). Складові у цій моделі мають такі характеристики:
– Компонент „Особистістьˮ включає в себе характеристики особистості, такі
як творчість, критична рефлексія, ентузіазм, життєвий досвід, задоволеність життям,
мотивація, попередня освіта, стійкість і „Яˮ-концепція.
– Компонент „Процесˮ означає навчальний процес і включає стилі навчання,
планування, організацію й оцінку, стилі викладання, технологічні навички.
– „Контекстˮ включає оточення і соціально-політичний клімат, в тому числі
культура, влада, навчальне середовище, фінансове забезпечення, стать, клімат навчання, організаційні стратегії, політична обстановка, раса тощо. Соціальний контекст в даній моделі включає в себе як політичні, так і соціальні елементи і розширюється за межі фізичного середовища, включаючи емоційні аспекти учня. Цей
компонент спирається на дослідження Дж. Спер і Д. Мокера [445] – про необхідність розуміння ролі соціальної реальності в процесі навчання.
Наявність соціального контексту свідчить, що навчання відбувається більшою
мірою в соціальному контексті, підкреслює роль закладів освіти у розвитку самокерованого навчання. В цілому, для реалізації СКН, учень повинен бути високою мірою самокерованим, навчально-освітній процес має заохочувати учнів взяти під контроль власне навчання, а соціально-політичний контекст і навчальне середовище
підтримують соціальний клімат для цього.
Ф. Кенді запропонував чотиривимірну модель СКН, яка включає такі аспекти:
самоврядування (особиста автономія); готовність проводити власне навчання (самоуправління); спосіб організації й самоконтролю навчання; особисте прагнення до
навчання в природному (неформальному) соціальному оточенні [421, с. 23].
З урахуванням теорії емоційного інтелекту використовується модель самокерованого навчання Р. Бояціс [63]. Самокероване навчання в цій теорії – це цілеспрямований розвиток або зміцнення певної якості особистості, якою людина є та / або
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якою хоче бути. Модель передбачає: зображення ідеального образу свого „яˮ; розуміння свого реального „яˮ, усвідомлення сильних сторін; план дій – детальне керівництво з розвитку необхідних навичок; тренування; взаємодія з іншими людьми для
з'ясування результатів свого розвитку, уточнення як реального, так і ідеального „Яˮ.
Важливими є дослідження СКН у світлі „теорії поляˮ К. Левіна [437], відповідно до якої людина живе і розвивається в „психологічному поліˮ оточуючих предметів, кожен з яких має свою валентність – певний енергетичний заряд, викликає
специфічну напругу, що потребує розрядки (Дж. Спер, Д. Мокер) [445]. Відповідно
до цієї теорії поведінка людини розглядається як вольова і польова (контекстна).
Вольова поведінка зумовлена потребами і мотивами, а контекстна – впливом зовнішніх об'єктів. Частіше навчання визначається обставинами, оточуючими учнів, більшою мірою, ніж їх рішучістю або внутрішньою схильністю. Не всі учні мають
здатність до самокерування в навчанні через психологічні відмінності, з чого можна
зробити висновок, що самокерування – це якість індивіда [421; 428].
Зупинимось детальніше на такому важливому компоненті ТКРН як готовність
учня до самоуправління навчанням (самокерованого навчання). На нашу думку, самоуправління навчально-пізнавальним процесом є природнім прагненням суб’єкта,
що базується на його здатності до самоорганізації. Як зазначає І. Сліпухіна, самоорганізація – це утворення впорядкованих структур, що відбувається не за рахунок дії
зовнішніх сил (чинників), а в результаті внутрішньої перебудови системи. Це поняття, яке вказує на розвиток у напрямі від менш складних об’єктів до складніших і
впорядкованих форм організації… В кожному випадку самоорганізація виявляється
по-різному, що залежить від складності і природи системи, яка вивчається [352].
Однак, багато вчених обґрунтовують, що учень переважно не готовий до такого специфічного завдання як планування свого навчання. Дослідники поставили під
сумнів лінійний характер навчання, і особливо самокерованого навчання. Тому недоцільно припускати, що самостійні (автономні) проекти навчання можуть плануватися таким же чином, як і формальні. Ними було введено поняття „організація обставинˮ, що спонукало подальші дослідження самокерованих мереж навчання і проектування персоналізованого навчального середовища.
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При цьому актуальним є питання, яким чином СКН може бути застосовано в
організації навчання у вузі, наскільки студенти готові сприймати себе активним суб'єктом у навчальній ситуації: чи усвідомлюють себе самокерованою особистістю;
чи хочуть за допомогою навчання вирішити свої життєво важливі проблеми і досягти конкретної мети; чи прагнуть до реалізації здобутих знань, умінь і навичок. За відмінностями у готовності до СКН можна виділити такі групи студентів :
група 1 – характеризується високим рівнем готовності до участі в організації
навчання. Найбільш значимим результатом в навчанні для студентів цієї групи є
знання й уміння у прикладних галузях, пов'язаних із професійною діяльністю;
група 2 – характеризується низьким рівнем готовності до участі в самоорганізації навчання. У навчанні більшу значимість для цих студентів представляють теоретичні знання в порівнянні з практичною підготовкою;
група 3 – студенти, які випадково вступили у ВНЗ, чи мають несправджувані
очікування від навчання або негативне ставлення до занять. Вони характеризуються
нижчою порівняно з іншими групами готовністю до самоорганізації навчання.
Результати досліджень з проблем формування готовності студентів до СКН
виявляють, що для студентів часто процес навчання виступає як спосіб досягнення
інших (крім навчальних) цілей. Лише до третього курсу навчання спостерігається
зміщення значущості результатів від фундаментальних до прикладних знань, вирішальних для професійних або життєвих завдань, що виникають у різних ситуаціях.
З урахуванням рівнів суб’єктної готовності до самоуправління у моделі СКН
викладач розробляє певні настанови і завдання, вибирає стратегії, відповідні рівні,
на яких діють учні, що просуваються лінійно і поетапно (Дж. Гроу [428]):
На першому етапі учні мають низький рівень самоврядності і потребують авторитарної стратегії навчання, коли їм дають докладні вказівки, що і як робити. Викладачеві відводиться роль адміністратора або тренера.
На другому етапі учні мають помірний рівень самокерованості й відповідають
на мотиваційні стратегії, що використовуються для активізації їх інтересу до навчання. Викладач виступає в ролі мотиватора і гіда.
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На третьому етапі учні показують середній рівень самоуправління й бачать
себе в якості учасників у власній освіті. Вони вивчають певний обсяг матеріалу самостійно і сприймають викладача як помічника, який допомагає у прийнятті рішень
і підтримує у використанні наявних навичок.
Четвертий етап характеризується високим рівнем самокерування учнів, які
здатні сформулювати власні цілі і стандарти, використовувати різноманітні ресурсів. Учні незалежні, але не автономні. Роль викладача полягає в делегуванні – розвивати здатність учня до навчання.
У разі, якщо студенти демонструють високу готовність до СКН, завдання викладача полягає в тому, щоб створити для них сприятливі умови, забезпечити їх необхідними методами й критеріями, які допоможуть з'ясувати потреби в навчанні.
Навчальні програми повинні бути побудовані з урахуванням їх можливого застосування для життя. Тому основою організації СКН стає його індивідуалізація в рамках
особистісно-орієнтованої програми, що реалізує СДЦ і конкретні цілі навчання.
Проектування структурно-функціональної рамки технологій
керованої результативності навчання
Управління якістю освіти є соціально-педагогічною категорією, яка розкриває
процесуальний і результативний аспекти [104; 116; 172; 273; 344; 345, ін.]. Процесуальний аспект відображає діяльність керівництва навчальним процесом щодо створення умов для забезпечення якості навчання. Результативний аспект – відображає
досягнення очікуваних результатів, виражених в якості отриманих знань, умінь, навичок учнів, рівня поведінкової вихованості, динаміці їх особистісного розвитку.
Для вирішення означених проблем, на нашу думку, доцільно запровадження
систем кластерної освіти, мультиагентного і мультимодального навчання. Мультиагентне навчання в даному випадку означає використання у межах однієї дидактичної системи різноманітних ресурсів для навчання та здобуття профільної спеціалізації у певній галузі знань чи виробництва. Навчальними агентами можуть виступати
усі джерела і суб’єкти, які володіють інформацією і знаннями, відповідними для навчальних цілей. Мультимодальність означає концептуальний підхід до організації
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навчання, за якого учасники навчальних груп в одному навчальному курсі використовують різні форми і методи навчання (денне, вечірнє, дистанційне навчання, Інавчання, web-навчання, самонавчання, взаємонавчання тощо).
Для реалізації ТКРН доцільним є впровадження портальних і мережних засобів різноманітного контенту і функціонального призначення (наукового, діагностичного, хрестоматійно-історичного та порівняльного змісту із галузей фундаментальних наук, психології, педагогіки, економіки, соціології тощо) [182, с. 407].
Науковий компонент включає: матеріали досліджень фундаментальних наук, в
суміжних галузях, досвіди їх впровадження у зміст освітніх і навчальних програм.
Діагностичний компонент містить: тести психологічні та професійного орієнтування, самооцінки, професійної мотивації, п’яти факторний опитувальник.
Хрестоматійно-історичний компонент включає: нариси і дослідження з історії
науки, з філософії освіти, з розвитку дидактики і методів навчання, сучасні тенденції
психолого-педагогічних та суміжних дисциплін.
Порівняльний компонент включає: описи, статті, есе, результати у галузі навчально-наукового досвіду учнів/ студентів інших країн чи інших закладів освіти;
доктринальні документи із розвитку освіти (ЮНЕСКО, Ради ЄС, ін.).
Для керування вибором професійно-орієнтованих дидактичних технологій нами обрані такі критерії (табл. 4.4): роль викладача у навчальному процесі, можливості використання ІКТ для навчання, дизайн робочого місця і навчального простору, готовність учнів/студентів до СКН, адміністрування інноваційної діяльності викладача, інфраструктура для інтенсивних дидактичних технологій.
Як свідчать наші опитування викладачів, більшість із них використовують різні навчальні технології з одного предмета, залежно від специфіки навчальної групи.
Опитування студентів також показують, що навчальні дисципліни їм викладають із
застосуванням різних технологій або їх специфічних компонентів.
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Таблиця 4.4
Модель керування компонентами технологій навчання.
Риси ТН Рівні прогресивності застосування ТКРН

Роль
викладача

Моделі
використання
викладачем
засобів
ІКТ
Дизайн
місця
навчання

Простий / початковий
Вчитель – у
фокусі навчання.
Основне
джерело знань.
Для підвищення ефективності роботи та
додаткових завдань (е-пошта,
поглиблення
знань, презентації, практика).
Робота тільки
за розкладом, в
класі, в бібліотеці,
в
комп’ютерному
класі.

Готовність
учнів до
СКН.

Учні володіють
ІКТ для виконання індивідуальних завдань.

Адміністрування і
підтримка

Слабкі.
Спорадичне
впровадження
за розкладом.

ІнфраЗвичайний
струккомп’ютерний
тура для клас.
ТН

Звичайний
Вчитель керує
навчанням.
Зростає частка
індивідуальних дослідницьких робіт.
Для реалізації
цілей РНП
(наукові дослідження,
планування
уроків).

Гнучкий графік
роботи,
виконання в
класі, в бібліотеці, комп’ютерній аудиторії.
Учні володіють ІКТ для
виконання
групових завдань.
Підвищення
кваліфікації
викладача.
Включення в
педагогічне
навантаження.
Вільний доступ в Інтернет.

Алгоритмічнодосвідний
Вчитель сприяє
навчанню. Надає
настанови і консультації.
Учні
виконують спільні проекти.
Для планування
занять, використання мультимедіа і прикладних /
графічних програм, наукових
досліджень.

Високотехнологічний
Вчитель виступає як
наставник.
Учні
працюють в аудиторному і мережному
режимі, виконують
спільні роботи.
Інтеграція навчального змісту і засобів
доступу,
впровадження інновацій,
виконання аналітичних і дослідницьких робіт, творчих
проектів продуктивного контенту.
Інтегроване змішане
мультиагентне і мультимодальне
навчання, CWC, ІКТ
та ІnRe доступні в
будь-який час і місці.
Учні володіють ІКТ
для СКН та демонстрації свого цифрового портфеля

Мультимодальне
навчання із засобами портативної
техніки, мережні
та
місцеорієнтовані
заняття.
Учні мають навички з ІКТ для
складання свого
цифрового портфеля.
Технічна та інже- Невід’ємна частина
нерна підтримка. усієї
навчальноІнтегроване вико- виховної роботи.
ристання в усіх
видах діяльності.
E-learning середо- Wi-Fi мережі, порвище.
тативні електронні
пристрої, навчання
у хмарі.
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Для конкретизації технології навчання з конкретної дисципліни нами розроблено „Предметне поле якостіˮ та його компоненти на прикладі предмета „МВЕˮ.
Панель керованості для студентів містить ряд робочих папок (рис. 4.1 ) [182, с. 409].

Рисунок 4.1. „Робочий навчальний простір з предмета „МВЕˮ
(для студентів 2-3-х курсів фінансово-економічного факультету КНЕУ)
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У цій моделі реалізовано різні типи навчальних занять на основі описаних вище принципів керованої результативності навчання та виокремлено компоненти навчально-методичних матеріалів, які сприяють забезпеченню певних параметрів якості. Відповідні індикатори якості встановлено на основі цілей освіти, зазначених у
вітчизняному законодавстві, та цілей вивчення конкретної дисципліни за навчальною програмою. Учень/студент як суб’єкт навчання в такій моделі взаємодії перетворюється на суб’єкта інновацій і партнера по навчанню. Він не просто активно
сприймає знання, а разом з викладачем створює нові знання і тим самим збагачує
досвід педагогічної діяльності. Включення досвіду студента як партнера – у навчання, у зміст тематичних матеріалів, у науково-дослідницьку діяльність збагачує та
урізноманітнює можливості використання інноваційних навчальних технологій.
Вміст робочих дидактичних папок [182, с. 409]:
Теоретичні й програмові матеріали:
Матеріали лекцій, робоча навчальна програма, методичні рекомендації для вивчення дисципліни, структура завдань та їх оцінювання, картка СРС, картка самооцінювання, тематичний план лекційних занять, календарний план практичних занять, перелік завдань для самоконтролю, тести для самоконтролю, теми для самостійних і курсових робіт, перелік рекомендованої літератури.
Нормативно-правові акти: документи, законодавство.
Виконані роботи: зразки робіт, презентації, проекти, есе, реферати тощо.
Цифровий портфель студента: виконані завдання, проекти, портфоліо, робочий зошит, мультимедіа, фотографії тощо.
Опорний конспект і хрестоматійні матеріали: презентації лекцій, практичних
занять, опорний конспект за темами, електронні навчальні посібники тощо.
Кейси: статті, ситуації, мультимедіа ресурси, ігри.
Науково-дослідницькі матеріали: анкети для опитування, тести самоперевірки,
матеріали наукових публікацій.
Хмарні папки: матеріали для розміщення у „хмаріˮ, спільна пошта предмета
(викладач уточнює завдання, дає настанови, консультації, перевіряє надіслані роботи on-line, реалізує спільний зі студентом „захист-контрольˮ роботи on-line.
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Для реалізації навчальної програми з „Методики викладання економіки
(МВЕ)ˮ нами було виконано педагогічне конструювання моделі „Предметне поле
якості навчанняˮ (табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Компоненти „предметного поляˮ якості навчання з „МВЕˮ
№
п/п
1.

Компоненти програми навчання

2.

Зміст теми

3.

Література

4.

In-Re/ Зовнішні ресурси

5.

Питання для самоконтролю

6.

Теоретичні завдання

7.

Репродуктивні завдання

8.

Тренінги

9.

Вправи

10.

Case-Study

11.

Дидактичні ігри

12.

Тести самоконтролю

13.

Хрестоматія

14.

Тести самооцінки компетентностей

15.

Тести професійної готовності

16.

Мультимедіа

17.

Самостійні роботи студентів

18.

Практичні заняття

19.

Навчальні цілі заняття

20.

Структура і зміст компетентностей

Кількість годин за видами навчальних занять. Плани занять

20.1. Предметні / фахові
20.2. Технологічно-методичні
20.3. Соціальні
20.4. Особистісні

Тема,
Контент
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Зміст дисципліни розподілено за темами на основні питання. До кожного
складено відповідний збірник ІММ. Для користування дидактичними матеріалами
пропонується концептуальна модель технології „Learning-skateˮ (рис. 4.1).
Використовуючи

технологію

„Learning-skateˮ6

студент

може

вивчи-

ти/перевірити знання з певної теми (питання), виконати теоретичні і практичні завдання, здійснити самоперевірку власних умінь, вибрати вправи, тренінги, які сприятимуть саморозвитку/самовдосконаленню. При цьому, більш привабливими для
студентів є завдання-вправи прикладного характеру, а теоретичні завдання створюють основу для їх подальшого обґрунтованого обговорення. Важливим завданням у
проектуванні „менюˮ навчальних технологій є узгодження інноваційних підходів.
Впорядкування технологічних інновацій у навчанні та їх цілеспрямоване керування
забезпечують системність і наступність інноваційних технологій вивчення профільних дисциплін. З цією метою нами пропонується застосування принципів консистентності у використанні дидактичних технологій.
Консистентність (узгодженість, цілісність та внутрішня несуперечливість)
нами розглядається як характеристика моделей взаємодії компонентів дидактичних
технологій, які є визначальними для ефективності навчання (суб’єкти, цілі, зміст,
організаційні форми та дидактичні процеси). На нашу думку, основним вектором узгодження дидактичних інновацій мають бути цілі освіти (за рівнями освіти) і часткові дидактичні цілі предметного навчання. У певному сенсі, ми можемо говорити
про конвейєрність інновацій, при цьому враховуючи наявність „критичних сегментів / вузлівˮ, ігнорування яких, унеможливить ефективну реалізацію навчальних завдань. Серед основних передумов наступності інноваційного навчання є моніторинг
змісту, цілей і методів навчання, що будується як багаторівнева система, яка враховує потреби усіх суб’єктів ринку освітніх послуг на основі безпосередньої партнерської взаємодії суб’єктів навчання (табл. 4.6). В цій системі представлені всі рівні
освіти: дошкільна, загальна середня, вища освіта, додаткове (позашкільне) навчання.
Це дає змогу скласти цілісне уявлення про актуальні завдання освіти, враховувати
регіональні та інституційні їх особливості.
6

„Learning-skateˮ – термін і тлумачення автора (2013 р.)
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Таблиця 4.6
Контекстні вузли мотиваційно-цільового планування навчального процесу
Етапи освіти / Освітньо-вікові групи
Дошкільна освіта

Цілі освіти

1.

2.

Середня школа

Вища школа

збереження та зміцнення фізи- розвитку інтересів, на- забезпечує фундаменчного, психічного і духовного хилів та здібностей ді- тальну наукову, проздоров'я дитини; виховання у тей, а також збережен- фесійну та практичну
дітей любові до України, шано- ню їх здоров'я; готувати підготовку, здобуття
бливого ставлення до родини, учнів до самостійного громадянами ступенів
поваги до народних традицій і життя з дотриманням вищої освіти відповідзвичаїв, державної мови, регіо- принципів взаєморозу- но до їх покликань, іннальних мов або мов меншин та міння, злагоди між усі- тересів і здібностей,
рідної мови; формування осо- ма народами, етнічни- удосконалення наукобистості дитини, розвиток її ми, національними, ре- вої та професійної підтворчих здібностей, набуття лігійними групами;
готовки, перепідготонею соціального досвіду; виковку та підвищення їх
нання вимог Базового компокваліфікації
нента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та
готовності продовжувати освіту;
здійснення
соціальнопедагогічного патронату.
Часткові дидактичні цілі (предметне навчання)

3.

Суб’єктні дидактичні цілі та мотиви навчання

4.

Результат навчання (формалізований та неформальний)

Позашкільна освіта
– формувати навички за інтересами; забезпечувати потреби особистості у творчій
самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний
розвиток, підготовка до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального
захисту та організації змістовного дозвілля відповідно
до здібностей, обдарувань та
стану здоров'я вихованців,
учнів і слухачів; розвиток
творчих та інтелектуальних
здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та
запитів особи;
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Економіко-педагогічна

модель

локального

середовища

професійно-

орієнтованого навчання
Для формування та розвитку наперед визначених професійно-значимих якостей учня/студента, які б сприяли йому в майбутній практичній діяльності необхідним є створення умов для забезпечення ефективності (оптимальності) навчання, цілеспрямованого впливу викладача у поєднанні з інноваційними підходами до організації навчання. Вважається, що основна спрямованість інновацій у навчальному
процесі – задоволення запитів споживачів (студентів, членів різних соціальних груп).
Тому припустимо, що основний акцент у навчанні має бути зроблений на інновації
взаємодії з середовищем. Це передбачає розширення участі різних суб’єктів (держави, ОМС, наукових установ, роботодавців, громадських організацій) у формуванні
освітньої політики й контролі за її здійсненням на всіх рівнях освіти [182, с. 414].
Це також відповідає сучасній концепції ринкової взаємодії – коли споживач
диктує вимоги до пропонування послуг, у тому числі й освітніх. Однак, є недоцільною ідеалізація соціально-психологічного підходу в навчанні, акцентування уваги
на створенні умов для того, „щоб усім було добре, весело й цікавоˮ. Доцільний соціально-психологічний підхід забезпечує ефективну співпрацю, використання активних методів навчання, взаємонавчання, закріплення здобутих знань, формування готовності до змін та створює основу для самоконтролю результатів навчання.
Вирішення проблем забезпечення якісної освіти має ґрунтуватися на принципах спільної відповідальності, солідарності та цілісності, з урахуванням суб'єктних
позицій з точки зору змісту, структури та участі всіх зацікавлених сторін [147].
В теперішній час основну роль у забезпеченні якості освіти відіграють безпосередньо навчальні заклади (адміністрація, науково-педагогічний і педагогічний персонал), координуючу роль виконують відділи/управління освіти місцевих адміністрацій. Однак, в силу специфіки їх діяльності, чітко обумовленої законодавством про
державну службу, ці управлінські структури не можуть чинити вплив на господарюючих суб’єктів, зміст і методи навчання учнів. Необхідність забезпечення якісної
освіти та формування середовища спільної відповідальності зацікавлених суб'єктів
обумовлює наукові й методичні пошуки інструментарію її реалізації. Важливим
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кроком у забезпеченні якості навчально-освітнього процесу є встановлення кола
„всіх зацікавлених осібˮ – суб'єктів і бенефіціарів якості освіти [147; 150].
Впровадження концепції „навчальної спільнотиˮ [137; 432] вимагає перегляду
організації, змісту й технологій навчання в усій системі навчання: первинного (initial
education), основного (based), і додаткового, на всіх етапах і в усіх ланках освітньої
системи в контексті ідеї освіти протягом усього життя. Необхідність забезпечення
якісної освіти і формування середовища спільної відповідальності обумовлює наукові й методичні пошуки інструментарію для її реалізації.
В контексті концепції керованої освіти доцільним є створення локального кластеру – цілісного освітньо-професійного середовища (своєрідної локальної освітньопрофесійної „екосистемиˮ), компонентами якого є суб’єкти навчання різних рівнів,
роботодавці конкретного локального/територіального простору, органи державної
влади (ОДВ), органи місцевого самоврядування (ОМС), керівні органи освітнього
процесу, громадськість, представлена заінтересованими особами (професійні асоціації, фонди, науково-дослідні центри) тощо (рис. 4.4). Локальна система забезпечення якості професійного навчання має становити освітній кластер: школи, ВНЗ, заклади позашкільної освіти, заклади підвищення кваліфікації, координаційний муніципальний центр освітніх ресурсів. Такий підхід дає змогу удосконалювати можливості для забезпечення безперервності та наступності в реалізації освіти всіх рівнів:
початкова – середня – професійно-технічна – вища – післядипломна (додаткова) –
відкрита в системі неперервної освіти, що є основною умовою формування соціально активної особистості, що бере участь у забезпеченні процвітання громади [172].
Значні методологічні передумови для розробки заходів забезпечення якості
неперервної освіти викладені в Пекінській Декларації міст, що навчаються від 21-23
жовтня 2013 р. (Beijing Declaration on Building Learning Cities „Lifelong Learning for
All: Promoting Inclusion, Prosperity and Sustainability in Citiesˮ) [150; 182, с. 415–416]:
– розширювати можливості громадян – всіх жителів громад, – дати їм доступ і
заохочувати їх використання широкого масиву способів для навчання протягом
усього їхнього життя;
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– орієнтувати навчання на поліпшення якості життя, озброювати громадян
вміннями передбачати і вирішувати нові виклики, допомагати побудувати більш
стійкі суспільства;
– визнати, що міжнародні та регіональні організації, а також національні уряди, мають життєво важливу роль у розвитку навчається суспільства - ці тенденції
повинні бути вкорінені на рівні субнаціональних регіонів, міст і всіх типів спільнот;
– визнати, що основою сталого розвитку є „ навчальні спільнотиˮ, „місто, що
навчаєтьсяˮ і „регіон, що навчаєтьсяˮ. „Навчальна спільнотаˮ сприятиме індивідуальним можливостям, створенню згуртованості, формуванню активного громадянства, забезпечення економічному та культурному процвітанню.
„Місто, що навчаєтьсяˮ мобілізує людей та інші ресурси, щоб сприяти інклюзивному навчанню від основної до вищої освіти – це активізує навчання в сім'ях і
громадах; це полегшує навчання для роботи і на робочому місці; це розширює можливості використання сучасних технологій; це підвищує якість в навчанні; і живить
культуру навчання протягом усього життя.
4.3.

Навчально-професійні

тренінги

з

економічних

дисциплін,

їх

методична структура та організація
Аналіз наукових публікацій і практики навчання економічних дисциплін виявляє, що в структурі інтенсивних технологій навчання є наскрізні і специфічні, характерні для різних етапів і рівнів LLE. До наскрізних дидактичних технологій можемо
віднести контекстне навчання, інтерактивні і технології та навчально-професійні
тренінги. Для цілей нашого дослідження особливий інтерес представляють тренінгові технології, без яких у сучасних умовах не відбувається жоден тип навчання.
Зазвичай, тренінг має міжпредметний, міждисциплінарний характер, коли він
враховує потреби стратегічного цілепокладання у розвитку діяльності, коли предметом вивчення є не лише вузька сфера діяльності окремого підрозділу, а організації в
цілому. У ході занять відбувається взаємонавчання й багатостороння взаємодія, пошуки нових напрямків діяльності та збагачення досвіду всіх учасників процесу: за-
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мовника, викладача та учасників навчання. Викладач тут виступає в ролі консультанта, який має спрямувати і полегшити спільну роботу. Відбувається перехід від організованої системи передачі існуючих знань і досвіду професійної поведінки до
управління знаннями, формування нових знань за рахунок синергетичного ефекту
взаємодії усіх учасників бізнес-тренінгу та зміни їх ролей. Так, викладач стає модератором і фасилітатором процесу, збагачує і свій досвід прикладними знаннями, передає міжгалузевий досвід організації бізнесу. Якщо навчальний тренінг відбувається у професійному просторі, при цьому менеджери різного рівня отримують можливість формувати кадровий резерв, виявляти потенціал учасників, розвивати командну взаємодію. Для самих працівників це шанс проявити себе, виявити свої здібності,
розвивати цілий ряд професійно важливих умінь, здійснити адекватну самооцінку,
будувати стратегії самореалізації тощо.
Планування тренінгових програм з урахуванням особистісних потреб та бізнес-процесів середовища діяльності
До процесів планування тренінг-програм існують різноманітні підходи з точки
зору потреб розвитку бізнесу і з точки зору працівників [30; 388, с. 17-54]. Так, первинним і поширеним до сьогодні вважається простий підхід: тренінг-навчання повинно безпосередньо впливати на продуктивність праці, для цього потрібно тренувати відповідні навички. Така форма роботи дає свій результат у короткочасному
періоді. Однак у довготривалому – не може забезпечити зростання конкурентоспроможності та інноваційності. Отже, на цьому етапі важливо, поряд з формуванням
конкретних умінь, планувати і завдання щодо виявлення потенціалу учасників для їх
подальшого розвитку у тому числі й засобами тренінг-навчання вищих рівнів складності. Другий підхід до організації тренінг-навчання поряд з інтересами установи
враховує й особистісні та кар’єрні потреби самих фахівців. Проблемою в цьому разі
є слабке усвідомлення власних потреб працівників низької кваліфікації, учасниками
тренінг-програм, а також їх слабка самоідентифікація як членів корпоративної системи. Наслідком таких явищ стає те, що учасник тренінгу відкриває в собі нові мож-
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ливості, але не бачить їх реалізації в існуючій структурі, тому часто продовжує свій
розвиток в іншій установі або переживає несправджувані очікування.
У сучасному бізнес-середовищі поширені тривалі програми розвитку людських ресурсів, які формуються під впливом культурних змін в організації та у зв’язку
з потребами індивідуума [30; 154; 182; 388]. Цей напрям тренінгу й розвитку людських ресурсів є одним з інструментів ефективних змін в організаціях, розроблення
політики та стратегії їхньої діяльності. У результаті тренінг набуває багатьох форм.
Тому, при плануванні тренінг-курсу пропонується враховувати моделювання
професійних умінь майбутніх фахівців за відповідними рівнями компетентності (за
В. А. Козаковим, Г. О. Ковальчук) [154, с. 35-37]. Таким чином ми можемо вирішити
суперечність між потребами розвитку бізнесу і саморозвитку учасників: чим складніші посадові обов’язки та завдання, які має виконувати учасник тренінгу, тим більша увага приділяється особистісному розвитку, тим вищі рівні компетентності
планується формувати, так випускник може згодом реалізувати себе на стратегічному (управлінському) рівні.
Ще одним важливим фактором планування тренінг-курсу є його передбачувана тривалість [30; 388, с. 38]. Так, вирішення складних завдань і багатогалузевий
зміст тренінгу потребує різноманітних методів роботи, значної кількості інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення, а значить і збільшення
часу для тренінг-програми. Тренінг також може бути розірваним у часі з тим, щоб
надати можливості учасникам систематизувати досвід і створити кожному умови
продемонструвати набуті уміння. Поряд із тривалими тренінг-програмами більшої
популярності набувають короткочасні курси. Серед короткочасних форм навчання
можна виділити нову серію „launchedˮ – обідніх програм та ініціатив, які дають іноді кращий результат, ніж довготермінові багатоетапні проекти . Часто у їх реалізації
використовується ефект „bang wagonˮ: „актуально – різноманітно – короткоˮ, який
забезпечується активними методами навчання.
Планування тренінгу має враховувати його зв’язок із особливостями системи
управління в організації. Серед них особливо потрібно враховувати цілі організаційного розвитку, формування готовності працівників до вирішення актуальних за-
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вдань, досягнення стратегічних цілей та динамічного розвитку. З іншого боку тренінг-навчання створює передумови для оволодіння та використання нових умінь,
вирішення нових завдань.
Різноманітні тренінгові програми мають багатоаспектний зміст і призначення:
тренінг у шкільній системі, тренінг для адаптації на ринку праці, саморозвиток, тренінг на робочому місці, розвиток колективної відповідальності та індивідуальної
ініціативи, підготовка до роботи, удосконалення технічних навичок та комунікабельності співробітників, створення робочих команд та ін.
З урахуванням особистісних потреб працівників і процесів, які відбуваються в
організації, здійснюється планування тренінг-навчання та розвитку людських ресурсів з використанням елементів системного підходу [388, с. 40]. Він передбачає:
а)

Визначення вимог тренінгу в рамках стратегії організації.

б)

Аналіз вимог до виконавця за функціями і завданнями.

в)

Аналіз існуючих професійних якостей і тренінг-потреб у працівників.

г)

Складання плану навчання, для подолання відмінностей між організа-

ційними вимогами та наявними знаннями фахівців.
д)

Визначення методів тренінгу для групам навчання .

е)

Визначення відповідальних за весь план та його частини.

ж)

Здійснення плану та моніторингу досягнутого прогресу.

з)

Здійснення покращень плану відповідно до результатів контро-

лю/оцінки, внесення змін у стратегію бізнесу.
Методичні аспекти організації навчально-професійного тренінгу
Для того, щоб курс тренінг-навчання забезпечував досягнення заданих результатів, він повинен відповідати певним найважливішим умовам [225, с. 11–15]. На
першому місці серед них – постановка ясних цілей, пов’язаних із цілями установи
або підрозділу, відповідних філософії та практиці управління. Успіх навчання напряму залежить від адекватності навчальних цілей умовам функціонування організації. Тому, розпочинаючи підготовку навчального тренінгу, викладач має відповісти на запитання: „Для чого це робиться?ˮ та обґрунтувати мету навчання для самих
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слухачів, пояснити його зміст і практичну значимість для майбутньої роботи. Формулювання конкретних цілей допомагає виробити відповідні критерії для визначення ефективності тренінг-курсу.
Наступна вимога – використання ефективних методів та процедур, що дає
змогу оптимально і надійно вирішити поставлені завдання з урахуванням вимог до
знань, умінь і навичок для професійної діяльності майбутнього працівника. Вибір
методів навчання визначається психологічними особливостями учасників, їх освітнім та професійним рівнем, цілями навчання, можливостями організації, розмірами
навчальної групи, рівнем кваліфікації викладача, складністю тренінгових завдань і
тривалості занять – від кількох годин до кількох днів та іншими факторами [30; 388,
с. 40 – 41, 73 – 98]. Помилки при виборі методів навчання можуть погіршити якість
засвоєння навчального матеріалу, знизити інтерес до занять і загальну ефективність
роботи групи. Тренінгові форми роботи можуть базуватися на використанні одного
основного метода (наприклад, сюжетної гри) або кількох різних (міні-лекція, дискусія, кейс-метод, управлінська гра). Вибір методичних схем навчання залежить від
конкретних умов організації навчального процесу і потреб освітньо-вікової групи.
При цьому, методична схема (модель) являє собою певним чином упорядковану сукупність параметрів, які визначають систему методів і прийомів навчання і забезпечують ефективність підготовки слухачів.
На цей вибір впливає цілий ряд основних характеристик навчального процесу, співвідношення яких і визначає конкретну методичну модель. В цілому ж ми маємо говорити про створення середовища для цілеспрямованого впливу викладача на
формування та розвиток визначених професійних якостей студента, які б допомогли
його в майбутній діяльності.
До основних умов вибору методичної схеми навчального процесу віднесемо:
а)

інтереси й можливості слухачів в освоєнні програми;

б)

тривалість навчання;

в)

вид і рівень базової освіти слухачів;

г)

галузі практичної діяльності слухачів;

д)

забезпеченість методичними матеріалами;
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е)

кваліфікації викладачів (досвід, спеціальна підготовка, прагнення до ін-

новацій, індивідуальний стиль роботи тощо);
ж)

соціально-типологічна структура групи слухачів.

Серед необхідних чинників доцільно вказати такі [154, с. 32].
1. Провідна роль викладача в процесі застосування тренінгових форм навчання для професійної підготовки студентів, оскільки педагогічний процес, маючи
об’єктивні внутрішні закономірності, водночас є продуктом свідомої конструктивної діяльності викладача і творчої взаємодії зі студентами.
2. Чітке усвідомлення та відбір форм навчальної діяльності, які забезпечать
потреби студентів у самореалізації, сприятимуть розвиткові особистісних якостей.
3. Організація високого рівня самостійності, свідомості й активності самих
студентів. Це у свою чергу потребує адаптації педагогічного керівництва, яка передбачає наявність духовної єдності, довіри, спільної навчальної мети викладачів і тих,
хто навчається. Адміністрування, авторитаризм, дріб’язкова опіка у взаєминах не
можуть, звичайно, сприяти розвиткові в студентів ініціативності, умов інтегруються
в систему професійних умінь.
4. Сприяння розвитку здібностей студентів і спонукання їх до задоволення потреб як в ідентифікації з групою ровесників, так і персоніфіковано до себе.
5. Врахування індивідуального підходу у стосунках зі студентами. Для цього
педагогові слід бачити в кожному студентові унікальну особистість, яка усвідомлює
як власну неповторність, так і причетність до соціального цілого. У такий спосіб викладач допомагає студентові розуміти та зберігати себе як особистість, одночасно
поважаючи особистості інших людей.
6. Поєднання колективних та індивідуальних форм роботи, управління та самоуправління, урахування процесів самоорганізації в студентських групах.
Наступна вимога – забезпеченість тренінг-навчання усіма необхідними фінансовими і матеріальними ресурсами відноситься до тих „дрібницьˮ, які визначають
успішність навчального процесу. Це стосується, насамперед, наявності відповідного
приміщення, матеріально-технічного забезпечення та обладнання, відповідної оплати праці тренерів-викладачів. Чим більше труднощів виникає у роботі, чим більший
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„героїзмˮ проявляють організатори навчання, тим нижча їх мотивація. Наслідком
може бути формальне ставлення до обов’язків, небажання проявляти ініціативу та
додаткові зусилля. Недостатність або відсутність необхідних умов цієї групи спричинить демотивацію діяльності усіх учасників та призведе до проведення „квазіˮ–
тренінгу із „квазіˮ-результатами. Серед важливих чинників організації – відповідна
кваліфікація та мотивація виконавців тренінгу – викладачів-тренерів повинні відповідати поставленим цілям тренінг-навчання. Незалежно від умов та методів навчання, успіх курсу залежить від таких важливих факторів як досвід, кваліфікація та
установки викладача, висока компетентність із предмету викладання, вміння використовувати широкий арсенал методів активного навчання.
Важливими є також психологічні якості викладача-тренера, його комунікативні навички, ставлення до слухачів. Мотивація виконавців, їх зацікавленість роботою
визначається такими умовами як: рівень оплати праці; розуміння важливості та відповідальності своєї роботи; увага зі сторони керівництва; визнання зі сторони колег,
слухачів і керівників підрозділів; інтерес до самого процесу праці; визначення рівня
відповідальності; чітка система контролю за виконанням доручень.
Наявність зафіксованих у документах обов’язкових правил, регламенту, процедур, за якими реалізується тренінг-курс, – це також необхідна складова організації
тренінгу. У протилежному разі підготовка і проведення кожного чергового семінару
будуть організовуватися як нове завдання зі звичайними неузгодженостями. Для
практичної реалізації тренінг курсу повинна бути передбачена організаційна підтримка: призначені відповідальні, визначені підрозділи і конкретні виконавці, встановлений обов’язковий порядок виконання і надання звітності, визначені куратор,
координатор і контролюючі особи, хто, з якою періодичністю і перед ким буде звітуватися. Вся організація роботи має здійснюватися на основі регламенту й умов,
зафіксованих у документах, затверджених керівництвом.
Періодична оцінка ефективності навчального курсу, внесення на цій основі
коректив, подальший розвиток і вдосконалення програми. Основним критерієм оцінки є успішність досягнення поставлених цілей тренінг-навчання. Кінцевий результат, отриманий в наслідок завершення курсу аналізують за якісними та кількісними
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показниками, серед них: плинність кадрів, рівень задоволення роботою, лояльність
до корпорації, вмотивованість до праці тощо. Оцінка ефективності передбачає виявлення перешкод і ресурсів, можливостей, що не використовуються для покращення.
Адже жоден метод не є ефективним вічно [302].
Наступна умова – заінтересованість і підтримка (матеріальна й моральна) з
боку вищого керівництва – без цього буде надзвичайно важко впровадити навіть
найкращі програми [388, с. 153 – 173]. У короткому періоді може дати результат ентузіазм окремих працівників, але він швидко виснажується, і якщо таке „горінняˮ
нікому не потрібно, то без підтримки керівників віддачі від курсу не буде отримано,
а результатом стануть – формальні, мало ефективні перетворення. Роль керівника
включає і планування навчальних цілей, оцінку навчальних результатів, і безпосередню участь у процесі, виступи перед групою, і присутність на захисті курсових проектів та випускних робіт. Реалізація цих вимог дає змогу вирішити кілька завдань:
– Показати учасникам важливість навчання для організації. Безпосередня присутність керівників у ході занять свідчить про зацікавленість набагато більше, ніж
високі і правильні слова.
– Надати можливість керівництву особисто оцінити атмосферу навчальних занять та ефективність роботи, визначити, як можна використати отримані знання, поставити запитання слухачам, провести їх обговорення. Це створює атмосферу співробітництва та відкритості, готовності до пошуків конструктивних рішень.
– Краще оцінити потенціал учасників тренінг-занять, виявити нові здібності,
підвищити лояльність працівників організації.
Отже, викладачу-організатору тренінгу потрібно зосередити свою увагу на таких основних вимогах його ефективності: тренінг повинен враховувати базові знання і вміння; тренінг повинен орієнтуватися на розв’язання конкретної проблеми організації; методи тренінгу мають відповідати особливостям слухачів та корпоративної культури установи; результати, отримані в тренінгу мають бути використані;
тренінг враховує соціально-психологічні особливості групи; тренінг потребує адміністративної підтримки для забезпечення успіху в перспективі [388, с. 160 – 165].
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Модель побудови тренінг-курсу з урахуванням названих вище вимог на принципах технологій інтенсивного навчання в узагальненому вигляді показана за допомогою таблиці 4.7 (за матеріалами [225, с. 14-15]).
Таблиця 4.7
Організація тренінг-навчання відповідно до вимог технологічності
Компоненти
1. Визначення
цілей. Забезпечення їх відповідності
філософії
і
практиці
управління
2. Визначення
необхідних
процедур і вибір методів

3. Забезпеченість не обхідними матеріалами і фінансовими ресурсами
4. Забезпечення належної
кваліфікації і
високої мотивації виконавців

Основні завдання організації навчання
1. Розробка, уточнення або прояснення концепції навчання (основні цілі і пріоритеті, категорії тих, хто навчається, форми і методи
навчання).
2. Визначення ступеня відповідності концепції навчання заявленим, стратегічним цілям.
3. Співставлення прийнятої концепції навчання і системи принципів та пріоритетів, які лежать в основі діючої практики управління.
1. Встановлення того, наскільки відповідають методи навчання які
використовуються (лекції, семінари, методи активного навчання,
стажування та ін.) цілям, поставленим перед навчанням?
2. Виявлення необхідності розширення або скорочення використання конкретних форм і методів навчання, внесення корективів в
процес їх використання.
3. Пошук методів, використання яких могло б дати більш високі
результати з точки зору цілей навчання.
1. Визначення необхідних фінансових ресурсів і джерел фінансування.
2. Наявність аудиторій, які відповідають сучасним вимогам.
3. Забезпечення навчального процесу необхідною технікою і обладнанням, оргтехнікою.
4. Підготовка і розмноження необхідних навчальних посібників і
методичних матеріалів.
1. Визначення ступеню відповідності кваліфікації і досвіду організаторів, методистів і викладачів вимогами, які дають змогу забезпечити успішне досягнення цілей навчання.
2. Визначення дій, необхідних для забезпечення рівня кваліфікації
організаторів, методистів і викладачів.
3. Оцінка дієвості практики відповідного стимулювання працівників, які забезпечують процес навчання.
4. Опитування виконавців з метою визначити їх задоволення своєю роботою і зацікавленість в найкращому виконанні поставлених
перед ними завдань.
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5.
Затвердження правил, документів і регламенту
6. Оцінка ефективності
і
порядок внесення коректив

Продовж таблиці 4.7
1. Визначення того, в якій мірі положення та інструкції, які регламентують процес навчання, дають змогу забезпечити ефективну
роботу по навчанню.
2. Виявлення того, наскільки оптимальним являється порядок взаємодії підрозділів і посадових осіб, які відповідають за навчання.
3. Визначення своєчасності і повноти системи контролю і звітності по результатам навчання.
1. Визначення того, наскільки система навчання, яка використовується, відповідає поставленим цілям і відповідає встановленим
критеріям ефективності.
2. Визначення того, наскільки вірно установлені терміни підведення підсумків навчання.
3. Визначення того, в якій мірі підведення підсумків за звітній період слугує основній для аналізу і внесення коректив, призваних
підвищити ефективність навчання.
4. Встановлення того, наскільки чітко документи, які регламентують процес навчання і підвищення кваліфікації, визначають порядок внесення змін в регламент, який існує, в методи навчання,
які використовуються.

Модульна структура тренінг-програми
Модульна побудова тренінг-курсу вимагає структурованості навчального матеріалу, та передбачення заходів для перевірки його засвоєння на кожному етапі.
Інформація у цьому разі надається невеликими блоками, що пов’язані між собою
змістовно та утворюють логічно-завершений навчальний модуль.
Модульна структура тренінг-програми на відміну від традиційних лінійних
програм допомагає згладити різницю в рівнях кваліфікації учасників і темпах індивідуального сприйняття матеріалу. Адже, коли орієнтувати програму на сильних
слухачів/студентів – „слабкіˮ не зрозуміють і втомляться. Якщо ж навпаки – „сильніˮ будуть нудьгувати.
У плануванні тренінгових занять викладачу – тренеру бажано дотримуватись
певних рекомендацій [388, с. 53 – 54]:
1. В організації бізнес-тренінгу ми враховуємо, що ця форма є складовою допрофесійної освіти або після досвідного навчання.
2. Організація бізнес-тренінгу покладається на підготовлених людей (тренерів,
викладачів, модераторів), які володіють технологією тренінгу взагалі та бізнес-
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тренінгу зокрема, які орієнтуються у професійних галузевих питаннях і мають конкретний досвід взаємодії у професійному середовищі.
3. Підготовка цієї роботи вимагає ретельного вивчення посадових обов’язків
учасників-фахівців, їх функціональних ролей в організації, місця тренінгу у професійній діяльності й узгодження з базовою освітою.
4. Організація бізнес-тренінгу вимагає значних матеріальних ресурсів і узгоджується безпосередньо із замовником. У разі недостатнього матеріальнотехнічного забезпечення проведення цієї роботи краще відкласти, щоб не отримати
невідповідні результати. Тренінг не може бути проведений у квазі-умовах.
5. Бізнес-тренінг має бути спрямований на очікуваний результат діяльності
працівників за їх місцем роботи. Готуючи програму, організатор шукає відповідь на
запитання: „Що нового робитимуть учасники після завершення тренінгу і як це
вплине на загальну ефективність праці в організації?”
Структурна різноманітність тренінг-курсів за змістом і поєднаннями форм і
методів створює можливість для гнучкості діяльності учасників і викладача.
Для створення модульної програми тренінг-курсу викладач може враховувати
ключові позиції змісту, зосереджувати увагу на основних для даної програми та виділяти додаткові з них. Такий підхід дає змогу забезпечити адаптивний та інноваційний характер програми, інтегрований і міждисциплінарний контекст змісту, широку
його диверсифікацію для забезпечення різноманітності й диференціації цілей, використання відповідних форм і методів навчання. Така побудова змісту програми дає
змогу кожному зосереджувати увагу на матеріалах, які для нього найбільш цікаві.
Модульна побудова програми дає змогу для самого викладача розподілити час
на проведення різних типів занять, форм і методів навчання [388, с. 48 – 54]. Розподіл
змісту на основну та додаткову частину забезпечує умови для зосередження уваги
на фундаментальних питаннях, необхідних для глибинного розуміння проблем певного виду діяльності. Разом з тим, додаткова інформація включає блоки, які можуть
представляти інтерес слухачів/студентів залежно від їх практичного досвіду, базової
освіти та професійної підготовки. Виділення ключових блоків також дає можливість
доповнювати їх матеріалами регіонального характеру.
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Конструювання структури (матриці) методів для тренінгу
Вибір методів для проведення навчально-професійного тренінгу є найважливішим фактором його ефективності. Практика навчання показує, що саме виконання
учасниками тренінгу завдань із використанням різних методів, це той контекст, який
залишається у пам’яті для відкладеного відтворення – „те, що було зроблено і як було зробленоˮ. Тренінгові форми роботи можуть базуватися на використанні одного
основного метода навчання (наприклад, сюжетної гри) або кількох різних (дискусія,
кейс-метод, управлінська гра) [388, с. 73 – 174]. На вибір методів впливають і складність тренінгових завдань, і тривалість занять – від кількох годин до кількох днів.
Побудова структурної рамки методів навчання залежить від багатьох умов,
серед них найважливіші ті, що пов’язані із метою діяльності, з особистістю викладача-тренера (його досвід, авторитет, стиль роботи, власні переваги тощо), ті, що
пов’язані з особливостями навчальної групи (кількість учасників, їх навчальний та
професійний досвід, вік тощо).
Одним із визначальних факторів, що зумовлює методичну модель занять є тип
тренінгу: відкритий чи закритий. Закритий тренінг має більше поле для використання інтенсивних навчальних технологій, для комбінування методів, спрямованих
на досягнення конкретного вимірюваного результату. Загальна канва такого типу
тренінгів може бути такою: постановка проблеми корпорації (фірми, відділу) та узгодження її з розумінням учасників тренінгу, складові проблеми, силові поля, які
спричинили її існування, визначення головного напрямку вирішення проблеми.
Зміст програми за етапами тренінг-навчання
Розглянемо деякі особливості етапів проведення тренінг-курсу [388, с. 55 – 73]
(табл. 4.8). Відповідно до вказаних у таблиці етапів, перше вступне заняття викладач підпорядковує своїй меті – залучити учасників до спільної праці для досягнення
спільних навчальних цілей. Для цього їх потрібно зацікавити, подолати початкову
стриманість і настроїти на активну роботу замість пасивного спостереження, захопити, заінтригувати, пробудити допитливість, надихнути і знайти контакт між со-
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бою. В ході вступного заняття акцент робиться на тому, щоб подолати відчуження,
представити себе тощо.
Таблиця 4.8
Методична структура бізнес-тренінгів
Етапи
заняття:

Тренінг
виконання

Вступ.

Знайомство. Виявлення очікувань. Виявлення наявного досвіду
роботи. // Пояснення учасникам суті роботи. Бесіда. Мініпрезентації учасників
Пояснення
Вступ до
Характеристика Характериссуті
проблеми.
проблемної
тика діяльноспосадових
Характеристика ситуації: Чому ті підприємстфункцій у
проблемної
виникла
ва у
виробничому ситуації
потреба нових соціальнопроцесі,
рішень
економічному
виконання
контексті.
посадових
Аналіз
обов’язків
конкретної
ситуації.
Ознайомлення Індивідуальна
Мозкова атака, Консультаз документа- робота: Вияв- обговорення:
ційна робота:
ми. Робота в лення причин Аналіз
формулюванпарах:
Що виникнення
міжпосадової
ня мети і завимагається
проблеми.
взаємодії: Кого вдань проеквід працівни- Загальне
стосується дана ту. Визначенка. Індивідуа- обговорення та проблема.
ня його
льна робота: ранжування
складових та
Які я маю
найважливіших
основних
задатки до цієї причин.
напрямів
роботи.
пошуків
інновацій.
Робота малих Робота малих Робота малих Виконання
груп: Чинники груп: Як вияв- груп:
аналіз проекту
якості вико- ляється головна складових
малими
нання. Моти- проблема у по- проблеми та
групами або
ви і стимули в всякденній дія- обговорення
індивідуальроботі. Інди- льності підпри- мети її
но.
відуальна ро- ємства і як пот- вирішення.
бота: мета мо- рібно покращиєї діяльності. ти ситуацію.

І етап. Розуміння діяльності

ІІ етап.
Вимоги та
очікування
від учасників.
Актуальні
питання
діяльності
(„Що ми
маємо?”).
Постановка
завдань.
ІІІ етап. „До
чого ми
прагнемо?”

Тренінг
вирі- Тренінг прийн- Тренінг
шення проблем яття рішень
проектування
Зміст, методи і форми роботи
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Продовження таблиці 4.8
ІV
етап.
Пропозиції
та
презентації

Презентації ви- Робота малих
конання.
груп: Що
Визначення
потрібно
напрямів
для зробити для
покращення
вирішення
роботи.
проблеми

Робота
малих Презентація
груп:
проектів.
Визначення ос- Загальна конфеновних
ренція. Визнанапрямків
чення
місця
вирішення про- проекту в сисблеми.
темі діяльності.
V етап.
Встановлення кількісних і якісних показників покращення
Загальне
діяльності: які завдання і як мають бути зроблені. Визначення
обговорення термінів для впровадження змін. Вибір відповідальних та показників
відповідальності.
VІ етап.
Визначення
Узагальнення Ранжування
Визначення
Узагальнення показників, які пропозицій
найбільш акту- доцільності
пропозицій.
свідчать
шляхом
альних шляхів новацій.
Підсумки
про доцільність ранжування, вирішення
Виявлення
виконання.
пропозицій.
визначення
поставленої
основних
шляхів
проблеми.
напрямів
вирішення
Визначення
упровадження
проблеми.
відповідальних проекту в
за кожним
практичну
напрямком
діяльність.
роботи.
VІІ етап.
Кожен з учасників має висловити свою думку, враження, відчуття
Висновки
від гри: що нового він здобув для себе, які бар’єри подолав.
тренінгу.
Організатор тренінгу ще раз підкреслює, що було зроблено, які
Обговорення здобутки; аналізує і обґрунтовує хід роботи.
Методи ро- Міні-лекція.
Мозкова
Міні-лекція,
Індивідуальна
боти
Відеоатака,
робота в парах, робота, мозкова
презентація ро- індивідуальна індивідуальна
атака, малі
боти
відділу робота, малі робота,
групи,
Організація ма- групи, презе- мозкова атака, презентації,
лих груп, презе- нтації,
малі групи,
обговорення,
нтації, обгово- обговорення, відео-ряд,
пленум.
рення, пленум, пленум.
презентації,
робота в парах.
обговорення.
Для цього використовується різноманітні вправи, завдання, будь-які обговорення, обмін враженнями, підпорядковані названим завданням – знайомство і включення у співпрацю. Залежно від інших умов тренінг-програми, на вступному занятті
потрібно виявити й обговорити власні цілі й очікування учасників. Якщо тренінг ор-

369

ганізовується для збірної групи і передбачає тривалу роботу, то зразу ж потрібно розпочати формування команд.
Наступне заняття має безпосереднє цільове призначення, зорієнтоване на вирішення професійних завдань. На цьому етапі потрібно оптимально поєднати нову
інформацію, аналіз проблем, постановку практичних завдань та їх обговорення для
виявлення загального розуміння суті проблеми. Для представлення нової (фактичної) інформації можна запросити фахівця з конкретної галузі, організувати коротку
доповідь, показати відеофільм або слайди. Одночасно із виступом потрібно представити матеріали у письмовій формі (роз даткові версії або копії слайдів) з тим, щоб
слухачі могли робити помітки. Одним із головних завдань цього етапу є узгодження
різних поглядів на виконання роботи із поданою інформацією. Так, в одному разі
опис умов ситуації має бути проаналізований і стати основою для наслідування та
відтворення у виробничий діяльності слухачів (тренінг-виконання). В іншому випадку – фактичні дані потрібно проаналізувати і знайти рішення існуючих проблем
(тренінг вирішення проблем). Таким чином відбувається класифікація умов та відпрацьовуються механізми аналізу ситуації. Дещо інший характер роботи з новою
інформацією передбачається у ході тренінгу прийняття рішень, які можуть стосуватися зміни діяльності установи. Фактичні дані для цього можуть бути представлені з
діяльності аналогічних організацій або суміжних галузей. Пошук рішень ведеться в
напрямку „що можна покращити у нашій роботі?ˮ.
Ще один вид аналізу фактичної інформації може бути виконано в процесі тренінгу проектування. Він повністю підпорядковується модернізації діяльності установи або її окремих підрозділів. Відбувається значне поглиблення змісту роботи та її
трансформація, що відповідає потребам впровадження інновацій, Для забезпечення
повноти змісту і досягнення цілей тренінгу викладач повинен розробити і запропонувати учасникам (студентам) систему практичних завдань, які відповідають меті
тренінгу і мають достатню складність. Надаючи практичні завдання, бажано враховувати особливості учасників програми, їх погляди, стиль роботи, здатність до прояву активності, рівень ефективності тощо.

370

Якщо один вид завдання мають виконати усі учасники, то для представлення
його результатів потрібно надати слово спочатку найбільш активним та відповідальним. Якщо ж пропонується для виконання одне комплексне завдання, то окремі
його складові надаються слухачам/студентам з урахуванням їх особистісних рис.
Така інформація дає змогу відповідно підібрати матеріали для наступних занять та
проведення активних методів. Бажано, щоб матеріали для виконання практичних завдань були основою для експериментування, висловлювання ідей та проектування, а
їх результати учні могли у майбутньому використати у роботі.
Зазначимо, що виконання творчих завдань потребує іноді більше часу, ніж заплановано за моделлю заняття. З цієї причини інші завдання можуть бути не зроблені. Тому на етапі планування занять викладач має були готовим вибрати із наявного блоку завдань найважливіші для досягнення мети, найцікавіші для розвитку учасників та їх майбутньої професійної діяльності.
Зазначимо деякі відмінності змісту відкритих і закритих тренінгів. Так, у ході
проведення закритого тренінгу предметом є один інформаційний блок який аналізується протягом усіх занять із використанням різних завдань і методів роботи. Відкриті тренінги мають дещо іншу структуру: вони складаються з окремих логічно впорядкованих інформаційних блоків. Кожен з них має свій зміст роботи, підпорядкований загальній меті.
Отже, кожен етап тренінг-курсу повинен мати своє змістовне наповнення, що
впорядковується відповідно до певних правил: подання нової інформації та її обґрунтування; аналіз складових наданої інформації, виділення проблеми, характеристика
її впливу на майбутню діяльність; спрямованість на пошуки шляхів вирішення проблеми, покращення чи модернізації діяльності; аналіз рішень і пропозицій для їх
втілення; аналіз суб’єктивних вражень учасників на завершення навчання та їх бачення ефективності отриманих результатів для себе.
В цілому, до методичних умов, дотримання яких забезпечує підвищення ефективності навчальних тренінгів, віднесемо такі:
– постановка ясних цілей, пов’язаних із цілями закладу або установи, що відповідають філософії та практиці управління;
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– забезпечення навчального процесу власними інформаційно-методичними
матеріалами, безпосередньо пов’язаними із змістом конкретної дисципліни і майбутньої практичної діяльності;
– використання ефективних методів та процедур, що дають змогу оптимально
і надійно вирішити поставлені завдання з урахуванням вимог до знань, умінь і навичок для професійної діяльності майбутнього працівника;
– поєднання репродуктивних і продуктивних методів навчання із залученням
ІКТ за умови забезпечення пріоритету практичної діяльності;
– моделювання професійних умінь майбутніх фахівців за відповідними рівнями сформованості компетентностей;
– міждисциплінарний характер тренінгу, врахування потреб стратегічного цілепокладання для розвитку професійної діяльності.
– перехід від організованої системи догматичного передання знань і досвіду
професійної поведінки до управління знаннями, формування нових знань за рахунок
синергетичного ефекту взаємодії усіх учасників бізнес-тренінгу та зміни їх ролей;
– надання майбутнім фахівцям необхідного комплексу знань, умінь і навичок
квазіпрофесійної діяльності, забезпечення педагогічного керування цим процесом;
– провідна роль викладача в процесі застосування тренінгових форм навчання
для професійної підготовки студентів, оскільки педагогічний процес є продуктом
свідомої конструктивної діяльності викладача і творчої взаємодії зі студентами;
– усвідомлений відбір тих форм навчальної діяльності, які забезпечать потреби студентів у самореалізації, сприятимуть розвиткові їхніх особистісних якостей;
– сприяння розвитку здібностей студентів і спонукання їх до задоволення потреб як в ідентифікації з групою ровесників, так і персоніфіковано до себе;
– індивідуальний підхід у навчанні, допомога студентові розуміти та зберігати
себе як особистість, одночасно поважаючи особистості інших людей;
– поєднання колективних та індивідуальних форм роботи, управління та самоуправління, урахування процесів самоорганізації в студентських групах.
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4.4. Контроль та оцінювання якості навчання економічних дисциплін
Контроль, як управлінська функція, є серед найважливіших складових навчальної діяльності. Значні зміни у розвитку економічної освіти, що стосуються змісту,
форм і методів навчання з економічних дисциплін, вимагають удосконалених підходів до питань контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів та студентів, що
є важливим елементом забезпечення якості освіти [154; 252, с. 199 – 219].
Відповідно до чинного законодавства про освіту – діагностика якості освіти
передбачає оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей. Як зазначалось, під
якістю освіти розуміють зумовлений соціальним замовленням рівень сформованості
наперед заданих навчальною програмою умінь, рис, якостей людини, що навчається.
Контрольні заходи і комплексна діагностика результатів навчання студентів є
невід’ємною складовою гарантій якості освіти, які забезпечують вимоги Болонської
декларації відносно того, що оцінка якості освіти має ґрунтуватися не на тривалості
чи змісті навчання, а на конкретних знаннях, уміннях і навичках, які набули випускники [198]. Основним предметом контрольних заходів мають стати сформовані
професійно важливі уміння студентів як майбутніх фахівців, а критерії оцінювання
повинні прямо узгоджуватися з елементами їх професійної компетентності [170].
В контексті особливостей використання системно-структурного підходу в організації навчання (Т. А. Ільїна) та проектування навчальних технологій (М. В. Кларін, В. П. Безпалько, М. М. Левшин, С. О. Сисоєва та ін.) автором було обґрунтовано
методичні аспекти розроблення дидактичної моделі контрольних заходів „Атестаційний тематичний комплектˮ [170].
Організація контролю в моделі професійно-орієнтованого навчання означає
створення системи моніторингу за ходом активності суб’єктів навчання таким чином, щоб визначати досягнення заданих цілей на кожному рівні та своєчасно корегувати можливі відхилення. Така робота може ефективно здійснюватися за умов, які
реалізує викладач з урахуванням цілей навчання, очікувань і побажань учнів. Серед
названих умов: визначення обсягу матеріалу, що підлягає контролю; цілеспрямова-
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ний відбір навчального матеріалу з оптимальним розподілом різних видів робіт та їх
послідовності; чітка організація перевірки, оцінювання та обліку знань; встановлення ліміту часу, що відводиться на перевірку знань та оцінювання контрольних робіт,
оптимізація трудомісткості контрольних заходів; систематичність здійснення контрольних заходів; встановлення єдиної системи вимог до контролю; розробка системи тестів для досягнення максимально можливої об’єктивності оцінювання знань з
теоретичних питань; створення умов для самопідготовки, самоконтролю студентів,
індивідуальних консультацій; стимулювання самостійної роботи студентів; розширення варіативності завдань, методів та способів контролю й інформаційнометодичного забезпечення; адекватність завдань сучасним умовам господарювання;
Контрольні заходи є складовими досягнення мети навчання – засвоєння певної
сукупності предметних знань, умінь та навичок, формування відповідного рівня
компетентності студента і зрештою забезпечення певної якості освіти. Рівні пізнавальної діяльності (рівні засвоєння) визначають здатність студента до використання
набутих знань. Вони задаються викладачем через завдання, які у системі сприяють
досягненню мети навчання: формуванню навичок активної діяльності від простого
сприйняття інформації до побудови гіпотез, вибору методу вивчення питання та його практичного застосування, самостійності у засвоєнні нових знань тощо [164; 175].
Враховуючи специфічність і різноманітність економічних дисциплін та масштабність навчальних цілей, ми маємо, у тому числі й контрольними заходами, стимулювати формування у студентів глибоких теоретичних знань основ економічної
науки та її складових, умінь аналізувати економічні процеси і закономірності, вирішувати задачі й розв’язувати проблеми, застосовувати теоретичні знання на практиці і створювати навчальні проекти. Проблема полягає у тому, як оптимальним поєднанням форм, методів і прийомів контролю реалізувати навчальні цілі. Це завдання
потребує широкого використання у практиці вивчення економічних дисциплін цілої
системи різноманітних методів організації контролю успішності навчання. На етапі
планування викладач має зважити можливості, резерви часу, задатки навчальної
групи і сформулювати цілі, досягнення яких піддається контролю (перевірці та оцінюванню) із використанням доступних матеріальних і технічних засобів (табл. 4.9).
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Таблиця 4.9
Типи контрольних завдань для формування
професійної компетентності студентів

Особистісна

Соціальна
(комунікативна)

Методична (те- Професійна
хнологічна)
(змістова)

Складо- Типи завдань
ві компетентності
Завдання теоретичного характеру (тести,
відкриті
запитання,
реферати тощо)
Завдання практичного
характеру на аналіз
проблемних ситуацій,
виконання вибіркових
тестів,
розрахунків,
задач і вправ у машинних програмах.
Завдання проектного
характеру, участь в
роботі малих груп, у
проведенні активних
методів навчання.
Самостійні (індивідуальні) роботи рефлексивного
характеру,
наукові дослідження

Методи і прийоми
контролю

Засоби контролю

Тест, словниковий диктант, письмова відповідь
на запитання, реферат,
анотація, складання плану, тез, опорної схеми,
розв’язання задач тощо.
Відповіді на запитання;
пояснення залежностей,
розв’язання задач; презентація проекту, доповідь;
аналіз нормативних актів,
документів, оформлення
ділових паперів.
Виконання
квазіпрофесійних ролей у ході активних методів навчання,
розробка і презентація
проектів, аналіз конкретних ситуацій.
Виступ, доповідь, участь
у комплексній діловій грі.

Таблиці, плакати зі
схемами, діаграми,
інші види наочності,
роздаткові матеріали.
Бланки завдань для
кожного
студента,
реальні документи з
практичної діяльності, картки із завданнями.
Прикладні
комп’ютерні програми, опис ситуації,
моделі АМН.
Ігри, тести, прикладні комп’ютерні програми, віртуальне підприємство, банк.

Модель „Атестаційний тематичний комплектˮ для оцінювання результатів
професійно-орієнтованого навчання
Для удосконалення системи контрольних заходів як інваріантної компоненти
технологій навчання економічних дисциплін ми пропонуємо модель „Атестаційний
тематичний комплект” (далі – „АТКˮ) [170]. Розроблення технології контролю успішності навчання за допомогою „АТКˮ здійснювалось нами в контексті стратегій
інноваційності навчальних технологій – в аспекті їх відкритості до нововведення
додаткових актуальних параметрів оцінювання якості навчання.
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У контексті нашого дослідження „Атестаційний тематичний комплектˮ
(АТК) ми визначаємо як систему цілеорієнтовано залучених елементів – завдань, які
відображають параметри навчальної діяльності та відповідають структурі професійної компетентності майбутнього фахівця у даній галузі.
Призначення „Атестаційного комплектуˮ з теми – формування групи елементів компетентності (знань чи вмінь), які мають бути передані дидактичними способами і відповідають природі предметних знань [170, 388].
АТК має бути тематично завершеним і логічно цілісним, що забезпечує конструювання єдиного змісту навчання предмета і реалізує комплексну дидактичну мету відповідно до принципів модульності навчання.
Модуль як функціональний вузол навчального процесу містить логічно завершений блок дидактично адаптованої інформації. Засвоєння модуля передбачає
опрацювання студентом кола теоретичних питань та практичних завдань згідно з
навчальним планом або за індивідуальним графіком роботи студента.
Навчальний модуль має 2-х фазний характер: 1) первинне сприйняття, відкриття, 2) осмислення змісту навчальної інформації відпрацювання умінь і навичок,
норм діяльності. Структурні компоненти навчального модуля залежні від дидактичних цілей і перебувають в ієрархічній підпорядкованості [30; 175; 388] (рис. 4.2).
Розробка моделі „АТКˮ розпочинається з вивчення вимог до професійного виконання посадових обов’язків майбутнього фахівця. Таку роботу необхідно здійснити викладачу до організації вивчення предмета і запропонувати її для опрацювання
студентам, використовуючи метод есе, або іншу творчу роботу.
Спостерігання протягом тривалого часу (2000-2012 рр.) та вивчення результатів індивідуальних робіт показують, що частка студентів, які мають уявлення про
свою майбутню професійну діяльність зменшується (з 35 % до 5 %). Зменшується і
кількість студентів, які мають безпосередній досвід роботи у галузі майбутньої професійної діяльності (близько 2 %). Отже, в системі завдань „АТКˮ викладач має передбачити такі стартові умови навчання свого предмета – і через відповідну систему
завдань „вбудуватиˮ його у модель майбутньої професійної діяльності.
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Основними конструктивними елементами „АТКˮ є тематичні блоки завдань
(ТБЗ). Поняття „ТБЗˮ являє собою упорядкований певним чином комплект завдань
певного типу, виконання яких вимагає від студента використання відповідних методів, засобів та прийомів навчання і підпорядковане реалізації конкретних (часткових) дидактичних цілей з конкретного навчального модуля. Головні відмінності між
окремими ТБЗ полягають у організації роботи студентів /учнів (відбір змісту навчального матеріалу, методів, прийомів, структури виконання, темпу, часу, обладнання), що реалізують конкретні дидактичні цілі, в особливостях предмету оцінювання
(наприклад, завдання щодо узагальнення теоретичних матеріалів, усні відповіді, виконані завдання практичного характеру тощо), критеріїв оцінювання (наприклад,
змістовність, активність, результативність, ретельність тощо). Предмет оцінювання
у ТБЗ відображає особливості кожної групи умінь в структурі професійної компетентності фахівця.

.

1) Завдання теоретичної спрямованості
2) Завдання технологічної спрямованості
3) Завдання соціальної спрямованості
Рисунок 4.2. Структурні компоненти навчального модуля

Кожний блок завдань реалізує певні функції у реалізації комплексних дидактичних цілей, які ми класифікуємо на такі групи: когнітивні, психоемоційні, психомоторні. Вбачається доцільним, щоб кожний такий атестаційний комплекс включав
у себе завдання усіх рівнів складності для кожного учня, що передбачає надання
йому самому вибору у виконанні завдань відповідно до його можливостей. На відміну від усталеної практики навчання, коли викладач сам визначає здібності учнів
до вирішення тих, чи інших завдань різної складності.
В структурі ТБЗ ми виділяємо такі компоненти: 1) група когнітивних (змістових) тестів – короткочасних навчальних або психологічних завдань для виявлення
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рівнів сформованості компетентності учня / студента; 2) група продуктивних завдань – які висвітлюють результат сформованості інших елементів професійної
компетентності (технологічних, соціальних чи особистісних).
Таким чином, для проведення контролю на всіх етапах навчання увесь матеріал повинен бути розбитий на кілька логічно завершених модулів, які містять блок
змістовно та продуктивно об’єднаних тем. Для цього потрібно визначити:
1) Які елементи професійної компетентності є домінуючими в системі знань,
що формуються на кожному окремому етапі (технологічний, концептуальний, особистісний, чи соціальний).
2) Який теоретичний зміст є необхідним для забезпечення нормативного рівня
засвоєння знань, що у ньому (які елементи) підлягають перевірці та оцінюванню (в
індивідуальному форматі, в формі поточного чи підсумкового оцінювання тощо).
3) Який рівень сформованості нових знань має бути забезпечений на кожному
конкретному етапі навчання предмета.
Відповідно, наступним кроком має бути визначення обсягу змісту для перевірки, форми її реалізації та рівень складності завдань. Важливо з’ясувати які цілі
проведення контролю: для визначення понятійного чи репродуктивного рівня знань
учасника навчання або для виявлення його умінь щодо алгоритмічно-дійового чи
творчого застосування нової інформації. Це стане базовою інформацією для подальших контрольних заходів.
У ході професійного навчання викладач вирішує цілий ряд конкретних дидактичних завдань, які відповідають структурі моделі професійної компетентності майбутніх економістів і які можемо згрупувати таким чином:
– підвищення теоретичного рівня підготовленості студентів, узагальнення та
систематизація знань;
– формування і розвиток психомоторних та вольових умінь необхідних для
виконання певних видів роботи за спеціальністю;
– розвиток умінь ділового спілкування та взаємодії;
– розвиток умінь аналізу проблем та прийняття рішень.
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Реалізація моделі „АТКˮ на початок вивчення предмета безпосередньо у навчальній групі розпочинається зі встановлення відповідності між фактичними знаннями і тими вимогами, які поставлені до результатів навчання з теми або блоку тем.
Часто викладач прагне якомога повніше охопити учнів усним опитуванням з кожної
теми або перевірити всі письмові роботи. Такий підхід є похвальним, але непродуктивним. Він має процесуальний характер і допомагає перевірити лише ретельність у
ставленні студентів до виконання завдань. Адже опитати всіх присутніх чи вислухати їх доповіді фізично неможливо. Отже й проводити таку роботу потрібно лише з
метою перевірки факту наявності виконання. Другий – продуктивний – компонент
перевірки – потребує більшої підготовчої роботи до відбору змісту завдань і чіткого
планування для презентації їхнього виконання. Тут доцільно проаналізувати, які роботи виконав учень, якими були його відповіді, як проявляється логічне мислення,
творчий підхід тощо (відповідно до обраних критеріїв оцінювання якості навчання).
Розглянемо як приклад модель „АТКˮ з предмета „Методика викладання економікиˮ, який вивчають студенти 2-3-х курсів фінансово-економічного факультету
КНЕУ. Концептуально, предмет „МВЕˮ є завершальним в системі психологопедагогічної підготовки в університеті викладача економічних дисциплін або професійної діяльності економіста на конкретній посаді. Предмет вивчається протягом
108 навчальних годин та супроводжується виконанням курсової роботи і проходженням педагогічної практики у навчальних закладах різних типів і рівнів акредитації. Предмет входить до вибіркового пакета дисциплін і це накладає вагомий відбиток на організаційні аспекти його вивчення.
Від перших же днів вивчення студенти отримують повний збірник інформаційно-методичних матеріалів з предмета: слайд-курс лекцій, календарні плани лекційних і практичних занять, методичну структуру завдань з усього курсу і перелік
конкретних завдань до кожної теми за програмою, вимоги до оцінювання виконаних
робіт, перелік рекомендованої літератури. Критерії оцінювання відповідають концепції моделювання рівнів засвоєння бази знань навчального предмета КНЕУ (С. В.
Степаненко, А. С. Бебело, В. А. Козаков, Г. О. Ковальчук та ін., 1996 р.). На цьому
вступному етапі головним є узгодження критеріїв оцінювання успішності з предме-
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та і вимог до якості навчання, які викладені у „Паспорті спеціальностіˮ. Будь-яка
подальша творчість та ініціативність суб’єктів навчального процесу повинна узгоджуватися із заданими параметрами. Основні кроки з реалізації авторської технології навчання відбуваються у 2-х площинах: 1) робота з теоретичними матеріалами,
що забезпечує когнітивну основу для наступних заходів розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця; 2) робота практичного спрямування для формування прикладних квазіпрофесійних навичок студента. Для цього студенти отримують методичний план завдань для самостійної роботи, у якому показані всі групи
завдань і вправ, запропоновані для виконання.
Питання, які постають перед студентами і викладачем одразу на початку реалізації моделі: чи потрібно робити всі завдання; як їх виконувати усно, чи письмово;
як виконані завдання складуться у підсумкові 100 балів; як їх перевіряти й аналізувати; як студент має здійснити рефлексію результатів свого навчання; як зіставити в
групі виконані завдання, якщо вони різні; чи потрібно ставити оцінки за всі виконані
завдання – адже результатом тоді буде механічне набирання балів?
Навчальна програма реалізується за функціональними циклами розгортання її
змісту. Комбінування окремих завдань у запропонованій моделі відбувається за вибором студента. Викладач спрямовує цей вибір таким чином, щоб у результаті виконання завдань формувались відповідні групи професійних компетентностей студентів. Завдання викладача – так скомбінувати завдання, щоб вони відповідали рівням
складності та узгоджувалися із очікуваннями учня до результатів навчання.
При викладанні „МВЕˮ основою для їх виокремлення обрано такі критерії:
Перший: орієнтування на реалізацію професійно-значимих компетентностей
(ПЗК). При цьому відбувається поетапна реалізація головних аспектів професійної
діяльності:

предметно-змістового,

технологічно-методичного,

соціально-

психологічного, особистісного. В процесі роботи викладач організовує формування
у студентів відповідні групи професійних умінь та досягнення результатів навчання.
Другий критерій: урахування психолого-дидактичних особливостей учасників
освітньо-вікових груп. У процесі засвоєння змісту програми здійснюється дослідження освітньо-вікових особливостей навчальної групи (молодші школярі, учні се-

380

редніх та старших класів, студенти ВНЗ, дорослі учні) у різних закладах освіти,
адже усі інші критеріально виділені форми організації вивчення економічних предметів зрештою мають бути адаптовані у конкретній навчальній аудиторії.
Для реалізації такого підходу щодо засвоєння змісту предмета „МВЕˮ студентам пропонуються такі групи проектних завдань (3-4–й рівень складності):
Перша група завдань – для молодших школярів вибрати народні або авторські
казки, які можуть проілюструвати економічні процеси, а після цього – виконати авторську власну розробку економічної казки (в інсценізації, презентації та коментарях). Таку роботу студенти виконують з 1995 р. і досвід показує, що за допомогою
економічної казки їм вдається зобразити й пояснити економічні процеси, актуальні
для суспільного життя в конкретному проміжку суспільно-історичного розвитку.
Друга група завдань – для учнів середніх шкіл студенти розробляють дидактичні проекти викладання теми, що їх згодом апробовують на педагогічній практиці.
Третя група завдань – для узагальнення та генералізації набутих знань – розробляються бізнес-проекти навчальних закладів приватної, муніципальної чи корпоративної форми власності (від дошкільних до корпоративних навчальних закладів).
Якщо студент отримує на початку навчання перелік завдань, які можна виконати за кожний період вивчення окремих розділів предмета, тоді йому легше орієнтуватися у виборі рівня власної активності й виконанні тих завдань, які до вподоби.
Таким чином реалізується індивідуалізований підхід в організації навчання.
Використання моделі „АТКˮ з урахуванням компетентнісного підходу дає
змогу оперативно реагувати і вносити зміни в структуру і зміст завдань з предмета.
Часто викладачі кажуть: „Успішність зменшиласьˮ, „Успішність зрослаˮ – але в
якому елементі компетентності? Для конкретизації – використовують середній бал
студента (СБС). Однак, істотно, що середній бал не виражає готовність студента до
майбутньої професійної активності. Більше того – не завжди студенти, які мають
високий середній бал зрештою виявляють відповідну професійну реалізацію.
Перевагою моделі „АТКˮ ми вбачаємо її здатність бути інструментом для виявлення динаміки формування професійної компетентності в оперативному (в потоковому) режимі. Уже через 4 – 6 тижнів від початку вивчення предмета викладач
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може вияснити, які типи завдань краще або гірше виконує навчальна група та кожен
студент (табл. 4.10).
Таблиця 4.10
Завдання з „МВЕˮ для формування професійної компетентності студента
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
7.1.

7.2.

Види завдань за методич- Макним планом з предмета
симальна
к-ть
балів
1.1. Підготовка до лекцій- 30
них занять. Робота з теоретичними матеріалами до
практичних занять. Тематичні тести 1-2-х рівнів
1.3. Модульна контрольна 10
робота 4-х рівнів
складності
1.2.1. Виконання і презен- 5/5
тація бізнес-проекту
навчального закладу.
1.2.2. Підготовка і прове- 5
дення фрагменту заняття з
економічної теми
1.2.4. Виступи і презентації 20
на заняттях Участь в роботі
групи на заняттях
2.1. Колективний творчий 5
проект. Презентація економічної казки
(в авторській інтерпретації)
Творчі роботи
20
Індивідуальний
творчий 5/5
проект. Презентація економічної теми з використанням КТН (за вибором)
Виконання і презентація 5/5
творчих робіт, есе

Складові
компетентності

Особливості
виконання

Частка
у ПМК,
%%

Змістова
(предметна)

Індивідуальні
роботи

40

Індивідуальні
роботи
Технологічна Робота в
Соціальна
групах

15

Робота в
групах
Соціальна
Особистісна

Робота в
групах

25

Робота в
групах
Особистісна
Змістова
Особистісна
Змістова

Робота в ма- 20
лих групах
Індивідуальні
роботи

Особистісна
Змістова

Індивідуальні
роботи

Наприклад, вивчення динаміки успішності з „Методики викладання економікиˮ (2000 – 2013 рр.) показує, що з кожним роком збільшується частка виконаних
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робіт змістового (предметного) та індивідуального спрямування, які переважно мають репродуктивний характер. І навпаки, зменшується кількість виконаних завдань
соціального спрямування (для яких потрібно кільком студентам об’єднати зусилля,
розподілити ролі та завдання, виконати і презентувати спільну роботу).
Так, у 2000 – 2002 рр. завдання творчого і соціального характеру виконували
понад 80 % студентів, на 2007 – 2008 рр. – ця частка зменшилася до 30 %, 2012 –
2013 рр. – близько 10 %. При цьому залишається відкритим запитання – це є наслідком впровадження загальної соціальної стратегії на формування індивідуальної конкурентоспроможності, чи тут є зворотна залежність, чи це є результат домінуючих
суспільних тенденцій до „атомізаціїˮ життєвої реалізації молодої людини тощо?
Своєчасне виявлення подібних прогалин дає змогу викладачу скерувати вплив на
досягнення результатів, важливих для життєвих стратегій учня.
З позиції студента – модель „АТКˮ – це свого роду „дорожня картаˮ у процесі
вивчення предмета. Він може сконцентрувати власні зусилля у потрібному навчальному напрямку, йому немає потреби кожного разу з тривогою очікувати оцінки, або
шукати викладача для отримання „додатковихˮ завдань та коментарів до них. Зрозуміло, використання моделі „АТКˮ повинно бути організаційно оформлено – студент отримує структуру завдань, їх деталізований перелік, терміни виконання, вимоги до оформлення, рекомендації, критерії оцінювання. При постановці завдань – викладач показує, як їх результати використати у майбутній професійній діяльності.
Впровадження моделі „АТКˮ при вивченні предмета „Методика викладання
економікиˮ для студентів фінансово-економічного факультету КНЕУ протягом 2000
– 2012 рр. та при вивченні предметів економічного циклу у ВНЗ і ЗОШ показує, що
існує проблема визначення співвідношення між завданнями різних типів у рамках
теми чи предмета в цілому – їх ваги у формуванні підсумкової оцінки. На даний час
у загальноосвітньому закладі ця проблема вирішується вибором вчителяпредметника, у закладі вищої освіти – вибором студента, який має враховувати викладач: якщо певний тип завдання виконує не більше, як наприклад, 20 % учасників
групи, то його вага в оцінці має бути до 20 %. Немає відповіді і на питання, який
елемент структури професійної компетентності майбутнього фахівця повинен бути
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домінуючий у змісті навчальної діяльності, а значить – бути відповідно відображеним у структурі і змісті завдань для самостійної роботи учнів/студентів.
Перевірка навчальних досягнень (успішності) з економіки
Для виявлення результатів успішності навчання з економічних дисциплін сьогодні використовуються найрізноманітніші форми, методи і способи контролю у поєднанні із засобами навчання або без них [154, с. 247-255]. Зазначимо, що усі вони
підпорядковуються цілям навчання взагалі і оцінювання зокрема, а також розрізняються за видами. Залежно від періодичності і призначення виділяють такі види контролю: вхідний, допоміжний, поточний, тематичний (рубіжний), підсумковий, заключний (державна підсумкова атестація).
Вхідний контроль має основним завданням виявити рівень базових знань студентів (учнів) з предмета і застосовується на початку його вивчення. За його результатами викладач може обрати відповідні системи і темпи навчання. Такий вид контролю можна використовувати стосовно предметів, які вивчаються у логічній послідовності, наприклад, у вузах: основи економічної теорії (політекономія)  економічна історія  економіка підприємства  маркетинг  менеджмент  ... (інші дисципліни фахового спрямування).
У загальноосвітніх навчальних закладах здійснення вхідного контролю є обмежене, оскільки немає цілісної системи вивчення економічних дисциплін, або
окремих галузей економічної теорії.
Для реалізації вхідного контролю ефективними методами можуть бути тести
(письмові або комп’ютерні), евристична бесіда, письмові відповіді на відкриті питання, або традиційне усне опитування. Зазначимо, що проведення вхідного контролю не передбачає виставлення оцінки успішності. Він має зорієнтувати викладача,
наскільки студенти володіють термінологією, завчасно виявити прогалини у знаннях
системи наукових понять, економічних процесів і закономірностей.
Поточний контроль посідає найважливіше місце при вивченні економіки,
оскільки саме він реалізує усі функції контролю взагалі. Він є одним із найдієвіших
способів стимулювання регулярної активної навчальної діяльності студентів (учнів).
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Він дає змогу своєчасно виявити рівень якості аудиторної та поза аудиторної (домашньої) роботи, встановити адекватність обраних методів цілям навчання.
Для здійснення поточного контролю застосовуються більшість його форм і
методів (табл. 4.11).
Таблиця 4.11.
Характеристика форм і методів контролю успішності навчання економіки

Автоматизований

Письмовий

Усний

Форми

Методи і прийоми

Засоби

Усні відповіді на запитання; пояснення зв’язків, залежностей, ходу розв’язання задач; презентація проекту,
доповідь; аналіз нормативних актів, документів.
Переваги: відбувається повторення і закріплення матеріалу всіма студентами; можливий взаємоконтроль і
самоконтроль; розвивається усне мовлення, вміння спілкуватися.
Недоліки: складно контролювати участь усіх студентів
та організувати їх активність. Усне опитування потребує багато часу (10-15 хв. На одне питання), тому охоплено роботою всього кілька чоловік.
Словниковий диктант, тест, письмова відповідь на запитання, самостійна робота, реферат, анотація, складання плану, тез, опорної схеми теми, розв’язання задач тощо.
Переваги: охоплені усі студенти, вони активно працюють.
Недоліки: великі витрати часу викладача на підготовку
завдань і матеріалів (4-5 варіантів), а також на перевірку; висока ймовірність списування.
Виконання вибіркових тестів, здійснення розрахунків,
задач у відповідних машинних програмах тощо.
Переваги: охоплені усі студенти, їх активність забезпечується використанням усіх каналів сприйняття.
Недоліки: великі витрати часу на підготовку матеріалів,
необхідним є наявність відповідної техніки і вільне
володіння нею викладачем і студентами.

Таблиці,
плакати зі схемами, діаграми,
інші види наочності.

Бланки завдань
для
кожного
студента,
реальні
документи
з
практичної
діяльності, картки із
завданнями.
Прикладні
комп’ютерні
програми, ігри,
тести,
віртуальне
підприємство,
банк.

Раціональним вважаємо комбінування двох-трьох методів контролю на одне
заняття, щоб не було одноманітності, а з іншого боку, щоб не створювати калейдоскоп („парад”) дрібних видів діяльності і не розпорошувати увагу студентів.
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Допоміжний контроль у ході навчального заняття допомагає викладачу оперативно виявити чи зрозуміла навчальна інформація студентам, чи доступні пояснення, які існують можливості практичного використання нових знань тощо. Для
цього застосовуються запитання для усної чи письмової відповіді, завдання графічного характеру, типові задачі, які виконуються на занятті по ходу пояснення викладача. Для реалізації такого контролю потрібно обирати методи, які забезпечують
охоплення якнайбільшої кількості студентів за короткий час. Відповіді при цьому
оцінюються не завжди, оскільки короткий проміжок часу не дає змогу адекватно виявити рівень знань студентів.
Найбільші можливості для реалізації цього виду контролю є на заняттях (уроках) комбінованого типу у загальноосвітніх закладах, на семінарських чи практичних заняттях у вищій школі. На лекційних заняттях з цією метою викладач може використати прийоми активізації (наприклад, завдання сформулювати запитання з теми, навести приклади, виявити проблему) або елементи мозкового штурму.
Тематичний (рубіжний) контроль проводиться після вивчення великої теми
або цілого розділу. Він має виявити рівні засвоєння студентами (учнями) усіх елементів бази знань. Тому й перевірка повинна бути так організована, щоб охопити
усіх студентів, включати завдання різних рівнів складності, щоб виявити якість реалізації навчальних цілей. Як правило, для здійснення тематичного контролю відводиться окреме заняття і передбачається спеціальний час для самопідготовки.
Ефективним є проведення тематичного контролю у кілька етапів, наприклад: І
-й етап – виконання тестів; ІІ-й етап – усне опитування, або проведення активного
методу (дискусії, дидактичної гри тощо), зміст якого охоплює усі питання теми.
Інший варіант організації перевірки: І-й етап – виконання тестів; ІІ-й етап –
виконання письмової контрольної роботи, яка передбачає відповіді на відкриті питання теоретичного чи проблемного характеру, розв’язування типових задач або завдань підвищеної складності.
Підсумковий контроль проводиться за результатами навчання протягом певного періоду(четверті, семестру, року). По суті своїй він є більш формалізованим,
тому що за одне заняття виявити глибину засвоєння усіма студентами (учнями) гру-
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пи усіх тем, які були вивчені, досить складно. У практиці навчання економіки викладачі використовують різні підходи для здійснення підсумкового контролю: підсумкова оцінка виставляється як середньозважена за результатами тематичного контролю; проводиться усний залік, або колоквіум тощо.
Зрозуміло, підсумкова оцінка є адекватною, якщо ефективно здійснювалися
заходи поточного і тематичного контролю. Адже це сприяє регулярній цілеспрямованій роботі з навчальним матеріалом і формуванню цілісної системи знань з економіки. Головна роль у цьому процесі належить викладачу, адже студент (учень) в
силу обмеженості початкових знань часто не може самостійно організувати своє вивчення предмета. А специфічність економіки як системи наук зумовлює необхідність наполегливого і послідовного її вивчення. Економічну тему не можна вивчити
за один день, готуючись до контрольної роботи.
Заключний контроль (державна атестація) на завершення вивчення предмета
проводиться, як правило, у вигляді заліку, екзамену або навчального проекту (дипломної роботи).
Він має метою виявити рівень залишкових („остаточних”) знань студентів, рівні досягнення навчальних цілей дисципліни, вміння застосовувати здобуті знання
на практиці, розв’язувати проблемні ситуації тощо.
Конкретний вибір форм державної підсумкової атестації залежить від часу відведеного на вивчення предмета (семестр, рік, чи кілька років), від власних прихильностей викладача, а також від традицій навчального закладу.
Зміст контрольних заходів відповідно до цілей навчальних тренінгів
Проблема прозорості контрольних заходів та оцінювання є однією з найскладніших у практиці навчання взагалі, й особливо у вищій професійній освіті. Контрольні заходи є складовими досягнення мети навчання – засвоєння певної сукупності
предметних знань, формування умінь та навичок, що є основою відповідного рівня
компетентності студента [154, с. 240-242].
Оцінка за результатами навчання засвоєних знань студента є важливим фактором для формування його особистості і часто виступає регулятором соціальних від-
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носин у житті людини, адже опосередковано впливає на формування стосунків у колективі, з викладачем, з друзями тощо. Заохочення з боку викладача, саме по собі, у
більшості випадків стимулює навчально-пізнавальну діяльність студентів і сприяє
покращенню її результатів, а для цього необхідно враховувати наявний рівень сформованих професійно важливих знань та вмінь. Якщо викладач ставить надто високі
вимоги, то це створює бар’єр у розвитку. Занижені вимоги також гальмують розвиток студента, вони не активізують його розумової діяльності. Для успішного розвитку компетентностей засобами контролю необхідно, щоб студент розумів, що від
нього вимагають, щоб він не мав сумнівів у необхідності знань, був упевнений, що
може осягнути необхідне, що бажана оцінка залежить лише від його ретельності.
У ході навчально-виховного процесу контроль виконує ще декілька функцій,
серед яких забезпечення необхідного і своєчасного оперативного зворотного
зв’язку. Перевірка знань дає викладачеві інформацію про хід навчального процесу,
про те, як іде виконання поставлених завдань, які можливості для подальшого вдосконалення роботи. Перевірка одночасно є засобом виявлення ефективності методів і
прийомів навчання, що застосовуються самим викладачем, вона допомагає зробити
висновки для подальшої праці педагога. Аналіз результатів контролю дає змогу виявити сильні й слабкі сторони в роботі та виявити причини неуспішності. Інформацію про свої успіхи, чи невдачі отримує і сам студент – учасник тренінгу. У процесі
слухання відповідей товаришів, доповнень та виправлень слухач може критично
оцінити свої знання, проаналізувати відповіді колег, що сприяє систематизації та закріпленню засвоєного навчального матеріалу. Добре організований контроль привчає слухачеві до систематичної роботи, дисципліни, сприяє формуванню відповідальності, активності, самостійності, допомагає розібратись у собі, а тому потребує
зваженого керівництва, педагогічної майстерності, такту.
Оцінка знань не може бути випадковою. Об’єктивність перевірки й оцінки забезпечується науково обґрунтованим змістом завдань, запитань, вимог та критеріїв
оцінювання, які допомагають виявити якість знань студента. Коли йдеться про
якість знань, то мається на увазі обсяг знань, передбачений навчальною програмою,
його повнота (студент знає весь матеріал чи окремі його частини, усі елементи бази
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знань – поняття, факти, закономірності тощо), глибина і міцність засвоєння, уміння
виражати знання в усній і письмовій формі та ін. Важливо визначити рівень засвоєння знань, який відображає компетентність студентів з предмета і реалізується через планування та організацію їх пізнавальної діяльності на різних рівнях складності. Рівні пізнавальної діяльності (понятійний, репродуктивний, алгоритмічнодійовий і творчий/дослідницький) відповідають суб’єктивному аспекту процесу пізнання, а їх вибір відбувається на рівні розвитку пізнавальних можливостей як цілої
групи, так і окремих учасників.
Рівні пізнавальної діяльності задаються викладачем через запитання і завдання, які у своїй системі сприяють досягненню мети навчання студентів: формуванню
навичок до активної пізнавальної діяльності від простого сприйняття інформації до
побудови гіпотез, вибору методу вивчення питання та його реалізації на практиці,
самостійності у засвоєнні програмового матеріалу й нових знань. Застосування різних форм пізнавальної діяльності студентів є необхідною умовою їх розвитку [177].
Організація контролю в процесі тренінгу означає створення системи моніторингу за ходом діяльності таким чином, щоб визначати рівень досягнення заданих
цілей на кожному етапі та своєчасно корегувати можливі відхилення. Така робота
може ефективно здійснюватися лише за певних умов, які забезпечує безпосередньо
викладач за узгодженням з організаторами тренінгу, а також з урахуванням очікувань і побажань студентів/ слухачів. Серед названих умов: визначення обсягу матеріалу, що підлягає контролю; цілеспрямований відбір навчального матеріалу з оптимальним розподілом різних видів робіт та їх послідовності; чітка організація перевірки, оцінювання та обліку знань; встановлення ліміту часу, що відводиться на перевірку знань та оцінювання контрольних робіт, мінімізація трудомісткості контрольних заходів; систематичність здійснення контрольних заходів; встановлення єдиної
системи вимог – стандартизація контролю; розробка системи тестів для досягнення
максимально можливого рівня об’єктивності оцінювання знань; створення умов для
самопідготовки, самоконтролю, індивідуальних консультацій; стимулювання самостійної роботи студентів; розширення варіативності завдань та способів реалізації
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контролю; адекватність завдань сучасним умовам господарювання; обґрунтований
вибір методу контролю і розробка ІМЗ.
У процесі контролю існують кілька достатньо виокремлених етапів, які мають
власні функції: встановлення та вимірювання результатів діяльності; порівняння їх
із заданими стандартами та нормами; оцінювання і встановлення відповідності цілям роботи; облік отриманих результатів [388, с. 153 – 173].
Для здійснення перевірки та оцінювання результатів навчання головним є питання „Що? ˮ перевіряти, оцінювати, порівнювати.
У ході навчально-професійного тренінгу викладач-тренер реалізує ряд завдань: підвищення теоретичного рівня підготовленості студентів, узагальнення та
систематизація знань; формування і розвиток психомоторних та вольових умінь, необхідних для виконання роботи за спеціальністю; розвиток умінь ділового спілкування та взаємодії; розвиток умінь аналізу проблем та прийняття рішень.
Так, підвищення теоретичного рівня учасників професійно-орієнтованого
тренінгу, має бути спрямоване на краще розуміння ринкової кон’юнктури у галузі,
перспективи розвитку, тенденції, властиві для підприємств, які займають передові
позиції у рейтингу. Важливо у цьому аспекті допомогти учасникам встановити міждисциплінарні зв’язки, вплив діючих законів, соціальних програм і суспільних (громадських) рухів на безпосередній зміст професійної діяльності.
Психомоторні уміння і навички, які формуються на тренінг-заняттях, забезпечують виконання квазіпрофесійних завдань і сприяють кращому розумінню питання
„Як?ˮ працювати: складати документи, звернення, виконувати інші робочі операції,
реагувати в екстремальних ситуаціях, виявляти вольові зусилля.
Розвиток умінь ділового спілкування є невід’ємною складовою усіх бізнестренінгів. До цієї групи завдань відносяться вимоги до усного і писемного мовлення
учасників, самопрезентація і здатність переконувати інших, вияв уваги до співрозмовника (опонента), активне слухання, здатність до надання послуг потенційним
клієнтам, ведення телефонних переговорів, робота в команді та здатність до пошуків
компромісних рішень. Стандарти названих умінь формулюються відповідно до осо-
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бливостей корпоративної культури конкретної установи, тому й перевірка їх досягнення є досить специфічною.
Вміння аналізувати проблеми та пропонувати їх рішення також можуть формуватися на тренінг-заняттях. Виконання таких завдань цілком залежить від стилю
викладання тренера та відповідних організаційних установок. Так, викладач може
пропонувати виконати аналіз проблемних ситуацій та їх вирішення, коли студенти
вивчають алгоритми відповідних процесів в організаціях, таким чином учні виступають у ролях спостерігачів.
В іншому разі викладач може за допомогою опитування спонукати слухачів
виявити типові проблеми та організувати пошуки причин і рішень самими учасниками. Так, студенти мають змогу відчути вагомість власних міркувань, випробувати
себе у ролі експерта чи керівника робочої групи з вирішення проблеми.
Ефективний контроль дає змогу отримати важливу інформацію для аналізу результатів діяльності. Це, у свою чергу, відображається на швидкості та якості навчального процесу, має вплив на розвиток самостійності та відповідальності учасників,
їх готовності знаходити рішення у складних ситуаціях, їх ініціативності, готовності
реалізувати свій потенціал та сприяти втіленню спільних цілей [411]. Згідно із запропонованою нами класифікацією тренінгів названі завдання у кожному типі тренінг-програм можуть бути реалізовані різною мірою.
Інструментом розробки контрольних заходів

діяльності на на тренінг-

заняттях з урахуванням професійної специфіки є відповідні моделі компетентності,
які описують інтелектуальні й ділові якості працівника, його навички міжособистісної комунікації, дають змогу планувати розвиток фахівця у двох напрямках: пристосування до існуючої корпоративної культури та оволодіння знаннями, уміннями, навичками, необхідними для успішної роботи у певній сфері діяльності. До інваріантних елементів професійної компетентності ми відносимо професійну, методичну,
соціальну та особистісну складові [154, с. 8-34]. До наскрізних елементів компетентності відносяться, також, комунікативні уміння, використання розрахунків та інформаційних технологій, особистісні й міжособистісні якості, уміння постійно навчатися, працювати в командах і вирішувати проблеми, тощо. У ході тренінгу виклада-
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чу насамперед необхідно орієнтуватися не тільки на формування системи теоретичних знань, а й певний досвід практичної діяльності та соціальної взаємодії. Оскільки
компетентність фахівця має полікомпонентну структуру, тому й відбір завдань здійснюється відповідно до названих вимог [178].
Оцінка ефективності навчальних тренінг-програм
Зазвичай контроль викликає негативні очікування у всіх учасників навчання.
Оцінка результатів роботи часто сприймається як особистісна оцінка, адже навчальний продукт, є виявленням рівня знань та вмінь людини, її професіоналізму та особливостей світосприйняття. У викладача негативні емоції, пов’язані з контролем, зумовлені тим, що оцінювання результатів учасників потребує великої кількості часу,
індивідуального підходу, обґрунтування критеріїв оцінки та порівняння між собою
багатьох результатів. У студентів – учасників тренінгу негативне сприйняття контролю викликане начебто відокремленням контрольних заходів від власне тренінгового процесу, суб’єктивністю викладача, недостатньою увагою до індивідуальних
потреб тощо. Для уникнення негативних наслідків контроль має бути очікуваним та
регулярним, поширюватися на всіх учасників, підпорядковуватися певній структурі
та сприяти ефективним змінам у формуванні компетентності фахівця [388, с. 160].
На ефективність навчання впливають фактори різноманітного характеру, частина з яких мають індивідуально-мотиваційне забарвлення (табл. 4.12).
Оцінка ефективності тренінг-програми здійснюється на основі аналізу змін,
що стимулюються у її процесі. Таку роботу виконують викладач-тренер та організатор тренінг-навчання. У ході аналізу важливо ще раз повернутися до симптомів
проблеми, яка зумовила необхідність тренінг-навчання, окреслення кола учасників,
причетних до її вирішення тепер чи у найближчому майбутньому, переліку заходів
для забезпечення підтримки і взаємодії усіх сторін, задіяних у ході тренінгу.
Діагностичні процедури на завершальному етапі тренінг-навчання дають змогу актуалізувати вихідну інформацію, що стала базою для формулювання проблеми.
Складовими цієї інформації можуть бути конкретні соціально-економічні показники
поточної діяльності (динаміка кількості клієнтів установи, підприємства, перерозпо-
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діл частки ринку між конкурентами, зміни у сегментації цільового ринку, динаміка
обороту коштів тощо), або характеристики якості обслуговування, іміджу організації, відгуки клієнтів, перспективні плани та ін.
Таблиця 4.12
Основні особистісні фактори, які впливають на успішність та ефективність
професійно-орієнтованого навчання
№
п/п
1

Показники
зацікавленість предметом і викладачем

Частка в
структурі (%)
15,5

2

актуальність і корисність знань, зв’язок з практикою

13, 6

3

особистісні риси і проблеми

11,04

4

подолання ліні, пасивності

10,6

5

відповідна мотивація і стимулювання з боку викладача

6,37

6

усвідомлення перспектив навчання у вузі

6,37

7

визнання і підтримка викладачів і друзів

5,73

8

взаєморозуміння і співпраця з викладачем

5,52

9

вплив колективу (групи навчання)

5,31

10

матеріальне стимулювання (стипендія)

4,46

11

небайдужість викладача

3,4

12

справедлива оцінка, оптимальний контроль

2,77

13

власний імідж, бажання бути на висоті

2,34

14

відповідальність перед близькими

2,12

15

конкуренція з іншими студентами

1,7

16

1,7

17

толерантність з боку викладача, уникнення критики, категоричності
заохочення кращих

18

можливість для студентів висловитися, показати себе

0,64

19

надмірний контроль

0,64

21

гарантоване працевлаштування

0,42

22

увага до інтелектуальних потреб студента

0,2

Разом

100

0,85
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Ефективність навчально-виробничої тренінг-програми розглядають з кількох
точок зору. Серед них найважливішими є так званий технопрактичний підхід, що
передбачає націленість та розробку моделі вдосконалення діяльності, індивідуалізований підхід, який розглядає ефективність навчання з точки зору особистісної вигоди та конкуренції учасників, і соціальний підхід, що базується на засадах підготовки
людей до модернізації процесів їх діяльності, спрямування їх до співпраці, обміну
досвідом, взаємонавчання та роботі в команді [388, с. 160 – 173].
З практики – фокусування уваги на технопрактичних підходах обмежує активність та ініціативність учасників, стає зовнішнім подразником, який викликає спротив та погіршує мотиваційні процеси у професійній діяльності. Тут добре проявляється один із принципів ефективного управління: у розробці планів та змін мають
брати участь ті, хто буде їх втілювати.
Недоцільна й надмірна ідеалізація соціально-психологічних підходів, акцентування уваги на створенні умов для того, „щоб усім було добре, весело і цікавоˮ. Наслідком цього може бути емоційне перевантаження учасників групи і викладача, а
це у свою чергу, нівелює змістовний контекст роботи. Доцільно організований соціально-психологічний підхід забезпечує ефективну співпрацю, використання активних методів навчання, генерування ідей, безпосередньо пов’язаних із конкретною
діяльністю майбутніх працівників, взаємонавчання, закріплення здобутих знань і
формування готовності до змін та створює основу для самоконтролю за результатами навчальної програми.
Оцінка ефективності програми формування професійних компетентностей полягає у тому, щоб виявити корисність організованого навчання для учасників занять,
користь результатів навчання для організаційного розвитку, відповідність тренінгпрограми стратегічним цілям майбутньої професійної діяльності. Для викладача така оцінка створює основу для вдосконалення програми і методів, розвитку, виявлення причин успіху або невдачі, узгодження цілей і результатів навчання.
Розрізняють кілька груп критеріїв, які використовують для оцінки ефективності тренінг-навчання: думки учасників; засвоєння навчального матеріалу; поведінкові зміни; професійно корисні результати; ефективність витрат [225]. Так виявлення
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особистісних вражень учасників щойно після завершення програми широко практикується у більшості навчальних систем. Доцільно також здійснити учасникам самооцінку роботи й запропонувати напрями покращення програми. Важливим способом
отримання інформації про враження учасників є неформальне спілкування та педагогічне спостереження за роботою під час занять і на перерві. Небажання слухачів
спілкуватися, ставити запитання для адаптації викладеного матеріалу часто свідчить
про негативне ставлення до викладача, змісту та організації програми.
Для встановлення рівня засвоєння навчального матеріалу викладач має повернутися до цілей програми і відповісти на запитання: що повинні вміти учасники після завершення програми і на яких рівнях складності. Адже навчання має допомогти
майбутнім фахівцям діяти надійно і компетентно навіть в екстремальних умовах.
Студенти повинні вміти швидко розпізнавати виробничі ситуації, вибудовуючи потім відповідний ланцюг дій, індивідуально і компетентно реагувати на типові проблеми відповідно до того, як вони сприйняли ситуацію.
Поведінкові зміни учасників також є одним із критеріїв ефективності тренінгпрограми. Виявити їх можна за допомогою спостереження, самооцінки та експертної взаємооцінки. Відповідність нових поведінкових реакцій запропонованим моделям встановлюється з урахуванням важливості професійно необхідних особистісних
і соціальних складових компетентності, а також стану внутрішнього комфорту (дискомфорту). Структура професійно важливих моделей поведінки на робочому місці
визначається, насамперед, особливостями організаційної структури та корпоративної культури в установі. Так, у жорстко ієрархізованій системі майбутній працівник
повинен чітко дотримуватися відповідних ритуалів і процедур. Дещо інші вимоги до
поведінкових навичок існують у гнучких управлінських системах. Вони передбачають вміння швидко діагностувати проблему і визначати перелік заходів для її вирішення, вміння делегувати повноваження і відповідати за них [154; 175; 388].
Професійно важливі результати для майбутньої діяльності учасників навчальних тренінгів можуть стосуватися освоєння нових видів роботи, збільшення повноважень і відповідальності, діяльність у новому сегменті, покращення поточних показників, збільшення задоволення від праці, зростання професійної мотивації тощо.
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Робочі результати професійно-орієнтованого тренінгу – найрізноманітніші – вирішення проблем, пошук альтернативних рішень, розробка нового продукту, підвищення якості виконання, створення комплексного проекту тощо.
Виявлення названих наслідків навчання здійснюється за допомогою опитування, спостереження, самооцінки учасників. У цьому аспекті важливу роль має керівник, який повинен враховувати принцип „Нові знання мають бути використаніˮ.
Будь-які обмеження та ігнорування набутих умінь працівників виконують роль демотиватора і можуть навіть призвести до фрустрації.
Особливим питанням щодо організації контролю за результатами професійноорієнтованого тренінгу, є узгодження оцінки роботи студентів у ході цієї роботи та
їх успішності під час традиційних занять, зіставлення та узгодження критеріїв оцінювання участі студентів у різних видах діяльності навчання.
Запропоновані моделі організації контролю та оцінювання з урахуванням рівнів сформованості професійних умінь майбутніх економістів дають змогу наблизити
конкретну навчальну діяльність до майбутньої продуктивної результативності професійної праці студентів як майбутніх економістів. При цьому актуальним залишається питання критеріїв сформованості окремих складових професійної компетентності та узгодження у цій системі знань суміжних дисциплін, які забезпечують в цілому відповідний кваліфікаційний рівень. Процедури оцінки результатів тренінгу
пропонується проводити через 4-6 тижнів після завершення навчання. Крім названих існує також цілий ряд економічних показників визначення ефективності тренінг-навчання. Однак, їх аналіз виходить за рамки нашої роботи [388, с. 153 – 173].
Оцінка ефективності навчальних бізнес-тренінгів дає змогу виявити, наскільки
засвоєний матеріал програми, які поведінкові зміни відбуваються у ході взаємодії
учасників, які робочі результати отримані одразу після завершення навчання та які
можуть очікуватися в прогнозованому майбутньому. Засвоєння теоретичного матеріалу за змістом тренінгу може бути перевірені за допомогою різноманітних способів формального оцінювання із використанням різних шкал інтерпретації оцінки:
„відмінноˮ, „дуже добреˮ, „добреˮ, „задовільноˮ, „незадовільноˮ; в балах – 0-100, 010 тощо. Ця робота може бути виконана на початку, або на завершення тренінгу.
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Складніше здійснити оцінювання поведінкових змін учасників тренінгу. відповідно до цілей програм такі зміни стосуються безпосередньо професійної діяльності (виконання дій, спілкування і взаємодії з колегами, партнерами, потенційними
споживачами). Безпосередньо під час занять слухачі вдосконалюють власний поведінковий репертуар, а викладач створює умови для його демонстрації. Найкраще
проявляються поведінкові реакції у ході роботи малих груп – тут учень проявляє себе найповніше (лідер, ініціатор, виконавець, підтримуючий, наполегливий тощо).
Плануючи оцінювання ефективності тренінгу, організатори й викладач мають
визначитися, чи існують наперед задані стандарти результатів, чи якісь із них потрібно отримати у ході роботи та узгодити їх із замовником, як розуміють учасники
тренінгу моделі оцінки й аналізу перебігу процесу, якою має бути їх очікувана поведінка, як будуть фіксуватися й демонструватися отримані ними результати, що потрібно оцінювати: кожен етап окремо, чи цілісний результат по завершенні усього
тренінгу, процес діяльності учасників чи досягнення мети за відповідними параметрами. Відповідно обирають методи вимірювання сформованості окремих елементів
професійної компетентності.
У наведеній моделі контрольні завдання мають досить гнучку за змістом структуру. Окремі її елементи можуть бути досить легко замінені відповідно до вимог
програми. Традиційний підхід передбачає ускладнення завдань у ході вивчення теми
від репродуктивного до творчого рівня. У разі, якщо студент погано підготувався,
викладач може: а) ще раз пояснити, б) провести додаткове заняття, в) дати завдання
на повторне самостійне вивчення. У ході тренінгу це зробити не вдасться – адже в
його основі є діяльнісний підхід, який передбачає виконання завдань алгоритмічно –
дійового й аналітично-творчого рівня. Без попередньої теоретичної підготовки учасник не зможе пройти тренінг, а „відпрацюватиˮ його індивідуально – неможливо.
З урахуванням різноманітності типів навчальних бізнес-тренінгів та мозаїчності їхніх цілей, ми рекомендуємо кілька моделей матриць оцінювання роботи учасників. Усі вони відрізняються предметом діяльності та змістом завдань, які підлягають оцінюванню. Так для тренінгів виконання та вирішення проблем пропонується
модель, у якій акцентується на формуванні поведінкових, афективних, психомотор-
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них компетентностей, якщо тренінг передбачає індивідуальну роботу кожного. Матриця може враховувати такі критерії як відповідність провідним теоретичним положенням, переконливість, ефектність, активність, оригінальність, практичність, доцільність / відповідність меті, вміння працювати з групою підтримки тощо.
У разі, коли різнопланові завдання розподіляються між членами групи, оцінюються результати роботи кожної групи. Це можуть бути: перемога у конкурсі
проектів, найбільші обсяги продажів або кількість залучених клієнтів, досягнення
кращих показників ефективності тощо. Так, наприклад, у моделі тренінгу „Ярмарка”
[388] ми пропонуємо оцінювати участь груп за кінцевим показником обсягу укладених угод – так визначаються І, ІІ, ІІІ місця. До цього можна додати відзначення
окремих номінантів та внутрішньо групову самооцінку. Для оцінювання ефективною залишається традиційна 5-ти бальна шкала – учасники найкраще її сприймають.
Непогано працює 3-х бальна шкала („задовільно” – „добре” – „відмінно”).
Дещо іншою може бути матриця оцінювання результатів тренінгу проектування та прийняття рішень. Тут предметом діяльності є створення нової моделі умов
середовища установи чи фірми, що описуються у формі бізнес-проекту. Це наслідок
узгодженої роботи малих груп із розподілом завдань між учасниками. Критерії оцінювання можуть бути подібними до названих вище з деякими відмінностями. Зазвичай для оцінки таких робіт створюється експертна група, висновки якої не завжди
сприймаються беззаперечно. Ми апробували багаторольовий підхід до оцінювання
результатів самими учасниками тренінгу. Відповідно до загальновідомої теоретичної тези, що в економіці є три найважливіші групи суб’єктів господарювання (домогосподарства, бізнес і державні організації), кожен з учасників тренінгу одночасно
виступає у кількох ролях: з позиції підприємницької, державної структури чи споживача. Кожному із них пропонується здійснити вибір як інвестору чи покупцю. За
такими результатами визначається переможець та ранжуються здобутки інших учасників. Наприклад, у конкурсі бізнес-проектів навчальних закладів (2004 р., фінансово-економічний факультет КНЕУ, 3-й курс) оцінювалися за 5-ти бальною шкалою
результати презентацій груп за такими показниками: кількість людей, які вибрали
послугу, запланована прибутковість закладу, інвестиційна привабливість і гарантії
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для інвесторів, термін окупності, якість послуг (рівень викладання), концепція діяльності, план отримання кредиту на розвиток, план реалізації проекту, обґрунтованість проекту (конкурентоспроможність), переконливість презентації. Крім того,
кожен учасник груп міг виступити як інвестор навчального закладу (вкласти певну
суму для розвитку), як можливий студент (для здобуття другої освіти, який також
платить гроші), або як хтось із батьків, що хотів би віддати свою дитину до певної
установи. Обмежень не було ніяких ні для конкурсантів (у фантазуванні, плануванні
та ціноутворенні), ні для потенційних партнерів умовних навчальних закладів. В результаті оцінювання ми отримали два рейтинги: за науково обґрунтованою шкалою
(за кількістю балів) і за кількістю прихильників та отриманих доходів. Такий підхід
суперечить поширеним європейським методикам тренінгу, коли визначається тільки
один переможець. Але отримані нашими студентами результати нагадують, що у підприємницькій економіці не буває однозначних наслідків і потрібно шукати баланс
між теоретичною відповідністю, доходністю бізнесу і соціальною відповідальністю
підприємства. Таке оцінювання результатів тренінг-навчання допомагає виявити і
причини недоліків та невдач як цілих груп, так і окремих учасників.
Таким чином, підкреслимо, що оцінка ефективності проведення навчальних
бізнес-тренінгів є необхідною складовою навчального процесу. Вона дає змогу виявити, наскільки засвоєний матеріал програми, які поведінкові зміни відбуваються у
ході взаємодії учасників, які робочі результати отримані одразу після завершення
навчання та які можуть очікуватися в прогнозованому майбутньому. Особливим питанням, що стосується організації контролю за результатами професійноорієнтованого тренінгу, є узгодження оцінки роботи студентів у ході цієї роботи та
їх успішності під час традиційних занять, зіставлення та узгодження критеріїв оцінювання участі студентів у різних видах навчальної діяльності Запропоновані моделі організації контролю та оцінювання з урахуванням рівнів сформованості професійних умінь майбутніх економістів дають змогу наблизити навчальну діяльність до
майбутньої продуктивної результативності професійної праці студентів як майбутніх економістів. Одним із важливих завдань викладача є допомога студенту, як застосувати отримані результати у позанавчальній діяльності.
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Висновки до розділу 4
Неперервна освіта, яка реалізується у різноманітних формах і видах навчальної діяльності, забезпечує професійно-орієнтоване навчання і підготовку фахівців
для зайнятості і самозайнятості, формування людського і професійного потенціалу,
створює підґрунтя для сталого розвитку територій, забезпечує формування точок
росту для інноваційної діяльності.
ТКРН є механізмом конструювання дидактичного процесу в різних сегментах
неперервної освіти, спрямованого на реалізацію конкретних специфічних дидактичних цілей – досягнення ціле відповідних результатів навчання. Інструментами керованості в системі інтенсивних професійно-орієнтованих технологій навчання є такі:
компоненти структурно-функціональної рамки технологій навчання, дидактичні цілі
предмета, СДЦ, джерела знань та способи їх обробки (мультиагентне і мультимодальне навчання), тематичні блоки завдань, які відповідають цілям формування професійно-значимих компетентностей. Як основні підходи до проектування змісту і
процесу ТКРН визначено такі: особистісно-орієнтований підхід, суб’єктнодіяльнісний, професійно-орієнтований і компетентнісний. Особистісний компонент
є визначальним чинником реального управління освітнім процесом та розвитку систем якості, що відповідають вимогам модернізації освіти.
Професійно-орієнтоване навчання базується на формуванні самокерованої,
соціально відповідальної особистості суб’єкта. Суб’єктно активна позиція учасників
навчання є системо утворюючим чинником цілісного педагогічного процесу.
Самокероване навчання (СКН) є динамічним компонентом безперервної освіти – фокусується на розвитку в учнів установок і навичок, необхідних для вирішення завдань у всіх сферах життя людини (освітньої, професійної та соціальної).
Для підвищення ефективності контролю в навчанні економічних дисциплін
доцільно використовувати методичну модель „атестаційний тематичний комплект
(АТК)ˮ, яка включає тематичні блоки завдань відповідно до структури професійнозначимих компетентностей, які формуються у процесі навчання.
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Особливе місце в системі професійно-орієнтованих технологій навчання займають навчально-професійні тренінги продуктивного спрямування (бізнестренінги), які забезпечують умови для розвитку суб’єктності майбутнього фахівця у
процесі проектування траєкторій самокерованого навчання (СКН) для забезпечення
якості його професійної реалізації та якості життя. Головною відмінністю бізнестренінгів від решти видів тренінгових занять є зорієнтованість на досягнення конкретних результатів, важливих для професійної діяльності, на збільшення продуктивності праці учасників фахового навчання. Подальші напрями розвитку бізнестренінгів ми вбачаємо як багатофакторну модель удосконалення професійної діяльності як фахівця, так і бізнес-утворень. Доцільною є організація такої роботи як
складної багатоетапної процедури, в основі якої – визначення цінностей особистості
працівника, їх узгодження з місією організації, а за тим – формування необхідних
компетентностей відповідно до значимих цілей організації.
Наступними напрямками досліджень у даній сфері є розробки механізмів економіко-правової взаємодії суб’єктів неперервної освіти, які реалізують освітні функції і є бенефіціарами освітніх послуг і результатів „LLLˮ.
Поширення інновацій у навчальному процесі та цілеспрямоване керування
ними забезпечують системність і наступність технологій вивчення економічних дисциплін фахового спрямування. З цією метою нами пропонується застосування принципів консистентності у використанні дидактичних інноваційних технологій.
Основні положення четвертого розділу висвітлено в таких публікаціях автора:
[30]; [147]; [148]; [150]; [151]; [152]; [154]; [158]; [164]; [165]; [166]; [170]; [171];
[172]; [175 – 179]; [181]; [182 (376-474) ]; [188]; [252]; [388].
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РОЗДІЛ 5
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Для забезпечення відповідної результативності представленого дослідження,
обґрунтування теоретичних і методичних засад побудови моделі застосування професійно-орієнтованих технологій навчання економічних дисциплін для закладів неперервної освіти дисертантом здійснено ряд експериментальних заходів за етапами і
цільовими групами в ході психолого-педагогічного експерименту.

5.1.

Педагогічна

модель

реалізації

професійно-орієнтованих

технологій навчання економічних дисциплін
Методологічною основою наскрізного управління будь-яким соціальноекономічним процесом (зокрема й освітнім) є системний підхід, який розглядає
окремі об’єкти як єдину систему й дає змогу побачити об’єкт, що вивчається, через
моделювання комплексу взаємопов’язаних підсистем з усіма його інтегрованими
властивостями та зв’язками. Методологія системного аналізу й моделювання динамічної соціальної системи повинна враховувати специфіку локального середовища;
фактори соціальної колаборації та ринків працевлаштування, консистентності підходів до проектування дидактичних систем, оптимізації усіх видів ресурсів у процесах планування, розробки й упровадження системи; інтегральний характер взаємодії
компонентів для досягнення стратегічної мети [15; 43; 48; 105; 128; 195; 414; 417].
Модель – це абстрактний опис на певній формальній мові характеристик системи (процесу), важливих з точки зору основної мети – прогнозування змін процесу
чи системи у передбачуваних умовах під впливом запланованих чинників [48; 61;
85]. Модель дає уявлення про структуру, зміст, функції та розвиток об’єкта дослі-
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дження. Модель – це копія реального об’єкта, яка відтворює не всі його компоненти,
а тільки найбільш суттєві риси й властивості, які є визначальними щодо результатів.
Як вказує Л. Т. Рябовол, моделювання у педагогіці передбачає створення й дослідження наукової моделі як смислово представленої та матеріально реалізованої
системи, що адекватно відображає об’єкт дослідження [341, с. 33-34]. При цьому
сутність моделювання полягає у з’ясуванні умов (параметрів), що є оптимальними
для ефективного функціонування й розвитку даного об’єкта. Узагальнення визначень поняття „модельˮ (від лат. modulus – міра, зразок) у філософській та педагогічній науках виявляє, що під нею розуміють умовний образ об’єкта дослідження, котрий замінює його та дає змогу отримати нове знання про нього; реально існуючу чи
мислено уявну систему, котра замінює в пізнавальному процесі систему-оригінал і
перебуває з нею у відношенні подібності, при цьому її системоутворювальним компонентом, як і в оригіналі, є мета. Модель будується для того, щоб відобразити характеристики об’єкта (елементи, взаємозв’язки, структурні та функціональні властивості), суттєві з точки зору мети дослідження, дає змогу описати систему. Моделювання ґрунтується на таких принципах вдосконалення методичної системи навчання: цілеспрямованість, цілісність і структурованість (закономірні взаємозв’язки
між компонентами), повнота, наступність [341; 417].
Основна ідея модельно-орієнтованого підходу – використання моделей на різних етапах процесу діяльності, що дає змогу своєчасно змінювати фокус уваги до
актуальних завдань системи та інших необхідних артефактів. Інструменти й компоненти моделювання повинні бути виразними, простими у застосування й зрозумілими різним категоріям фахівців, оперувати звичними термінами. Різноманітні моделі
описують предметну область, визначають структури й алгоритми функціонування,
містять компоненти змісту, моделі відносин та управління ними.
З урахуванням узагальнення й аналізу практики навчання економічних дисциплін у закладах неперервної освіти, чинників та суперечностей, що впливають на
якість підготовки майбутніх економістів у ВНЗ, дисертантом розроблена експериментальна модель реалізації дидактичних технологій, які сприяють забезпеченню
якості навчання й формуванню професійних компетентностей суб’єктів навчання.
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Модель включає: уточнений понятійно-категоріальний апарат; систему нормативноправового забезпечення навчально-виховного процесу в закладах неперервної освіти; методологію, зміст і методи реалізації змісту економічної освіти, моніторинг і
контрольні заходи діагностики якості й результатів навчання.
Основу понятійно-категоріального апарату технологій навчання економічних
дисциплін у нашому дослідженні становлять такі категорії: „освіта”, „навчання”,
„професійна підготовка”, „якість”, „дидактичні технології”, „професійна компетентність”, які проаналізовано у їх багатопараметричній і багатосуб’єктній семантиці.
Це зумовлено рядом причин. По-перше, у дослідженнях проблем професійної підготовки майбутніх фахівців-економістів в системі неперервної освіти беруть участь
представники різних галузей науки й практики (філософи, педагоги, соціологи, психологи, економісти, політики), які привносять у педагогічні категорії свій зміст. Подруге, розвиток сучасної економічної освіти здійснюється на основі міжнародних
стандартів якості освіти, вимог щодо входження у єдиний європейський простір неперервної освіти, що регламентуються великою кількістю нормативно-правових актів, які необхідно враховувати у змісті й технологіях навчання. Результати роботи
щодо уточнення понятійно-категоріального апарату предмета дослідження відображено у першому параграфі розділу 1, першому параграфі розділу 2 дисертації.
Спираючись на принципи системного підходу до аналізу й проектування технологій навчання, дисертант пропонує модель їх реалізації задля професійного розвитку й формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у процесі
неперервної економічної освіти (рис. 5.1). Як видно зі схеми, сутність її полягає у
формування конкретної структурно-функціональної рамки дидактичних компонентів у їх єдності (цільового, змістового, організаційно-процесуального, контрольнооціночного й результативного), для підвищення ефективності організації та результативності навчання, забезпечення суб’єктних дидактичних цілей, рішення освітніх і
виховних завдань локального економіко-педагогічного середовища. Від початку моделювання було створено концептуальну структурно-фукнкціональну рамку дидактичних компонентів з фіксацією деяких абстракцій образу об’єкта, його зв’язків і відношень до інших об’єктів, які обумовлюють ефективність досліджуваної моделі.

404

Компоненти системи,
підходи до їх
моделювання
Цільовий компонент
(підходи: цивілізаційний, онтологічний, системний, культурологічний, антропоцентричний, соціоцентричний)

Змістовий компонент
(підходи: футурологічний, програмноцільовий, міжпредметний, знаннєвий, особистісно- та професійно-орієнтований, модульний, акмеологічний, праксеологічний,
компетентнісний)
Організаційнопроцесуальний
компонент
(підходи: системний,
суб’єктнодіяльнісний, модульний, структурнофункціональний, аксіологічний, інтегративний, інтерактивний,
наративний, алгоритмічний, задачний, синергетичний, продуктивний)
Контрольно-оцінний
компонент (підходи:
кібернетичний, кваліметричний, алгоритмічний, системний, творчий, професіографічний, OLAP, диференційований, прагматичний)
Результативний компонент (підходи:
суб’єктно-діяльнісний,
структурнофункціональний, індивідуально-творчий,
компетентнісний,
професіографічний)

Об’єкти моделювання
в системі навчання економічних дисциплін
Мета економічної освіти
Теоретико-методологічні засади: ідеї діалектики, теорії особистості та її розвитку, теорії поетапного формування розумових дій; положення щодо цілісності, наступності, інтегративності змісту економічної освіти; фундаментальні положення загальної дидактики, теорії й методики навчання економіки
про взаємозумовленість педагогічних явищ, взаємозалежність між організацією, змістом навчальної діяльності й розвитком професійної особистості.
Загальнодидактичні принципи: наочності, свідомості й активності учнів у
навчанні, науковості, систематичності й послідовності, міцності засвоєння
учнями знань, умінь і навичок, доступності навчання, врахування вікових
особливостей учнів, індивідуального підходу до учнів, зв’язку навчання з
життям, поєднання теорії та практики.
Специфічні принципи економічного навчання: гуманістичного характеру,
національної педагогіки, інтеграції, економічної доцільності та економічної можливості,
оптимізації
процесу
навчання, професійно-творчої спряСпецифічні
принципи
економічної
освіти
мованості, особистісно-професійного розвитку, самоучіння, гнучкості,
безперервності, комунікативності, інтерактивності, недирективного навчання, адекватності, комплексності, багатоваріантності, ітеративності.
Економічні дисципліни

Зміст навчання (ЗУН, цінності ставлення, досвід)

Професійно-орієнтовані технології навчання
Функціональнозмістового навчання

Особистісноорієнтованого

Форми навчання і
навчальних занять

Методи загальні й часткові

Компетентнісноорієнтованого
Прийоми,
способи

Соціальноорієнтованого
ІММ, засоби
навчання

Показники оцінки якості функціонування об’єктів; моніторинг якості,
зворотний зв’язок протягом усього процесу навчальної діяльності
Багаторівнева система
дидактичних завдань
різних типів

Система тестів,
вимірювальників
і контрольних заходів

Критерії навчальних результатів –
досягненості навчальних цілей
(формування компетентності)

Система знань, умінь
і навичок;
світоглядні,
громадянські,
професійні якості.

Система засобів навчання для здійснення
контролю

Рівні сформованості показників
якості навчання

Формування
професійної
компетентності

Професійний
розвиток
фахівця

Становлення
професійної
особистості

Рисунок 5.1. Система компонентів професійно-орієнтованих
технологій навчання

405

Модель реалізації професійно-орієнтованих технологій навчання економічних
дисциплін ми розуміємо як інтегрований комплекс організаційно-педагогічних компонентів, що забезпечують реалізацію економічної освіти (концепції, теоретикометодологічні засади, зміст і цілі навчання, педагогічні умови та принципи, форми й
методи, науково-методичне забезпечення навчання економічних дисциплін; способи
інтерактивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчального процесу). Система професійно-орієнтованих технологій навчання економічних дисциплін – їх сукупність, яка побудована за принципами ієрархічності, структурованості й наявності
зв’язків між елементами, і яка ґрунтується на науково обґрунтованих положеннях,
що визначають принципи, умови, зміст, форми, методи і засоби забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців для економіки у відповідності з цілями й завданнями

економічної

освіти,

враховують

потреби

реалізації

структурно-

функціонального та особистісно-соціально-діяльнісного підходів у навчальновиховному процесі, що забезпечують ефективність та якість навчання, формування
професійних компетентностей і професійної особистості.
Яким чином викладач може конструювати набір („менюˮ) компонентів технологій і методів навчання свого предмета у конкретній освітньо-віковій групі? Законодавство про освіту відносить це завдання цілковито на вибір самого викладача.
Згідно ч. 1 ст. 50 Закону України „Про освітуˮ, педагогічні і науково-педагогічні
працівники мають право на „вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативиˮ [111]. У документах ЄС стосовно технологій навчання, є лише така настанова: „Всі молоді люди повинні навчатися за допомогою активних, кооперативних та особистісно-орієнтованих способів для того, щоб досягати
успіхів та сприяти розвитку їх спільнотˮ [437]. З цього ми припускаємо, що конкретизація технологій і методів предметного навчання покладається на вибір педагога.
Як підкреслюють дослідники [102], в кожній ситуації педагогічної діяльності
перед викладачем постає проблема: як забезпечити оптимальність й ефективність
реалізації технології навчання, найбільш доцільної й дієвої в роботі з учнями/студентами. „По суті процес реалізації технології навчання являє собою цілеспрямовану послідовність дій фахівця (суб’єкта) для забезпечення оптимального дося-
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гнення педагогічних цілей у навчанні, професійній підготовці об’єкта (учня). Процес
застосування технологій навчання здійснюється у його компонентах, кожен з яких
виконує певне функціональне призначення й якісно-кількісне рішення” [102, с. 35].
Професійно-орієнтовані дидактичні технології в економічній освіті ми розглядаємо як комплекс взаємопов’язаних технологій навчання економічних дисциплін,
що підпорядковуються вимогам Національної доктрини розвитку освіти, Галузевих
стандартів вищої освіти та цілям діяльності закладу освіти, враховують системи мотивації учнів, перспективи їх соціально-економічної та професійної самоідентифікації, формування професійної особистості. Професійно-орієнтованим ми визначаємо
навчання як таке, що враховує суб’єктні дидактичні цілі, обумовлені особливостями
майбутньої професії чи спеціальності. Воно передбачає поєднання навчальних засобів для оволодіння професійно-орієнтованими знаннями інтегровано з розвитком
професійно значимих особистісних якостей і набуття спеціальних навичок, що відповідають основним видам професійної діяльності, є необхідними для особистіснопрофесійного розвитку та успішної професійної діяльності (майбутнього) фахівця. У
форматі професійно-орієнтованого навчання реалізується квазіпрофесійна модель
діяльності учнів/студентів – навчальна за формою і професійна за змістом.
До принципів економічного навчання віднесено такі: гуманістичного характеру, національної педагогіки, інтеграції, економічної доцільності та економічної можливості, оптимізації процесу навчання, професійно-творчої спрямованості, особистісно-професійного розвитку, самоучіння, гнучкості, безперервності, комунікативності, інтерактивності, недирективного навчання, адекватності, комплексності, багатоваріантності, ітеративності. Принципи навчання – вимоги, які потрібно реалізувати для організації навчального професійно-орієнтованого процесу.
Тут гуманістичний характер економічного навчання означає пріоритет загальнолюдських цінностей, життя людини, розвитку особистості, виховання громадянськості й любові до Батьківщини.
Принцип національної педагогіки передбачає врахування особливостей національного менталітету, кращих традицій національної управлінської культури, врахування національних особливостей, національної своєрідності в питаннях управ-
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ління економічними, соціальними і політичними системами, уникання сліпого копіювання зарубіжних моделей освіти й управління у навчально-виховному процесі.
Принцип інтеграції навчання з наукою та виробництвом з урахуванням соціально-економічного контексту, що створює основи для розвитку вмінь студентів розбиратися в реальній економічній ситуації. Навчання має бути орієнтоване на отримання не тільки академічних знань, а й на формування навичок їх практичного застосування. Процес навчання повинен включати систему вправ, контрольних робіт,
проектних завдань (бізнес-план, бюджет, фінансовий аналіз), які виконуються на задачах реально працюючих підприємств – так реалізується принцип професійнотворчої спрямованості навчання, практичної спрямованості на вирішення реальних
професійних проблем, економічної доцільності та економічної можливості. Принцип
оптимізації процесу навчання орієнтує на досягнення цілей професійної підготовки
майбутніх фахівців із раціональними витратами сил і ресурсів студентів і викладачів, з одночасним забезпеченням умов для досягнення якості результатів навчання,
розвитку досвіду квазіпрофесійної діяльності.
Принцип особистісно-професійного розвитку суб’єкта у навчанні зорієнтовує
на розвиток раціонального, економічного мислення в процесі вивчення економічних
дисциплін, отримання навичок аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, критичного судження, зміщення акцентів з процесу викладання на процес учіння і само
учіння майбутніх фахівців, реалізацію освіти для самоосвіти й здобуття знань протягом усього життя. Принцип соціально-психологічної гнучкості сприяє формуванню
вмінь жити й діяти в кризових, стресових ситуаціях, в хаосі, що є основою соціально-професійної мобільності. Гнучкість – передбачає постійну адаптацію до змін
освітньо-економічного середовища, вимагає коригування варіативних дидактичних
одиниць дисципліни при змінах характеристик середовища навчання.
Безперервність – означає постійний і ковзний характер здійснення навчальної
діяльності, для цього передбачає модульну побудову змісту й заходів для навчання,
насамперед щодо комбінування змісту й типів дидактичних завдань для реалізації
навчальних цілей, гнучких періодів планування (наприклад, місяць, семестр, рік).
Безперервність освіти, по суті, означає її безкінечність.
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Комунікативність і цілісність (холізм), що передбачає координацію й інтеграцію взаємопов’язаних і взаємозалежних зусиль всіх суб’єктів навчання для отримання якісно нового освітнього результату. Освітнє середовище може бути вивчене
тільки як комплексна система взаємопов’язаних частин і цілого.
Участь, що припускає важливість залучення у навчанні всіх можливих учасників навчально-виховного процесу. Це створює підстави для виховання ініціативного
активного члена команди, робочої групи, спільноти.
Принцип недирективного навчання – забезпечує кращі результати, коли предметна область сприймається студентом як така, що має безпосереднє відношення до
його роботи. Недирективний (коучинговий) стиль педагогічного впливу дає змогу
об'єднати і цілі організації, й особисті устремління людини, максимально розкрити
можливості для особи та бізнесу. Подібна синергія – ключ до ефективного використання потенціалу особи, підвищення якості комунікації, досягнення ефективних результатів в період змін. Іцхак Адізес говорить про „деморективність” – гармонійне
поєднання демократії й директивності в управлінському стилі, про необхідність розширити спектр навичок від традиційно директивних, до недирективних демократичних (Інститут Коучинга). Адекватність означає відображення реальних проблем і
самооцінки суб’єктів у процесі планування й реалізації навчальної діяльності.
Комплексність і багатоваріантність як взаємозв'язок і відображення у змісті
всіх напрямків діяльності суб’єктів навчання. Багатоваріантність дає змогу вибрати
кращу з можливостей досягнення мети – дотримання цього принципу вимагає розробки різних сценаріїв розвитку освітнього середовища і моделей навчання.
Ітеративність, що передбачає гнучку методологію розробки проектних завдань (англ. Agile software development, agile-методи) – серію ітерацій (циклів робіт). Передбачає динамічне формування вимог і забезпечення їх реалізації в результаті постійної взаємодії всередині самоорганізованих робочих груп, що складаються
з фахівців різного профілю. Застосовується як ефективна практика організації праці
невеликих груп (які роблять однорідну творчу роботу) в поєднанні з управлінням
ними комбінованим (ліберальним і демократичним) методом. Agile-методи роблять
акцент на безпосереднє спілкування учасників проекту віч-на-віч. Більшість гнучких
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методологій націлені на мінімізацію ризиків шляхом зведення розробки до серії коротких циклів, званих ітераціями, які зазвичай тривають два-три тижні. Кожна ітерація сама по собі виглядає як програмний проект в мініатюрі й включає всі завдання, необхідні для отримання приросту функціональності. Важливо, що гнучкий проект готовий до застосування в кінці кожної ітерації. Після закінчення кожної ітерації
команда виконує переоцінку пріоритетів розробки.
Таким чином, змодельована система застосування технологій навчання економічних дисциплін характеризується цілісністю структури, спільністю мети, узгодженістю часткових цілей, організаційних принципів, змісту, форм, методів і засобів
навчання, включає в себе поєднання діяльності педагогів та учнів на основі заходів
щодо управління їх навчально-практичною діяльністю. У представлену модель закладено механізми впливу на процеси професійного розвитку студента, забезпечення якості навчання й формування професійних компетентностей, необхідних для
професійної реалізації фахівця, передбачено заходи щодо самоорганізації навчальної
діяльності та оцінки її ефективності. Розроблена модель базується на поступовому
розширенні сфери академічної й соціальної включеності учнів, забезпечує перехід
від часткового до загального, можливості до індуктивного й аналітичного узагальнення знань, сформованих на досвіді навчально-професійної діяльності.
5.2. Критерії та показники ефективності реалізації професійноорієнтованих технологій навчання економічних дисциплін
Під ефективністю організації навчання (за О. В. Малихіним) вважають певний
показник того, як у процесі здійснення навчальної діяльності її навчальні результати
(рівень професійної підготовки учня/студента, рівень його самоактуалізації, самовдосконалення для майбутньої професійної діяльності тощо) перетворюються на такі,
що мають соціальну й професійну значущість. „У педагогічній психології виділяють
такі чинники, які впливають на результативність й ефективність навчання, продуктивність пізнавальної діяльності учнів: тип, характер і складність вирішуваних задач; психофізіологічні й антропометричні характеристики учнів; організація робочо-
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го місця (навчального місця); організація діяльності, наявність алгоритмів та інструкцій, режим функціонування, врахування чинників та обставин діяльності; санітарно-гігієнічні фактори середовища навчання; чинники мотивації діяльності;
об’єктивні умови й ситуації навчальної діяльності” [102, с. 9].
Ефективність реалізації професійно-орієнтованих технологій навчання забезпечується через забезпечення таких організаційно-методичних умов професійного
розвитку майбутнього фахівця: створення емоційно-сприятливого середовища навчання у групі; розвиток навчальної й професійної мотивації; спрямування змістового забезпечення процесу економічного навчання на формування і розвиток професійно-значущих якостей учня/студента, застосування комплексу форм і методів навчання, що ґрунтуються на принципах цілевідповідності, наступності, неперервності, функціональності й інтегративності; спрямування методів і форм навчальновиховної роботи на розвиток показників професійного розвитку суб’єкта у навчально-виховному процесі; створення умов для індивідуалізованого практично спрямованого навчання, що є основою для формування усіх складових професійної компетентності; скорочення витрат навчального часу на поточний контроль за рахунок автоматизованого (комп’ютеризованого) оцінювання теоретичних знань, перевірки
практичних умінь і навичок в ході інтерактивних методів навчання; розширення
професійно-розвивальних можливостей навчальних бізнес-тренінгів і навчальновиробничої практики; розвиток навчальної діяльності учнів від простої відтворювальної, репродуктивної до продуктивної, професійно-творчої, орієнтація самостійної
роботи студентів до реалізації самокерованого навчання.
Розроблену дисертантом „Діагностичну карту ефективності застосування технологій навчання” для формування компетентності й професійного розвитку
суб’єкта навчання представлено у таблиці 5.1. В контексті нашого дослідження види
компетентності ми розрізняємо й характеризуємо за сферами їх функціонального застосування [154; 178; 182, с. 87]. Описи цих видів складено на основі аналізу результатів емпіричних досліджень автора (анкети, інтерв’ю, експертні оцінки тощо).
Фахово-змістова (предметна) – означає, що учень відповідно до свого віку
володіє основними економічними поняттями, вміє оперувати економічною інформа-
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цією, розуміє зміст соціальних та професійних ролей. Вираженням цього виду компетентності є система знань з економіки, володіння економічними термінами, системне уявлення про структуру й зміст економіки як сфери життя тощо.
Таблиця 5.1
Діагностична карта формування професійної компетентності
у навчанні економічних дисциплін
Види
компетентності
Компоненти
компетентності

Фаховозмістова
(предметна)

Методична
(технологічна)

Соціальна

Особистісна

Мотиваційно-ціннісний
Когнітивний
Операціонально-діяльнісний
Особистісно-рефлексивний

Ставлення
Уявлення,
Критерії
сформованості
орієнтування
компонентів і
„про”
видів компете- Творчість / Досвід (індивінтності
Інтеграція
дуальний і колаборативний)
А Високий
(творчо-дослідницький)
Рівні
сформованості
В Достатній
(алгоритмічно-дійовий)
Завдання
Практичні
заЗавдання
теоретичного вдання,
вирідля формуванзмісту (тес- шення
задач,
ня компетентти, відкриті аналіз ситуацій,
ності і профезапитання,
виконання тессійного розвиреферати,
тів, розрахунків,
тку суб’єкта
дослідження задач у машиннавчання
тощо)
них програмах.

Знання „що”

Демонстрація

Самопроектування

Самоаналіз
самооцінка

і

Середній
(репродуктивний)
D Низький виконавський
(адаптивний)
Завдання проек- Індивідуальні
тного характеру, роботи рефлеучасть в роботі ксивного хамалих груп, ін- рактеру, наутерактивне на- кові
дослівчання, соціаль- дження
ні проекти.
C

Методична (інформаційно-технологічна) – здатність користуватися, вдосконалювати засоби й способи отримання й використання інформації для компетентної
поведінки (здатність застосовувати знання й інформаційну грамотність; використовувати цифрові технології); вміння інтегрувати різні курси для формування цілісної
системи знань; визначати мету й шляхи організації діяльності у різних ситуаціях.
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Соціальна компетентність – наявність впевненої поведінки, здатність до
ефективної групової взаємодії, знання ділового етикету, уміння створювати нові команди для довгострокових проектів, гнучко змінювати стратегію діяльності з урахуванням вузького (особливості соціальної ситуації) і широкого (соціальні норми й
умови) контексту [115; 123]. Комунікативність (гнучкість у спілкуванні, структурованість мовлення, переконливість аргументації); здатність працювати в команді, вирішувати конфлікти; готовність до нестандартних рішень тощо.
Особистісна компетентність – навички самоорганізації; гнучкість щодо нових вимог та змін; витривалість і цілеспрямованість; вміння боротися з власними
страхами, визначати альтернативну вартість своїх дій, вміння радіти простим речам,
емоційно налаштовуватись. Учень знає про свої соціально та професійно важливі та
економічно значимі якості особистості, має уявлення про власні риси й можливості,
необхідні для здійснення соціально-економічної діяльності, знає про правила, норми, соціально схвалювані способи поведінки й ведення економічної діяльності в різних соціальних групах (сім’ї, класу, групи, широкого оточення тощо).
У кожному із названих видів компетентності ми виокремлюємо такі їх компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціонально-діяльнісний, особистісно-рефлексивний. Зупинимось на їх коротких характеристиках:
Мотиваційно-ціннісний компонент (включає систему моральних цінностей та
ідеалів, світоглядну структуру, ціннісні регулятори економічних і професійних дій)
об’єднує особистісні цінності й смисложиттєві уявлення та орієнтації щодо економічної діяльності (мотиви взаємодії, професійну спрямованість, потреби в досягненні) й має такі ознаки: в учня присутні настроєність на засвоєння соціальноекономічних знань та вмінь, інтерес і прагнення до активної участі в соціальноекономічній діяльності, розвивається суспільно-ціннісна мотивація. Проявляється
ставлення до змісту діяльності, його особистісна значимість; емоційно-вольова регуляція компетентності щодо ситуацій соціальної та професійної взаємодії, наявність соціально й особистісно позитивної ціннісно-смислової світоглядної позиції.
Когнітивний компонент (включає інтелектуальні здібності, інтелектуальні
вміння й навички, систему знань, особливості пізнавальної діяльності) – містить
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знання, пов’язані з завданнями майбутньої професійної діяльності та широкою соціальною взаємодією, що впливають на результативність цих процесів, відображає розуміння про економічну сферу суспільства, стабільність успіхів у професійноорієнтованих навчальних дисциплінах, приріст досвіду результативної навчальнопрофесійної діяльності; стійкий інтерес та успішність в оволодінні новими видами
навчальної та кваізпрофесійної діяльності.
Операціонально-діяльнісний компонент (включає організаційні, процесуальнотехнологічні, творчі, проектні й управлінські вміння) описує процесуальні й практико-орієнтовані складові компетентності, характеризується такими показниками:
учень проявляє наполегливість, волю, додаткові зусилля в освоєнні позитивного досвіду економічної діяльності, вміє визначати мету й знаходити шляхи організації
справи в навчальних і побутових ситуаціях, має досвід самостійного застосування
отриманих знань у навчальній діяльності, в господарсько-побутовій та суспільнокорисній праці. Цей компонент є системоутворюючим, відображає здатність до
практичної реалізації засвоєних знань, способів дій, і досвіду діяльності, передбачає
знання засобів, способів, програм виконання дій, рішення професійних задач, правил компетентнісної поведінки, активне оволодіння здатностями й уміннями.
Особистісно-рефлексивний компонент – відображає знання учня про себе як
суб’єкта соціально-економічних відносин, готовність до проявів особистісних якостей у діяльності й поведінці; об’єднує характеристики, якості й риси, які мають безпосередній вплив на процеси й результативність діяльності; розкриває процес самопізнання суб’єктом власних станів, поведінки; розуміння дій та поведінки інших,
оцінку цього процесу та його корекцію. Формуються оціночні судження й ціннісні
ставлення до економіки та результатів економічної діяльності, здатність до самооцінки своїх можливостей при виконанні певних видів діяльності
Для перевірки ефективності моделі дисертантом розроблено систему критеріїв
і показників результативності технологій навчання (табл. 5.2). Критерій у психометрії – це міра того, як за допомогою однієї або кількох змінних передбачити результат [39; 41; 116].
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Таблиця 5.2
Критерії та показники результативності технологій навчання
Критерії
Ставлення

Показники

відвідування занять, кількість
виконуваних завдань на заняття, ритмічність виконання, усвідомленість навчальних мотивів
та цілей;
Уявлення.
підготовка повідомлень з теми,
Орієнтуван- висловлення своєї думки „про”,
ня „про”
порівняння навчальних сюжетів
і досвідів;
Знання „що” виконання тематичних завдань
різних типів і рівнів складності,
усвідомлення цілей професійного навчання й діяльності, середній бал заняття;
Демонстра- виступи зі звітами, презентація,
ція
само презентація, виконання Езавдань, комплектування цифрового портфеля;
Творчістть / виконання творчих завдань, доІнтеграція
слідницькі роботи інтегративного змісту, позитивні мотиви
професійної діяльності, проект;
Досвід
індивідуальна
активність,
(індивідуаучасть у роботі малих груп, сольний/ кола- ціальна мобільність (у групі),
боративний) кооперація /колаборація;
Саморозвиток відповідальності, зміпроектуван- на психічних станів та/або якосня
тей суб'єкта, створення образу,
до якого прагне майбутній фахівець, і плану його досягнення,
проекту, програми особистіснопрофесійного зростання;
Самоаналіз і позитивні відносини з оточуюсамооцінка
чими, самоприйняття, особистісне зростання, автономія, здатність протистояти соціальному
тиску, регулювати поведінку за
власними критеріями.

Інструменти й методи отримання
емпіричних даних
мотиваційні завдання, есе, бесіда,
тести діагностики навчальної та
професійної мотивації, спостереження, діагностика ціннісних орієнтацій та професійних інтересів;
участь в обговореннях, бесіда, спостереження, тематичні тести, мотиваційні есе, закриті тести й опитування;
аналіз продуктивної навчальної діяльності, навчальної документації,
бесіда, спостереження, тематичні
тести, різнорівневі завдання, анкетування, відкриті опитування;
аналіз продуктивної навчальної діяльності,
симуляції,
тренінгвправи, художні й конструкторські
роботи на L-платформах;
аналіз продуктів навчальної діяльності, виявлення творчого потенціалу, „Лист другу”, конструкторські
роботи на L-платформах;
динаміка навчальної активності,
включення в ситуації культурноісторичного функціонування, освоєння норм само організації;
методики кар’єрних орієнтацій
„Якір кар’єри” (Е. Шейна), само
визначеності та самореалізації
(С. Фукуями, Д. Голланда), 5-ти
факторний тест, 16-факторний опитувальник Р. Кеттела;
опитувальники „Шкали психолоічного благополуччя” К. Рифф, Т. Д.
Шевеленкової, „Методика дослідження самовідношення” С. Р.
Пантелеева, методика „Самооцінка
особистості” С. А. Будассі.
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Критерій є визначальною характеристикою чогось (від грецьк. kritḗrion – „судитиˮ, kritēs – критик) – стандартний, еквівалентний – як мірило розрізнення, засіб
судження – ознака, підстава, правило прийняття рішення щодо оцінки будь-чого на
відповідність поставленим вимогам [270; 273]. Критерій допомагає прогнозувати,
які результати й поведінку виявляє суб’єкт у певній ситуації. Суттєвою властивістю
критерію має бути його „видимістьˮ – помітність, проявленість, „звучністьˮ. Критерій є необхідною умовою належності до певного класу явищ (подій). Критерії повинні бути наповнені відповідними показниками, які мають діагностичний характер.
Проблемі об’єктивізації оцінки ефективності й результатів у навчанні майбутніх фахівців присвячено значна кількість робіт. Економічну підготовку дослідники
розглядають як процес і результат навчально-виховного процесу і відповідно розробляють системи критеріїв і показників (О. М. Землянская) [122, с. 111-113]. Так, результатом економічного навчання зазвичай є знання, уміння, навички. Додатковими
критеріями результатів є сформованість економічно важливих якостей особистості,
активність у процесі економічно значимих видів діяльності, готовність до здійснення економічної діяльності, економічна відповідальність, економічне мислення, інтерес до трудової діяльності, практичний досвід регуляції власної пізнавальної й трудової діяльності. Критеріями ефективності процесу визначають узгодженість його
змістових компонентів: аксіологічного (ціннісного), мотиваційного, когнітивного,
евристичного, діяльнісно-творчого, конативного (вольового) й особистісного.
Обґрунтування й розроблення теоретичних засад розроблення критеріїв, показників і рівнів сформованості професійної компетентності й інших результатів навчання економічних дисциплін у системі професійної освіти представлені в наукових працях багатьох дослідників [7; 21; 43; 58; 62; 65; 85; 115; 122 та ін.]. Переважно
показники/параметри визначаються як засоби якісної та кількісної оцінки критеріїв.
Критерії оцінки педагогічних процесів можуть бути висвітлені тільки з позицій особистісних змін, через порівняння й оцінку особистісних якостей (В. Р. Коновалов). Таке розуміння відповідає ідеї особистісно-орієнтованого підходу в освіті,
згідно якого освіта розглядається не лише як спосіб передачі знань, умінь і навичок,
але й як спосіб розвитку особистості, що виступає суб'єктом вільної творчої діяль-
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ності, а власний розвиток людини є виокремленою соціокультурною цінністю, що
передбачає відповідне ставлення й створення умов для реалізації.
У процесі здобуття освіти на різних вікових етапах у суб’єкта повинні формуватися певні інтегративні здатності до проектованих видів діяльності. Цим результати навчання, орієнтованого на розвиток особистості, відрізняються від результатів
навчання й виховання, орієнтованих на передачу знань, умінь і навичок. З позиції
суб’єктно-діяльнісного підходу якість освіти визначимо як міру відповідності результатів розвитку особистості учнів на завершення кожного вікового періоду наявним соціокультурним можливостям для розвитку. З цієї ж позиції інтегральний критерій якості освіти визначається як рівень здатності людини до самореалізації в діяльності. Цей критерій розкривається як синтез трьох інших: здатності учня/студента
до різних сфер діяльності: професійної, соціогуманітарної й саморозвитку.
З аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено, що в сучасній науці
здійснено чимало досліджень з проблем педагогічної діагностики результатів професійного навчання. Критерії професійного становлення майбутнього фахівця з урахуванням особливостей особистісного та професійного розвитку представлено у
працях Г. М. Андрєєвої, А. В. Гейлик, О. О. Бодальова, І. Б. Зарубінської, І. О. Зімньої, М. Д. Ільязової, О. М. Князева, Г. О. Ковальчук, Л. М. Мітіної, А. К. Маркової,
Дж. Равена, С. С. Рачевої, Т. Ю. Фурмана та інших авторів, у роботах, що розкривають узагальнені критерії ефективності навчання (Б. Д. Ельконін, Ю. Г.Клюквин, І. І.
Леонович, І. І. Логвинов, І. А .Мельников, І. Т. Огородников, М. Г. Сергєєва, М. М.
Скаткін, В. Б. Чакмарян, C. Г. Шаповаленко, М. І. Шевандрін).
На основі публікацій з методології психолого-педагогічних досліджень узагальнимо, що критерії повинні відображати: етапний характер процесу професійного становлення особистості; процес становлення фахівця на різних етапах і ступенях
освіти; структуру професійної компетентності майбутнього фахівця; основні функції
фахівця, характерні для професійної діяльності; ступінь включеності людини до ситуацій діяльності; вимоги контролю успішності навчання учнів/студентів, діагностичний інструментарій, вимоги об’єктивності оцінки, тенденції моніторингу якості в
галузі освіти; інтегральні характеристики професійної особистості, розвиток здатно-
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сті до самоосвіти; особливості особистісного і професійного розвитку; характер взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу; академічні стандарти мінімальної
компетентності. „Критерії успішності слугують також для логічного поділу діяльності на етапи – змінюється критерій – змінюється етап діяльності. Важливим є
з’ясування критеріїв завершення дій чи діяльності” (І. Б. Зарубінська) [115].
Показники та рівні сформованості компетентностей за відповідними критеріями повинні узгоджуватися із вимогами програми дисципліни або їх циклу. З урахуванням вищевказаного виділимо такі критерії сформованості результатів навчання: ставлення; уявлення „про”; знання „що”; демонстрація; інтеграція/творчість; досвід (індивідуальний і колаборативний); самопроектування; самоаналіз і самооцінка.
Ставлення – за визначенням Л. М. Грущенко, у вузькому розумінні професійно-орієнтоване ставлення як комплексне поняття – це наявність в індивіда усвідомленого бажання займатися певним видом професійної діяльності, виявити в ній свій
внутрішній духовний і фізичний потенціал, враховуючи усвідомлені на даний момент здібності й нахили, перспективи успіху в професії [67]. У широкому значенні
професійно-орієнтоване ставлення – одна з форм соціально-громадянської орієнтації, що містить його уявлення про можливе місце й кар’єрне зростання в соціальному середовищі та є проявом установок, комплексу ціннісних орієнтацій, інтегрального впливу природних і суспільних стимулюючих чинників.
Уявлення „про” – чуттєво-наочний образ предметів або явищ, що формується
через їх психічне відображення на основі попереднього досвіду (відчуттів і сприйняття), зберігається й відтворюється в свідомості людини поза безпосереднім впливом їх на органи чуттів [326]. Уявлення (разом зі сприйняттям та уявою) мають особливе значення в діяльності людини: важливими є уявлення про себе, професію й
життя. Уявлення про себе й про світ є частиною життєвого стилю і становлять схему
апперцепції (schema of apperception), що відноситься до сприйняття, включаючи суб'єктивну інтерпретацію того, що ми отримуємо за допомогою почуттів. А. Адлер
підкреслював, що це – особиста концепція світу, що визначає поведінку людини:
„Ви знаходите те, що ви планували знайти” (Adler, 1964); „Наші почуття отримують
не реальні факти, а лише суб'єктивний образ їх, відображення зовнішнього світу”
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(Adler, 1956). Схема апперцепції має властивість підсилювати сама себе. За Адлером, реакцію індивіда на зовнішній світ організовує й направляє творча сила: кожна
людина приходить до конкретної мети через подолання труднощів за допомогою
творчої енергії, яка ідентична його „Я” (Adler, 1956). Творчість – здатність формулювати (свідомо чи несвідомо) цілі й способи їх досягнення. Вона досягає найвищого розвитку в створенні життєвого плану, у якому формування життєвої мети, життєвого стилю і схеми апперцепції, по суті, є творчим актом [402, с. 118-139].
Професійні уявлення відіграють роль регуляторів професійного самовизначення, детермінують професійний розвиток суб’єкта і є необхідним компонентом
успішності. Адекватні уявлення про професію є чинником свідомого вибору трудової діяльності з урахуванням власних інтересів, бажань і здібностей суб’єкта (В. Г.
Асєєв, Н. М. Гавриленко, А. І. Донцов, Н. В. Комусова, Т. В. Кудрявцев, Р. П. Мільруд, Л. О. Сергєєва). „Професійні уявлення носять двоїстий характер: вони, з одного
боку, соціальні, оскільки історично обумовлені, а з іншого – індивідуальні, адже відображають досвід конкретного суб'єкта. Соціальні уявлення характерні для якоїсь
суспільної групи людей і співвідносяться з об'єктом їх діяльності. Індивідуальні уявлення є компонентом світогляду людини, вони виконують функції регуляторів поведінки та виявляються в усіх областях діяльності. Значення професійних уявлень
полягає в тому, що вони пов'язують воєдино суспільне, групове й індивідуальне в
свідомості й поведінці особистості. Регуляторна функція уявлень про професії в
процесі професійного самовизначення виступає в трьох аспектах: когнітивному
(„знаю й відповідно оцінюю”), емоційному („подобається – не подобається”) і поведінковому („маю намір вибрати – вибрав”, „надалі припускаю працювати за обраною
професією”). Уявлення про кожну з окремих сторін професії (рівень заробітної плати, перспективи кар'єрного зростання, соціальний престиж, умови для творчості тощо) служать основою оцінювання, життєвого значення їх для суб'єкта, надають їм
особистісний сенс (Т. М. Ксензова, 2009) [218]. Як підкреслює дослідниця, становлення особистості професіонала успішно здійснюється лише в тому випадку, якщо в
процесі навчання формується система адекватних професійних уявлень, що беруть
участь у формуванні життєвих планів особистості, що організують і направляють її
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активність, додають їй якісну своєрідність, неповторний індивідуальний і соціальний вигляд. Наявні в суб'єкта професійні уявлення впливають на його професійний
розвиток і, поряд з іншими особистісними утвореннями (інтересами, цінностями,
ідеалами та ін.), виступають як регулятори професійного самовизначення. Сформованість професійних уявлень є передумовою становлення активної життєвої позиції
особистості, її успішності в професійній діяльності. Т. М. Ксензова в професійному
уявленні виділяє три взаємообумовлених компоненти: уявлення про професію й особистість професіонала (соціальний стандарт професіонала, узагальнений образ
спеціальності, відображений суб'єктом і доповнений його враженнями про дану
професію); уявлення про себе як майбутньому професіонала („образ Я”, ідентифікований з даною спеціальністю й трансформований на її основі); уявлення про можливе професійне майбутнє (образ ймовірного майбутнього, пов'язаний з прогнозуванням соціального становища й особистісно-професійного зростання) [218].
Знання „що” – оволодіння програмовим матеріалом дисципліни на рівні когнітивного результату навчання, який можна виявити за допомогою тестів для вимірювання навчальних досягнень. Критеріями знань є наявність обґрунтованого розуміння змісту, наявність стереотипів, пріоритети пізнання тощо. Поширення компетентнісного підходу на різних рівнях освіти актуалізувало пошуки дослідників у галузі конструювання цілей і змісту навчання в сучасному соціальному середовищі.
Як вказує О. І. Локшина, „оринковлення освіти” під впливом глобалізаційних трансформацій призводить до її позиціювання як виробничої системи, де навчальні досягнення учнів розглядаються як продукти виробництва” [233]. Дослідниця характеризує основні типи курикулуму: „змісто-базований”, „ціле-базований” та „процесобазований” та підкреслює, що базовими фактично є три типи курикулуму: курикулум як знання / предметно-базований/академічний, курикулум як процес / розвивальний / дитино-центрований; курикулум як продукт /утилітарний / технократичний.
Різниця між ними обумовлена концептуальними поглядами на сутність знань, необхідних молодому поколінню, роль освіти в їх трансляції й технологій, які для цього
використовуються. Так, у типі „курикулум як знання / предметно-базований / академічний” знання розглядаються як чітко означений перелік інформації у форматі ос-
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нов наук, структурованої ієрархічно, а освіті відводиться роль транслятора цих
знань. У типі „курикулум як процес/розвивальний/дитино-центрований” акцент робиться не на навчанні „що”, а на вивченні „як” – як отримати знання є більш важливим, аніж їх отримати, а освіта розглядається з позиції розвитку учня. У типі „курикулум як продукт/утилітарний/технократичний” знання розглядаються як товар, вони мають надавати індивідууму можливість виконувати ключові функції, що відносяться до багатьох соціальних сфер та соціальних ролей, а освіта набуває інструментального виміру. За останні два десятиліття виникли нові типи (за П. Сальбергом,
2007): „курикулум на базі змісту”, „курикулум на базі досвіду”, „курикулум як рамкова структура”, „курикулум на базі результатів” та „курикулум на базі стандартів”
[233]. „Курикулум на базі результатів” складається з опису цілей навчання, яких потрібно досягти при вивченні різних предметів. Перевагою цього курикулуму є здатність забезпечувати вимірювальні критерії для оцінювання якості освіти [233].
Демонстрація – вміння представляти впевненість, дієвість, підкреслену поведінку, приваблювати увагу з метою підтримки, показувати бажані якості (аргументи), наводити докази для підтвердження своїх тез за допомогою строго наукових понять; прояв, проголошення своєї позиції; переконаність, яка виключає заперечення;
наочна ілюстрація, пояснення процесу, предмету та їх частин.
Інтеграція/творчість
Творчість – дивергентні здібності (або креативність) – спроможність перетворювати знання за участю уяви й фантазії, генерувати безліч оригінальних ідей щодо
об’єкта в умовах постановки й вирішення нових проблем у нерегламентованих умовах діяльності. У контексті нашого дослідження, креативність в широкому сенсі – це
творчі здібності, в тому числі спроможність привносити дещо нове у досвід, усвідомлювати суперечність, формулювати гіпотези щодо недостатніх елементів ситуації,
відмовлятися від стереотипних способів мислення, здатність до перетворень та асоціацій [61; 129; 326]. Цей критерій демонструє різносторонній погляд учня на світ,
гнучкий підхід до вирішення проблем, актуалізацію різноманітних форм здатності
до породження нового, оригінального продукту в умовах мінімальної вербалізації
самовираження. Наявні висока ймовірність проявів творчих досягнень, творча моти-
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вація, здатність до винахідництва, конструктивної діяльності, гнучкість, прагнення
до нового, різноманітність ідей і стратегій, спроможність переходити від одного аспекта до іншого, оригінальність – здатність пропонувати ідеї, відмінні від очевидних
чи загальноприйнятих; висока інтелектуальна активність і неконформність, уникання легких, очевидних і нецікавих відповідей [55; 61; 62; 67; 74 та ін.].
Інтеграція (у нашому дослідженні) – спроможність інтегруватися до різних
соціальних груп, здатність до встановлення оптимальних зв’язків між відносно самостійними соціальними об’єктами з метою взаємної вигоди, збільшення обсягів та
інтенсивності взаємозв’язків і взаємодії, зменшення конкуренції та оптимізації витрат і ресурсів, проектування шляхів отримання результату, постійне самооновлення
шляхом перетворення спрямованих видів діяльності, поширення духовних та інтелектуальних рис на всю сукупність професійного життя, розширення евристичних
здібностей, підвищення рівня особистісної цілісності й організованості.
Досвід (індивідуальний і колаборативний) – єдність різного роду вмінь і навичок, знань і способів мислення, норм і стереотипів поведінки, ціннісних установок,
переживань, взаємодії, адаптації, відособлення, самопізнання, самовизначення, самореалізації, самоствердження (О. М. Григорьєва, В. І. Кравцов) [214]. Критерієм
досвіду є реалізація близьких до компетентних або безпосередньо компетентних завдань і функцій. Як зазначає О. І. Локшина, стосовно навчального досвіду, з метою
його добору й відображення у ціле-базованій програмі навчального курсу американський учений Ralph Winifred Tyler сформулював п’ять таких принципів: учні мають
набути досвід, який надасть їм можливість практикувати бажані результати; учні
повинні отримати задоволення від своєї поведінки, яка розглядається як бажаний результат; бажана поведінка має залежати від спроможностей учнів; для досягнення
однієї цілі потрібно застосовувати різні види навчального досвіду; той самий навчальний досвід повинен мати декілька результатів [233]. Через засвоєння досвіду
учень стає суб’єктом діяльності й відносин, формується як особистість у просторі
міжособистісної взаємодії. Індивідуальний досвід важливий для наступного залучення в колаборації для вирішення реальних, практично важливих завдань (С. Брукфілд) [402]. Проектуючи досвід як вид змісту освіти, треба уявити його в формі дія-
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льності, виконання якої забезпечує набуття такого [353]. Тому необхідно використовувати методи навчання, спрямовані на інтеграцію досвіду, рефлексії, планування
траєкторії розвитку й становлення професійної особистості.
Досвід включає такі компоненти: індивідуальні знання, уміння (компетенції),
навички, звички (А. М. Новіков) [270]. Научіння в загальному значенні – це процес і
результат набуття індивідуального досвіду [327]. Ефективність системи навчання
полягає в тому, що вона відповідно з попередніми успіхами й невдачами (досвідом)
покращує внутрішню модель зовнішнього світу. Навчальна діяльність учня насамперед спрямована на себе, а її результатом у кожний момент є набуття нового досвіду, який складається із чотирьох основних компонентів (за М. І. Скаткіним, І. Я. Лернером, В. В. Краєвським) [82; 215; 360]: досвід пізнавальної діяльності, фіксований
у формі її результатів – знань; досвід репродуктивної діяльності, фіксований у формі способів її здійснення (умінь, навичок); досвід творчої діяльності, фіксований у
формі проблемних ситуацій, пізнавальних задач; досвід здійснення емоційноціннісних відносин. Згідно концепції культурологічного підходу, зміст освіти відображає адаптований соціальний досвід, тотожний за структурою певній культурі.
Джерелами нового досвіду можуть бути: об’єктивна реальність, педагог, попередній
досвід учня, сам учень. Досвід створює мистецтво, а недосвідченість – випадок
(Аристотель) [11]. У набутті досвіду важливі знання і загального, й конкретного,
вміння і зробити, й пояснити, узагальнити і причини, й наслідки. У зв’язку з цим
освоєння досвіду повинно починатися зі створення навчально-професійної задачі,
мета і результат якої полягає у зміні самого суб’єкта через оволодіння способами
професійної діяльності.
Самопроектування – автопроектність особистості як характеристика її позиціонування й самопозиціонування – спроможність створення власного образу, до якого прагне майбутній фахівець, і розроблення плану його досягнення в формах мрії,
самозобов’язання, програми особистісного зростання (В. С. Безрукова, Н. Г. Бухарцева, Г. Л. Тульчинський). Самопроектування – процес вибудовування власної ідентичності, діяльнісного освоєння й присвоєння схем і норм власної організації, адже
специфіка умов взаємодії в педагогічних системах полягає в наданні можливостей
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реалізації різних соціокультурних завдань, формування здатності будувати самого
себе як суб’єкта в ситуації культурно-історичного становлення й функціонування
ідей та ідеалів, за допомогою інтеріоризації способів самоорганізації (А. А. Попов,
Н. В. Чепелева). Самопроектування є важливим елементом соціалізації, способом
актуалізації певних здібностей і якостей особистості. Самопроектування пов'язано з
особистісно значущим контекстом (Я-концепція, прагнення до самостійної поведінки, відносини й прихильності, особистісний вибір і відповідальність), що робить його важливою передумовою й разом з тим одним з головних умов для переходу від
виховання до самовиховання, від навчання до самоосвіти (Ю. С. Тюнников).
Самопроектування, на нашу думку, повинно відображати тенденції форсайттехнологій для побудови стратегій майбутнього розвитку. Форсáйт (від англ.
Foresight – „погляд у майбутнє”) – це систематична спроба зазирнути в довгострокове майбутнє науки, технології, економіки та суспільства з метою ідентифікації зон
стратегічного дослідження та появи нових високих технологій, що можуть приносити найбільші економічні й соціальні вигоди [456]. Форсайт включає в себе дії, орієнтовані на: мислення; обговорення; окреслення майбутнього. Базові принципи форсайт-технологій: майбутнє можна створити, воно залежить від прикладених зусиль;
майбутнє варіативне і залежить від рішень, які будуть прийняті; майбутнє не прогнозується, воно проектується; учасники форсайту усвідомлюють себе як суб'єкт,
який прагне самостійно вибирати своє майбутнє і керувати його досягненням.
Особистісний проект, з урахуванням принципів форсайту, передбачає: 1)
створення „задуму себе” (конструювання Я-можливого, або Я-бажаного, або Яідеального); 2) створення схеми або сюжету; 3) реалізацію задуму шляхом вибудовування бажаної, передбачуваної історії власного життя чи плану, за яким буде втілюватися задум, конструювання власної ідентичності, адекватної задуму. Проект базується на соціокультурних зразках, а також на наявній у людини концепції себе й
власного життя, яка, з одного боку, задає зміст проекту, з іншого – вибудовує обмеження задуму й можливостей його реалізації. Таким чином, сама особистість стає
фактором свого розвитку [229; 230]. Для того, щоб це відбулося, особистість повинна навчитися самостійно ставити завдання свого розвитку, вибору й самодетерміна-
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ції власного життя, не беручи пасивно завдання, які ставлять дорослі й соціум, а перевизначаючи їх згідно власного життєвого проекту. Метою розвитку тут стає побудова власної освітньо-професійної траєкторії, задоволення потреби особистості в розвитку, саморозвитку, самоактуалізації й реалізації себе в професійному житті. Для
людини як суб'єкта й особистості поряд з контекстом минулого важливу роль відіграє контекст майбутнього, який може бути представлений не тільки як процеси передбачення (уява), але й як процес змістоутворення „минулого через майбутнє”. Автономія й самодетермінація потрібні, щоб орієнтувати людину в просторі можливого, тому що перетворення можливості в дійсність відбувається тільки через самодетермінований вибір і рішення суб'єкта [119; 121; 230].
У процесі становлення професіонала, збільшення масштабу особистості суб'єкт все більше виступає фактором свого розвитку, зміни, перетворення об'єктивних обставин відповідно до своїх особистих якостей. Таким чином, професіонал
може свідомо змінювати свою професійну біографію, займатися самовдосконаленням, що також мотивується соціальним оточенням, економічними умовами життя.
Як вказують Е. Ф. Зеєр, Е. Е. Симанюк [121] результатом руху до реалізації
власної індивідуальності є формування індивідуальних освітніх траєкторій, що детерміновано закономірностями соціально-професійного розвитку особистості. Різноманіття форм безперервної освіти зумовлюють багатовимірність руху особистості
в професійно-освітньому просторі. Сутністю індивідуальних освітніх траєкторій є
відповідальний вибір суб'єктом цільової орієнтації свого професійно-освітнього потенціалу відповідно зі сформованими цінностями, установками й смислами життєдіяльності. Сенсоутворювальним чинником траєкторії є усвідомлений вибір вектора
розвитку з можливих варіантів. Побудова цих траєкторій обумовлює необхідність
самовизначення особистості – знаходження особистісного сенсу в освоюваних професійно-освітніх програмах і виконуваній професійній діяльності. Інтегруючою характеристикою мотивів, потреб, ціннісних орієнтацій є соціально-професійна ідентичність – психологічний компонент, який визначає конгруентність індивідуальної
траєкторії Я-концепції й навчально-професійної діяльності.
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Проектування індивідуальних освітніх траєкторій – це смислопороджуюча діяльність прогнозування свого майбутнього, що передбачає побудову можливих маршрутів його досягнення. Реалізація проектної діяльності включає такі етапи (Е. Ф.
Зеєр, Е. Е. Симанюк): актуалізація потреби в особистісно значущому досягненні
якогось результату: соціально-професійного визнання, кваліфікації, посади, звання
тощо; рефлексія ретроспекції професійно-освітнього минулого; конструювання образу бажаного майбутнього; вироблення цілей, завдань діяльності на різних часових
відрізках траєкторій; здійснення моніторингу реалізації індивідуальної освітньої
траєкторії і її коригування; складання портфоліо професійно-освітніх досягнень і
верифікація прогнозу майбутнього – визначення його обґрунтованості [121].
Самоаналіз і самооцінка – здатність до виконання оцінних дій щодо результатів особистих досягнень у навчальній діяльності. Враховуючи дослідження багатьох
учених (О. В. Бондаревська, Т. М. Ксензова, В. В. Краєвський, І. Я. Лернер, Н. Ю.
Максимова, О. В. Малихін, В. В. Серіков, М. М. Скаткін, А. В. Філімонова, інші)
щодо формування здатності (досвіду) самооцінки, вважаємо доцільним виділити три
таких компоненти самооцінки навчальних досягнень: когнітивний, емоційноціннісний і практичний поведінковий. Для цілей нашого дослідження функціональним є підхід А. В. Філімонової (2013) [399], згідно якого до когнітивному компоненту самооцінки віднесено спроможність до аналізу результатів своєї діяльності,
який включає в себе кілька елементів: досвід аргументування суджень про якість
роботи; досвід оцінювання результатів; досвід відділення суб'єктивної оцінки особистості від об'єктивної оцінки результату. До практичного (поведінкового) компоненту віднесено досвід застосування різних способів оцінювання діяльності, який
включає в себе: самовизначення при ухваленні рішення про завершення роботи;
планування послідовного виконання роботи; досвід застосування об’єктного способу оцінювання при виконанні завдань; досвід застосування нормативного й порівняльного способів оцінювання при відборі робіт для презентації. До емоційноціннісного компоненту віднесено досвід визначення своїх потенційних можливостей, досвід відбору виконаних робіт для презентації своїх досягнень; досвід застосування особистого способу оцінювання в процесі діяльності.
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Адекватна самооцінка у процесі професійно-орієнтованого навчання формується через розвиток професійної самосвідомості, яка характеризує свідомість суб'єкта, функціонує через змістовне наповнення когнітивної, афективної й референтно-рефлексивної підструктур образу „Я – професіонал” (Ю. І. Востокова, 2012) [52].
Як вказує дослідниця, професійна самосвідомість є компонентом процесу професіоналізації особистості від визначення спрямованості на певну діяльність до досягнення повної професійної ідентичності й тісно взаємопов'язана з іншими механізмами процесу професіоналізації, значущими для професійного розвитку особистості.
До когнітивного компонента професійної самосвідомості віднесено: самоінтерес,
саморозуміння, самопредставлення; до афективного: самоприйняття, самоповага,
ставлення; до референтно-рефлексивного: соціальна оцінка, ставлення інших, вплив.
Як сфери розвитку професійної самосвідомості студента в період професійного навчання автор виділяє: „Я – професіонал”, „професійні контакти”, „професійна діяльність”, які сприяють розвитку рефлективності, диференціюванню засобів само оцінювання, формуванню стратегій ефективної професійної взаємодії та поведінки.
Стадіями розвитку професійної самосвідомості Ю. І. Востокова визначає такі: самопізнання, ставлення до себе, самореалізація, що спрямовані на вдосконалення механізмів рефлексії й самооцінювання, досягнення цілісності й посилення дієвості професійно значущих компонентів особистості.
5.3. Хід і результати експериментального дослідження
Експериментальну перевірку показників ефективності реалізації технологій
навчання економічних дисциплін здійснено із застосовуванням комплексу методів,
серед яких: спостереження, бесіди, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду;
педагогічний експеримент; тестування (тести діагностики рівнів засвоєння знань,
сформованості якостей особистості тощо); анкетування, збирання даних за допомогою опитувальників; статистичні методи аналізу отриманих даних, реалізовані з використанням програмних засобів MS Excel. Застосування визначених нами критеріїв
і параметрів для оцінки результатів навчання студента має ряд переваг: сприяє
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об’єктивізації процесу оцінювання, можливості отримати зіставні між собою оцінки
багатьох студентів із багатьох робіт, зниженню впливу суб'єктивних факторів; забезпечує можливість алгоритмізації процесу оцінювання, фіксації відміток в робочому [електронному] журналі викладача; дає змогу формувати базу оцінок за всіма
параметрами електронного журналу і дає можливість своєчасно обробляти результати оцінювання і коригувати активність студентів у навчально-виховному процесі.
Дослідження організовано й проведено відповідно до логіки розгортання процесу навчання за етапами педагогічного експерименту:
На першому етапі (2000-2005 рр.) проведено аналіз економічної, психологопедагогічної, методичної літератури з теми; визначено мету й завдання, об’єкт і предмет дослідження; здійснено вивчення досвіду організації навчання економіки та
роботи учителів економіки, спостереження за навчальним процесом у ЗОШ та ВНЗ,
участь у проведенні ЗНО з економіки, анкетування серед учителів і учнів, аналіз
програм з економіки, самостійних робіт учнів для одержання емпіричних даних про
стан досліджуваної проблеми; проведення експериментальних заходів щодо перевірки впливу різних завдань для формування практичних умінь та профорієнтування
учнів з економіки; розроблено методики навчальної діяльності з економіки для школярів та дисципліни „МВЕ” для студентів [154; 166].
Протягом дослідницької роботи на цьому етапі основними завданнями визначено такі: широке упровадження й популяризація шкільної непрофесійної економічної освіти, дослідження теоретичних засад змісту і структури економічних дисциплін (предметів) для шкільного навчання, розроблення й апробація методів навчання
економічних дисциплін у позашкільній освіті, проведення навчально-професійних
корпоративних бізнес-тренінгів економічного змісту.
На констатувальній стадії дослідницького етапу здійснено заходи щодо виявлення

психолого-педагогічних

особливостей

суб’єктів

дослідження

(уч-

нів/студентів), зокрема: суб’єктних дидактичних цілей, ставлення до власної професійної освіти, окреслення чинників успішності економічного навчання, розуміння
змісту якості навчання тощо [147]. Дослідження стану навчання економічних дисциплін виявило, що традиційні форми навчання з переважанням фронтальної та ін-
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дивідуальної видів роботи недостатньо ефективні для забезпечення достатніх і високих рівнів професійної підготовки майбутніх фахівців-економістів у ВНЗ, у науковій
літературі недостатньо висвітлено обґрунтування форм, методів, критеріїв ефективності особистісно-орієнтованого й професійно-орієнтованого навчання економічних
дисциплін у системі неперервної освіти.
На цьому етапі проведено інтерв’ювання учителів щодо різних аспектів організації навчання економіки, анкетування школярів – учнів основної (7-9-ті класи) й
старшої (10-11-ті класи) школи щодо цілей та особливостей навчання економіки.
Учителі вказували на недостатність навчально-методичної літератури й підручників
з економіки, недостатність навчального часу (1 година в тиждень та додаткові години – за вибором адміністрації). Для навчання використовують підручники і дидактичні матеріали, у яких висвітлено основні поняття економіки, зошити на друкованій основі. Більшість учителів мають крім економіки й інші уроки – з фізики, історії,
географії тощо. Для зацікавлення учнів учителі дають завдання на моніторинг розвитку економіки країни, поєднують виклад теорії, підкріпленої практикою і прикладами (сучасними й тими, що „на слуху”), застосовують інноваційні технології –
проводять уроки-лекції, уроки-дискусії, різні екскурсії (до податкової служби,
центру зайнятості, на підприємства тощо), учні пишуть твори, виступають з дослідницькими доповідями, працюють в малих групах, виконують проекти. Це створює в
уяві учня певну економічну „картинкуˮ і теорія, прикріплена до практики, краще запам’ятовується. На питання, чи дає змогу шкільна організація використовувати креативні ідеї вчителів, переважні відповіді „ніˮ – навіть добре розроблену методику,
яка беззаперечно змогла б полегшими учням розуміння матеріалу, дуже важко впровадити в життя в рамках чіткої шкільної програми. Учителі вважають, що необхідний детальний виклад матеріалу на уроці – „учні самі не вміють навчатися і часто
ліняться, лише викладене на уроці хоч трохи затримується в їх головахˮ. Однак, потрібно створювати профільні економічні класи, „щоб учні виходили з нормальним, а
не початковим рівнем знань, для цього потрібні матеріальна база для навчання, належні підручники й бажання учнівˮ. За власним вибором вчителі викладають додаткові економічні предмети – у класах основної школи, у старших класах технологіч-
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ного й економічного профілю. Особливі труднощі навчання у сільських школах – це
й технічне забезпечення, відсутність доступу до Інтернету, бібліотечний фонд не забезпечений літературою – тому ускладнений, а іноді й неможливий, навіть пошук
інформації; і зайнятість самих учнів, які працюють у підсобному господарстві своєї
родини. А ті, що навчаються в єдиній школі намагаються максимально поглинути й
охопити все, отримати високий рівень знань – сільські учні, які згодом навчаються в
престижних вузах, академіях, університетах, поступають туди не за гроші, а за знання. В школі предмет „економіка” необхідний, щоб закласти основу сприйняття учнями навколишнього життя і свого місця у ньому, допомогти зорієнтуватися й обрати свій профіль для подальшого спрямування.
Як написала про роботу вчителя одна студентка: „Я виходжу з квартири моєї
колишньої вчительки і мимоволі замислююсь: які ж все-таки відчайдушні у нас вчителі, справжні герої, не дивлячись на проблеми, на особисті негаразди, намагаються
втлумачити нам найбільше, найцінніше і найкраще. Можливо, я не стану міністром
фінансів та академіком (на жаль), але я добре відчуваю все це, гадаю я стану доброю
людиною і в цьому значна заслуга саме вчителяˮ.
Анкетування учнів шкіл у процесі дослідження мало метою виявити їх ставлення до навчання економіки, його завдання, розуміння свого місця в економічному
житті країни. Висловлені учнями показники згруповано й відображено у таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
Показники ставлення учнів до навчання економіки
Корисно, знадобиться у майбутньому
Цікаво, пізнавально, сприяє загальному розвитку
Зв’язок з життям, з практикою, готує до дорослого життя
Допомога у виборі професії, для здійснення кар’єри
Вміти орієнтуватися у ситуації в країні, у світі, сприяти розвитку
країни
Навчитися заробляти гроші, збільшувати добробут
Ніяких очікувань
Організація власного бізнесу
Вивчення законів для підприємницької діяльності
Важкий предмет, складно вчити
Подобається викладач
Використовуються різноманітні нетрадиційні методи навчання

Частка, %
19,3
15,04
14,9
10,54
11,95
6,55
4,37
8,48
1,54
2,96
0,77
3,6
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Переважна більшість (понад 92 %) учнів вважають, що знання з економіки необхідні для планування майбутнього життя, допоможуть для хорошого працевлаштування, стануть корисними для заробляння грошей, забезпечення матеріального
добробуту й забезпечення сім’ї, допоможуть обрати професію економіста або відкрити свій бізнес, зайняти високу посаду в своїй професії, здійснювати банківські
операції. Для цього потрібно виконувати практичні завдання, яких на уроках не вистачає. „Економіка, яку я вивчала, відкрила мені світˮ – так написала учениця 10-В
класу Антонюк Наталія. „Ці уроки дадуть мені шанс у [Верховну] раду, або виставити свою кандидатуру в президентиˮ – так вважає учень 3-А класу Богомаз Богдан.
Протягом вказаного періоду дослідження дисертантом здійснювалось викладання економіки в школі, робота зі студентами факультетів маркетингу і фінансовоекономічного в Київському національному економічному університеті (викладання
дисципліни „Методика викладання економікиˮ, керівництво курсовими роботами і
педагогічною практикою); розроблення й упровадження авторської програми тренінг-курсів для викладачів ВНЗ „Впровадження тренінгових технологій у навчальний процесˮ (у співавторстві з Н. Ю. Бутенко) [30; 388]; викладання економічних
дисциплін для слухачів у системі ПШО (корпоративні й відкриті бізнес-тренінги,
викладання у Міжнародному Центрі приватизації, інвестицій і менеджменту при
Академії державного управління при Президентові України); проведення науковометодичних семінарів для шкільних учителів економіки на базі обласних інститутів
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (у містах Вінниця, Луганськ, Луцьк,
Миколаїв, Рівне, Херсон, Черкаси) тощо.
В експериментальних класах (1-3-ті, 8-10-ті) при вивченні економіки застосовано технології „навчання через діюˮ, навчального проектування та контекстного
навчання. Зокрема, у 8-10-х класах наскрізною дидактичною технологією було використано „навчальна фірмаˮ. Для учнів 1-3-х класів розроблені технологія навчального квесту суб’єктів економічних відносин, технологія контекстно-наративного навчання (економічної казки) – реалізовано навчання засобами казкових сюжетів. За
участю автора у багатьох школах вчителі економіки спільно з батьками проводили
відкриті уроки, вистави-казки для узагальнення знань учнів за період навчання.
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Розроблені автором (у співавторстві [30; 90; 187; 320) підручник з економіки,
навчальні програми й посібники рекомендовано Міністерством освіти і науки України й упроваджено у навчально-виховний процес (Додаток Б; Додаток В). Вперше
розроблено й упроваджено навчальні програми для школярів, побудовані за рівнями
життєвої реалізації людини: „Мале коло економічного кругообігу” – „Велике коло
економічного кругообігу” (родина ↔ фінансово-грошові відносини ↔ економіка
країни ↔ міжнародна економіка). Зміст програм розроблено з використанням функціонально-змістового та суб’єктно-діяльнісного підходів, на відміну від понятійнокритеріального, домінуючого на той час.
Розроблено

й

обґрунтовано

рівневу

методичну

систему

професійно-

орієнтованого навчання економіки в школі; апробовано окремі методи і технології
сюжетно-рольового навчання (моделі фірм, взаємодії господарюючих суб’єктів, моделі професійного орієнтування), технологія моделювання професійних умінь майбутнього фахівця, технологія продуктивного навчання у зв’язку з розвитком підприємницького середовища в країні, технології додаткового спеціалізованого навчання
з розвитку фінансових можливостей, технології моделювання професійних ситуацій
у навчанні, бізнес-тренінги, технології професійного проектування й самокерованого навчання учнів, продуктивного навчання в контексті соціально-економічної взаємодії у конкретному просторово-історичному середовищі. Вперше обґрунтовано навчання економічних дисциплін на засадах суб’єктно-діяльнісного підходу. Уточнено
зміст мети й завдань шкільної економічної освіти, що використано при розробленні
Державних стандартів базової та повної середньої освіти [204; 206].
Вперше у вітчизняній дидактиці здійснено дослідження структури професійної компетентності [майбутніх] економістів (1998-2003 рр.). Виконано відкрите опитування й анкетування серед підприємців, найманих працівників у різних секторах
економіки й студентів – майбутніх економістів щодо вимог економіки та бізнесу до
виконавських навичок фахівців у сфері економіки. Результати цього дослідження
узагальнено й відображено в публікаціях [154; 164], його концептуальні висновки
покладено в основу моделювання матриці дидактичних завдань для формування
компонентів професійних компетентностей майбутніх фахівців для економіки та бі-
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знесу, розроблення навчально-методичних комплексів для навчання економічних і
психолого-педагогічних дисциплін [30; 154; 160; 166; 179; 252; 388].
На другому етапі (пошуково-аналітичному) (2005-2008 рр.) здійснено аналіз
досвіду організації навчання економічних дисциплін у зарубіжних країнах; виконано
уточнення гіпотези, концептуальних засад, мети й завдань, об’єкту й предмету дослідження, понятійного апарату, узагальнення теорії та методики економічного навчання як соціально-педагогічного і наукового явища. Виконано дослідження нормативно-правового поля розвитку неперервної освіти в історико-ретроспективному
й локально-контекстному аспектах [182]. Обґрунтовано класифікацію законодавчих
та організаційно-методичних джерел регламентування неперервної освіти за її стратегіями, цілями, завданнями, професійною реалізацією суб’єктів, локаціями впливу.
Для перевірки ефективності представленої моделі реалізації технологій навчання розроблено карту критеріїв і показників результатів навчання за видами і
компонентами компетентностей – мотиваційно-ціннісним, когнітивним, операціонально-діяльнісним, особистісно-рефлексійним (табл. 5.1). Особливість розроблених
критеріїв та показників оцінки ефективності технологій навчання економічних дисциплін полягає в тому, що вони дають змогу відмовитися від множини розрізнених
критеріїв оцінки навчального процесу й цілісно оцінювати результати навчання, які
виражаються у сформованих якостях студентів як майбутніх фахівців. Особливе
значення тут мають не тільки абсолютні показники, а й їх позитивна динаміка.
Показники й рівні сформованості компетентностей за відповідними критеріями мають узгоджуватися із вимогами програми дисципліни або їх циклу. Для цього
виокремлено такі критерії результативності навчання: ставлення; уявлення „про”;
знання „що”; демонстрація; інтеграція/творчість; досвід (індивідуальний і колаборативний); самопроектування; самоаналіз і самооцінка. На основі аналізу нормативноправових актів та документів Ради ЄС щодо розвитку компетентнісного підходу в
навчанні фахівців для економіки й створення єдиного простору вищої освіти у Європі, розроблено модель рівнів засвоєння знань та сформованості професійної компетентності студентів-економістів, що містить показники професійних умінь, які
складають результативність праці фахівця (табл. 5.4).
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Таблиця 5.4
Рівні сформованості знань та професійної компетентності фахівця
Назва рівня

Інваріантні характеристики і показники сформованості, короткий
опис критеріїв результативної діяльності економіста
Е–
Базові знання про вимоги професійної діяльності. Загальні уявПочатковий
лення про професії та види зайнятості у галузі.
(понятійний,
Часткове розуміння економічного середовища, слабо сформоваорієнтувальний) не економічне мислення, незначне володіння фаховою термінологією, стихійність мотивації, ситуативний інтерес до застосування фахових знань. Теоретичні знання навчальнопрофесійного матеріалу поверхневі. Обмеженість економічного
тезаурусу. Недостатньо вмінь щодо виконання квазіпрофесійних
завдань із застосуванням здобутих у навчанні знань і технологій,
а також здійснення самостійної професійної діяльності.
D–
Розуміння суті й призначення фахових знань. Формування типоНизький
вих навичок використання знань. Здатність вирішувати типові
виконавський
задачі в типових умовах. Здатність адекватного виконання за(адаптивний)
вдання згідно вимог стандарту рівня без порівняння з іншими
зразками. Позитивне ставлення до професії.
C–
Усвідомлення мети. Знання закономірностей явищ, процесів та
Середній
зв’язків між ними. Навички самоорганізації в межах робочої
(репродуктивний) схеми чи контексту навчання, які зазвичай легко передбачити,
але які можуть змінюватися. Наявність фактичних і теоретичних
знань в широкому розумінні, когнітивних і практичних навичок,
необхідних для винесення рішень при існуванні конкретних проблем в професійній сфері чи у сфері навчання, відповідальність
за виконання завдань під час навчання; вироблення власної схеми дій у проблемних ситуаціях
B–
Здатність компетентного фахівця серед багатьох можливостей
Достатній
вибирати оптимальне, відповідне ситуації рішення, обґрунтовано
(алгоритмічновідкидати помилкові варіанти, піддавати сумнівам ефектні, але
дійовий)
не ефективні рішення, володіти критичним мисленням. Наявність міцних знань в професійній галузі, широкого фахового світогляду, потреби в самореалізації себе як майбутнього фахівця.
Постійне оновлення знань для успішного вирішення професійних завдань. Здатність до актуального виконання діяльності.
A–
Ґрунтовні, спеціалізовані, фактичні й теоретичні знання, отримаВисокий
ні за місцем роботи або навчання, усвідомлення меж своїх знань.
(творчоШирокий спектр когнітивних і практичних навичок, необхідних
дослідницький).
для знаходження творчих рішень щодо абстрактних проблем.
Формування
Здатність брати на себе відповідальність за управління профемайстерності
сійним розвитком окремих осіб і груп. Прагнення вищого рівня
функціонування. Знання предметів суміжних областей.

434

Вказані рівні відображають логіку етапів формування професійної компетентності: перший етап – неусвідомленої некомпетентності, формування емоційного
ставлення і навичок орієнтування у середовищі діяльності; другий – усвідомленої
некомпетентності, розвиток знань і розуміння; третій – усвідомленої компетентності формування моделей поведінки і навичок застосування знань; четвертий – неусвідомленої компетентності, формування інтегрованих фахових умінь і майстерності для їх застосування.
Як зазначають дослідники, в сучасній дидактиці не розроблено загальні підходи до кількісного й якісного виділення рівнів засвоєння змісту навчання. Узагальнюючи різні теорії, В. П. Беспалько пропонує своєрідну „генетичну структуру” майстерності людини у вигляді таких послідовних рівнів сформованості:
1. Впізнавання (при повторному їх сприйнятті) об’єктів і властивостей процесів у певній діяльності (знання-знайомства).
2. Репродуктивні дії (знання-копії) – самостійне відтворення й застосування
інформації про раніше засвоєну орієнтувальну основу для виконання дій.
3. Продуктивні дії – діяльність за зразком на деякій кількості об’єктів (знанняуміння). Учень самостійно здобуває суб’єктивно нову інформацію, здійснює трансформацію відомої орієнтувальної основи для виконання нових дій.
4. Творчі дії, які виконуються на будь-якій множині об’єктів шляхом самостійного конструювання нової орієнтувальної основи для діяльності (знаннятрансформації), в процесі якої здобувається об’єктивно нова інформація.
Планування рівнів засвоєння знань і сформованості професійних компетентностей та їх правильне задання учням допомагають викладачу забезпечити підготовку фахівця-професіонала з гарантованою якістю навчання. Різноманітність підходів
і тлумачень у цьому питанні вимагає від викладача творчості в реалізації технологій
навчання з урахуванням освітньої парадигми, досвіду, дидактичних концепцій і теорій навчання, які практикують у конкретному закладі освіти [50, с. 60].
На третьому етапі (діагностико-аналітичному) (2008-2010 рр.) розроблено
інструментарій для досліджень практики навчання економічних дисциплін, проведено ці дослідження та узагальнено одержану інформацію. Здійснено перевірку мо-
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делі реалізації дидактичних технологій для формування професійно-значимих компетентностей та вмінь учнів/студентів у ході навчання економічних дисциплін.
Поняття „реалізація” в контексті нашого дослідження розглядається як процес
усвідомлення, здійснення задуму, плану; перехід від припущення до втілення у життя, від абстракції до виробництва; виконання (проекту); звершення; отримання корисного результату, досягнення успіху. Реалізація технологій навчання включає в
себе три види процесів: 1) використання теоретичного знання для конструювання
структури, компонентів, функцій системи, 2) морфологізація системи, моделювання
форми втілення, 3) „припасування”, втілення системи у життя для вирішення певних
завдань. Саме реалізація технології навчання як цілісної дидактичної системи забезпечує досягнення конкретних цілей навчання певної дисципліни.
На цьому етапі розроблено й апробовано дидактично-технологічні засоби
формування професійних компетентностей студентів – майбутніх економістів у
ході вивчення економічних і психолого-педагогічних дисциплін (як от: „Управління знаннями”, „ПДНМ”, „МВЕ” та ін.) з використанням принципів керованої результативності навчання та СКН через самопроектування студентами навчальних
результатів з економічних дисциплін і професійної підготовки загалом.
Здійснено аналіз, систематизацію, вдосконалення і наповнення змісту основних категорій, понять і термінів у галузі дидактики економічних дисциплін; уточнення змісту понять „технології навчанняˮ, „професійна компетентністьˮ, „економічна компетентністьˮ, „якість навчання”, теоретичне розроблення моделей технологій професійно-орієнтованого навчання з економічних дисциплін.
Підтверджено, що, на відміну від систем забезпечення якості продукції на виробництві, якість навчання має суттєві особливості, які визначають, що відправною
точкою для розроблення заходів щодо підвищення якості у професійноорієнтованому навчанні слугують не стандарти й моделі фахівця, а індивідуально
неповторна особистість студента; активними суб’єктами навчально-пізнавальної діяльності для забезпечення якості є всі учасники освітнього процесу; результати навчання й освіти мають відкладений у часі характер і проявляються в безпосередній
соціально-професійній діяльності [406]. З урахуванням сказаного, забезпечення яко-
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сті й ефективності професійно-орієнтованого навчання має враховувати сучасні тенденції форсайт-методології, відображати визнані ієрархії компетентностей і компетенцій, які „мають бути рознесені по рівнях – середньої професійної освіти, вищої
чи додаткової освіти”. „Вища освіта дає базову компетентність, а далі йде „тюнінг”
фахівця під потреби підприємства. Для конкретного верстата сьогодні ніхто нікого
не готує” (Павел Лукша [456]). Інноваційний фахівець повинен мати міждисциплінарні знання й навички, володіти економічною компетентністю, яка стане універсальною вимогою, мати предметні знання й компетенції, та надпредметні компетентності: комунікативність, здатність бути частиною творчого колективу, працювати з
великими обсягами інформації, мати системне й алгоритмічне мислення, навички
саморозвитку й саморегуляції, можливість до швидкої навченості [456].
Відповідно до концептуальних положень дослідження розроблено організаційно-методичну рамку компонентів навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти [180, с. 32]. Вона містить визначення основних етапів неперервної
економічної освіти, їх цілевідповідного наповнення, методологічного й методичного
забезпечення, форми, методи і засоби навчання, характеристику особливостей взаємодії суб’єктів навчання на різних ступенях освіти. Обґрунтовано узагальнену педагогічну модель реалізації технологій навчання економічних дисциплін (рис. 1.2.)
Основними складниками моделі є такі блоки: методологічний, теоретичний, методичний, процесуально-діяльнісний, результативний, критеріально-оцінювальний.
Зміст моделі реалізується в ході евристично-контекстного навчання через систему
компонентів навчального змісту й дидактичних завдань для виконання.
Реалізація моделі здійснюється через систему технологій професійноорієнтованого навчання, основними завданнями якої є такі: 1) формування у майбутніх фахівців системи психолого-педагогічних знань; 2) оволодіння студентами необхідним комплексом дидактичних умінь і навичок для організації власного самокерованого навчання; 3) засвоєння досвіду творчої діяльності через застосуванням методів ситуаційного й сюжетно-рольового навчання; 4) формування у студентівмайбутніх фахівців системи ціннісно-емоційного ставлення до теорії дидактики й
практики власного навчання у підготовці до професійної діяльності.
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Для виконання перевірки ефективності реалізації моделі технологій та їх організаційно-методичних компонентів (рис. 5.1) навчання економічних дисциплін предметом дослідження обрано нормативні характеристики результатів навчання. Результат навчання – як підтвердження знань учня і того, що він розуміє і вміє робити по завершенню навчального процесу, що визначається по рівню знань, навичок і
компетентності. Компоненти результатів навчання є такими: система знань, умінь,
навичок, світоглядні й громадянські якості, професійна компетентність, готовність
до самореалізації, якість навчання, якість особи випускника закладу освіти тощо.
Для реалізації діагностичного етапу експерименту в студентському середовищі ВНЗ нами було виокремлено контрольні (КГ) та експериментальні групи (ЕГ), які
формувалися щорічно методом випадкового вибору. Загальний обсяг генеральної
сукупності сягав понад 1840 студентів, а наша вибірка (585 осіб) – 31,79% від загальної кількості забезпечувала статистично значимі результати. Спільним для усіх
груп було те, що на кожній щорічній паралелі їх учасниками були студенти одного
віку й однакових спеціальностей („економіка і підприємництво”), які навчалися за
однаковими програмами ОПП. У контрольних групах студенти навчалися за традиційними технологіями пояснювально-ілюстративного й репродуктивного навчання
із застосуванням елементів технології контекстного навчання. Серед контрольних
груп було виокремлено КГ-1, студенти яких вивчають додаткові (за вибором) психолого-педагогічні дисципліни – ДППД, і – які не вивчають ДППД – КГ-2.
Результати даного етапу дослідження дають змогу зробити такі висновки.
Студенти КГ, які навчаються за традиційної моделі, мають лише приблизні теоретичні уявлення про якість навчання, технологічні й дидактичні особливості своєї фахової освіти. Усі учасники зазначили, що здатні впливати на якість свого навчання у
ВНЗ (студенти, які вивчають ДППД – 99%; які не вивчають ДППД – 73%).
За критерієм наявності ДППО, виявлено, що студенти виділяють три групи
показників якості свого навчання: 1) як стан; 2) як властивість; 3) як сформовану
здатність (якість) особистості (описану в пункті 2.2.2 цієї дисертації). Відмінності
розуміння показників якості навчання студентів ЕГ/КГ показано у таблиці 5.5.
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Таблиця 5.5
Динаміка розподілу показників якості навчання
серед студентів, які вивчають/не вивчають ДППД
Показники групи І
Показники групи ІІ
Показники групи ІІІ

ЕГ/ вивчають ДППД
9,09%
27,27%
63,64%

КГ/ не вивчають ДППД
32,15%
39,29%
28,58%

За критерієм „наявність додаткової психолого-педагогічної освіти” – виявлено
значну відмінність суб’єктивного сприйняття феномену якості навчання. Так, студенти 2-3-х курсів, які не мають ДППО, більшість (84,16%) виявили вузьке розуміння
сутності якості навчання, нерозуміння власної суб’єктної позиції у процесі здобуття
фахової освіти, що обмежується показниками зовнішнього та ситуативного характеру, й власної відповідальності за результати навчання (табл. 5.6).
Таблиця 5.6
Суб’єктні показники якості навчання
у студентів КГ, які не вивчали додаткові психолого-педагогічні дисципліни
Визначені студентами КГ показники якості навчання
Результати в групі І:
Результати в групі ІІ:
Результати в групі ІІІ:
Частка показників:
Частка показників:
Частка показників:
32,15%
39,29%
28,58%
Частка студентів: 50%
Частка студентів: 28%
Частка студентів: 18%
Середній бал
Середній бал
Середній бал
респондентів: 4,18
респондентів: 4,44
респондентів: 4,81
Студенти ЕГ, що додатково (за вибором) вивчають ДППД з використанням
активних методів навчання, технологій контекстного навчання, технологій керованої результативності навчання, виявили практико-орієнтовані знання, що допомагають вирішенню завдань професійного зростання і фахового становлення.
Виявлена залежність розуміння суті поняття „якість навчання” у студентів від
їх успішності (табл. 5.7). За критерієм відмінності за успішністю маємо підстави
стверджувати, що існує прямо пропорційна залежність між показниками успішності
студентів, їх розумінням поняття якості навчання та власної відповідальності за рівні її досягненості. У студентів, які мають задовільну успішність (СБ „3” – „3,5”), ви-
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явлено вузьке утилітарне розуміння поняття якості навчання – успішність і зання,
які можна використати на практиці, заявлено меншу кількість умінь, які складають
професійну компетентність. У студентів, які мають добру та відмінну успішність,
виявилось більш повне й адекватне розуміння суті якості навчання та власної відповідальності за результати навчання. Студенти із високими балами за успішністю
(4,8-5) більше уваги приділяють показникам якості навчання, які виявляють індивідуалізовану активність та особистісні характеристики суб’єкта. Ці студенти вважають, що у них ефективніше й повніше сформовані усі складові професійної компетентності майбутнього фахівця.
Таблиця 5.7
Рівні
Показники якості навчання й професійної підготовки
успішності
Середній бал відповідність Болонській системі; актуальність інформації;
„3 – 3,5”
інноваційність навчального процесу; можливість використовувати
набуті знання на практиці.
Середній бал вивчення теоретичного матеріалу, який можна застосувати на пракстудента „4” тиці; висококваліфіковані викладачі; престижність ВНЗ;
цінність випускника для роботодавців; якісне засвоєння знань.
Середній бал престижність ВНЗ; висококваліфіковані викладачі; здобуття певних
студента
навичок та знань, які потім можна використати у майбутній профе„4,5”
сії; отримання навичок та знань, необхідних для майбутньої професії; формування певних рис характеру; використання для навчання
додаткових (позапрограмових) матеріалів; можливість перспективного працевлаштування; можливості для саморозвитку;
опрацювання теоретичного матеріалу у вигляді моделювання подій
та інших формах, що забезпечить запам’ятовування; отримання вищої освіти; перспектива працевлаштування; сприятливий мікроклімат навчання; створення ідей і напрямків для майбутньої професійної активності; якісне викладання інформації.
Середній бал актуальність інформації; висококваліфікований викладацький склад;
студента „5” загальновизнані стандарти освіти; інноваційність активних методів
навчання; можливість використовувати отримані знання на практиці; можливість проходження практики у фахівців; працевлаштування на престижну роботу; цікавий і креативний виклад матеріалу.
На четвертому етапі (формувально-узагальнювальному) (2010-2016 рр.) проведено формувальний експеримент, статистично підтверджено ефективність розробленої педагогічної моделі реалізації технологій навчання економічних дисциплін;
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узагальнено результати, отримані у процесі теоретичного аналізу й експериментальної роботи; сформульовано загальні висновки дослідження.
В описуваний період учасниками КГ було 224 студентів, ЕГ – 361. Склад учасників сформовано методом випадкового вибору, основні відмінності між групами:
здобуття додаткової психолого-педагогічної освіти (ДППО), відмінність за технологіями навчання і викладачами ДППД. В ЕГ здобувач викладала дисципліни психолого-педагогічного та економічного циклів, керувала педагогічною практикою, курсовими роботами й магістерськими дипломними проектами (Додаток Ж). Серед
студентів проводились бесіди й дискусії з проблем якості освіти і технологій навчання, анкетування, здійснено аналіз середнього балу учасників, чинників, що
впливають на індивідуальні результати навчання, інших показників ефективності.
Стосовно предмета нашого дослідження відправною точкою для перевірки
ефективності реалізації технологій навчання обрано такий показник як оцінки учнів/студентів. Оскільки традиційно показником якості навчання є успішність, виражена відмітками, тому склад учасників дослідження було проаналізовано за цим
критерієм відповідно до 5-ти рівневої шкали оцінювання (А, В, С, D, Е). Структура
груп учасників за успішністю відображена у таблиці 5.8.
Таблиця 5.8
Кількісні характеристики УНГ за успішністю навчання
Показники
Оцінка за шкалою ECTS
Бали
Частка студентів
Студенти навчаються
ВНЗ
за приватні
кошти
навчаються
за кошти
держбюджету

Структура груп за успішністю, %
3 (Е)
3,5 (D)
4 (С)
4,5 (В)

5 (А)

60 – 64
14,28 %

65 – 69
9,93 %

70 – 79
37,51 %

80 – 89
30,36 %

90-100
8,92 %

10,71%

3,57%

23,22%

7,14%

1,78%

3,57%

5,36%

14,29%

23,22%

7,14%

В ЕГ чинником впливу на результати навчання обрано реалізацію інструментів технологій керованої результативності навчання (ТКРН) і технологій евристично-контекстного навчання. В КГ застосовувались окремі компоненти технологій
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контекстного навчання (узгоджене цілепокладання, зміст дидактичних завдань і контрольних заходів). Експериментальна робота проходила без змін у робочих програмах дисциплін економічного й психолого-педагогічного циклів.
Для більш усвідомленого ставлення студентів до виконуваних завдань застосовуються „Картки самооцінювання” (табл. 5.9). Студент отримує таку картку на
початку заняття й до закінчення ставить оцінку за свою роботу відповідно до критеріїв оцінювання за робочою навчальною програмою дисципліни.
Таблиця 5.9
Картка самооцінювання Прізвище, ім’я студента, група ……………………..…….…..……………
Дата заняття …………Тема № ………………………………………………………….………………..
Виконання
№1
№2
№3
№4
№5
завдань на
занятті
зміст за………………. ………………. ………………. ………………. ……………….
вдання
………………. ………………. ………………. ………………. ……………….
………………. ………………. ………………. ………………. ……………….
Оцінка
Загальна кількість балів за заняття (максимальна кількість: 5) ………………………………………

Таким чином, учасник групи виконує подвійне завдання – академічне й соціально-психологічне [122]. Обов’язковим компонентом роботи студентів є усне обговорення роботи групи (процесу й результатів), узагальнення, висновки, аналіз власної діяльності й сформованих умінь студентом за кожне заняття й на завершення
курсу – в ході анкетування, виконання підсумкових завдань і залікових (екзаменаційних) робіт. В ЕГ складаються стійкі зв’язки між членами колективу (75% учасників), які функціонують і в процесі виконання завдань, і в позакласній життєдіяльності. Водночас розвивається соціальна й академічна мобільність студентів, вони розширюють коло спілкування, з легкістю змінюють групу навчання й графік занять,
узгоджують навчальний розклад і власні позанавчальні інтереси. В КГ стійких соціальних зв’язків між учасниками набагато менше (16-20%), коло ефективного спілкування включає 3-4 осіб з одної формальної академічної групи.
Щодо виявлення показників та рівнів сформованості видів і складників професійних компетентностей нами було здійснено низку дослідницьких заходів. Дисертантом використано як базову модель структури професійних компетентностей для
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банківських службовців по Вернеру Заутеру (1999), яка включає чотири групи компетентностей: фахові (спеціальні), технологічні (методичні), соціальні та особистісні. Така структура відповідає європейській моделі цілей безперервної освіти: зайнятість, особистісна, соціальна й громадянська перспективи.
Опитування проводиться в кінці навчального року (2010 – 2015 рр.). Щорічний контингент учасників анкетування відрізняється тільки якістю загальноосвітньої підготовки – абітурієнти вступають на перший курс за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Учням пропонується зробити самооцінку сформованих компетентностей за їх групами і визначити, яким способом, за рахунок
яких навчальних дисциплін і шкільних предметів був досягнутий такий результат.
Узагальнення відповідей респондентів показало, що протягом 2010-2014 рр.
студенти демонстрували розуміння системи своєї професійної підготовки, факторів
її ефективності й якості, структурували по групах дисципліни, інструментами яких
були сформовані конкретні компетентності. Школярі здебільшого не можуть визначити ні свої компетентності, ні можливості предметів щодо їх формування.
За підсумками 2014-2015 навчального року студенти вперше вказали, що їх
професійно-значущі компетентності формуються іншими (крім формальної освіти)
можливостями, серед яких два основні тренди – батьки (сім'я) і неформальне спілкування (групи за інтересами). Жоден з опитаних не вказав хоча б один предмет,
який формує комплекс компетенцій. Важливо, що, на думку студентів, формування
фахових професійних компетентностей у формальній освіті відбувається в рамках
навчальних дисциплін, а особистісних і соціальних компетентностей – в неформальній соціальній взаємодії (Е-мережі, спільноти, сім'я тощо).
Причини таких проявів ми вважаємо такими:
1. Відсутність конкурсного відбору студентів за предметними інтересам при
вступі до вузу, яке відбувається тільки за підсумками ЗНО. Відсутність довузівської
підготовки обумовлює навчальну дезадаптацію студента на першому курсі й необхідність зосередити свою увагу на чомусь зрозумілому (культурно-масова й соціальна активність). У предметному навчанні – зусилля студента концентруються на
виконанні завдань виконавської характеру для „набирання” балів. При цьому, ніве-
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люється мета вищої освіти – підготовка молоді для професійної діяльності в сферах
економіки й бізнесу, для створення суспільства знань. Відбувається її підміна на суб'єктну мета – отримання диплома, а там „на роботі довчать чому треба”.
2. Друга причина – надмірна стандартизація й універсалізація формальної
освіти, прагнення технологізувати і „прописати” навчальний процес до найменших
деталей, до задачного рівня, з тим, щоб студент як „споживач освітніх послуг” міг
передбачити хід навчання та його результати. Такий підхід зменшує творчу роль самого студента в конструюванні індивідуалізованих знань, і особистісну, творчу роль
викладача. Викладач виконує вимоги програми, студент виконує завдання й набирає
бали. При цьому ключовий фактор якості – мотивація, зникає з навчальної взаємодії.
Для розвитку здатності студентів до самокерованого навчання реалізовано технології керованої результативності навчання з конструюванням „порталу знань –
порталу компетентностей”. Змістова структура „Порталу знань” має у своїй основі
систему інтегрованих освітніх ресурсів та компонентів „середовища знань”
(knowledge spase) та керується системою управління знаннями. Онтологія СУЗ у такій структурі характеризується результативним пошуком „Learning-skate” (LS)7.
Технологія LS базується на матеріалах глобальної бази даних із заданими параметрами. Потрібно використати ключове слово та/ або параметри фільтрації для отримання доступу до повного спектру інформації, даних, ресурсів, наукових досліджень, і новин з питань і програм по всьому світі, доступних в базі даних порталу.
Зразок такого порталу показано у таблиці 5.10. Основним методологічним підходом
у цій моделі є системно-діяльнісний підхід, який в освіті означає, що навчання – це
процес діяльності учня, спрямований на становлення його свідомості і його особистості в цілому (В. Н. Сагатовський, Є. Г. Юдін) [72; 401; 414]. Основна ідея полягає
в тому, що нові знання не даються в готовому вигляді. Учні „відкривають” їх самі в
процесі самостійної дослідницької діяльності. Завдання вчителя при введенні нового
матеріалу полягає не в тому, щоб все наочно й доступно пояснити й показати.

7

„Learning-skate” (LS) термін автора.
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Таблиця 5.10
Примірна структура предметного „порталу знань”
Головна
Галузі
Предмети
/ НавчальноКонтроль /
Заходи
знань
дисципліни / методичні ма- СамоконтДозвілля
курси
теріали
роль
ЗаконоНазви
Назви
(Training
& Види завдань Напрями
давство
Cases
Служба
Галузі
ОВГ:
Викладачі
Тести для
Бізнесзайнятості Профоріє- 4-6; 7-10; 11- Інформаційно- самоперевір- ініціатиСпільноти нтація
14; 15-17; 18- аналітичні ма- ки
ви,
Кар’єра
22; 23-32; 33– теріали
ЗНО
стартами,
Пошук ва- 42; 40+; 50+; .
Міжнародбізнескансій
60+ Спільна
ний моніто- інкубатоКонсульробота груп
ринг
ри
тації
Набір
Tests Тести Surveys Огляди Portfolios Curriculum Навчальний план
інструме- Mapping Benchmarking Handbooks Довідники Rubrics Рубрики
нтів для
Transparency Framework Principles of Assessment Принципи оцінки
навігації
Measuring Quality Вимірювання якості Найпоширеніші національні теХмара
сти для оцінки результатів навчання студентів. Collegiate Assessment of
Мережі
Academic Proficiency (CAAP) Енциклопедичний оцінка академічного
Proficiency (СААР) Critical Thinking Assessment Test (CAT) Критичне
мислення Оціночний Тест (CAT) Collegiate Learning Assessment (CLA)
Оцінка Енциклопедичний навчання (CLA) ETS Proficiency Profile
(MAPP) ETS Знання профілю : Формально – Міра академічної кваліфікації і прогресу (МАПП) WorkKeys Collegiate Assessment of Academic
Proficiency (CAAP) Енциклопедичний оцінка академічного Proficiency
(СААР) (Джерело: Національний інститут з оцінки результатів навчання, США )
Підтримка Стати
Стати
Зовнішні
Навички для ЗворотПідтримка студентом інструктором освітні
працений
Докуменресурси:
влаштування зв’язок
ти
OECD Hоme
„Завтра поКонтакти
(шаблони,
Eduсation
чинається
Календар
зразки)
тут”
Учитель повинен організувати дослідницьку роботу учнів, щоб вони самі
конструювали вирішення проблеми заняття й обґрунтували, як треба діяти в нових
умовах. Системно-діяльнісний підхід визначає необхідність подання нового матеріалу через розгортання послідовності навчальних завдань, моделювання досліджуваних процесів, використання різних джерел інформації, у тому числі інформаційного
простору мережі Інтернет, передбачає організацію навчального співробітництва різ-
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них рівнів (вчитель – учень, учень – учень, учень – група ). Застосування діяльнісного підходу обумовлене рамками науки про соціум, бо „діяльність є специфічно людська форма активного ставлення до навколишнього світу, зміст якої – доцільна зміна
і перетворення світу на основі освоєння і розвитку наявних форм культури”. Такий
підхід набуває значної ефективності, методологічно посилюється в тих випадках,
„коли системні принципи залучаються для побудови предметних конструкцій, пов'язаних з вивченням діяльності”, коли „системність виконує функцію пояснювального
принципу по відношенню до діяльності як предмету вивчення” (Є.Г. Юдін) [414].
Таким чином, використовуючи технологію „Learning-skate” студент може вивчити/перевірити знання з певної теми, виконати теоретичні й практичні завдання,
здійснити самоперевірку власних умінь, вибрати вправи, тренінги, які сприятимуть
саморозвитку/самовдосконаленню.
Основними показниками ефективності розробленої педагогічної моделі реалізації технологій навчання економічних дисциплін (керованої результативності
навчання) обрано такі: підвищення показників успішності навчання студентів, самоуправління якістю власного навчання, формування їхніх професійних компетентностей, розвиток здатності до професійного розвитку та самореалізації (розробка програми професійного розвитку), збільшення інтенсивності навчання. Результати визначення рівнів сформованості показників ефективності навчання після проведення
формувального експерименту представлено на рисунку 5.2. Аналіз результатів контрольних заходів і підсумкового модульного контролю на цьому етапі нашого дослідження дав змогу розділити студентів експериментальних (ЕГ) і контрольних груп
(КГ) за рівнями сформованості професійної компетентності, схарактеризованими у
таблиці 5.1. В ЕГ кількість студентів високого рівня сформованості професійної
компетентності (рівень А) була вищою на 15,42 %, показники достатнього рівня (В)
відрізнилися мало, показники середнього (репродуктивного – С) рівня на 4,26 %
вищими були у КГ (17,61% проти 13,35%). В ЕГ суттєво меншою була частка студентів із показниками низького (D) рівня (9,94% учасників ЕГ проти 13,86% – у КГ) і
початкового (Е) рівня (25,57% учасників ЕГ проти 32,58% – у КГ) (рис. 5.2) .
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Рисунок 5.2. Рівні сформованості професійних компетентностей студентів –
майбутніх економістів у контрольних та експериментальних групах
Експериментальною перевіркою ефектів суб’єктної активності виявлено, що
якість навчання студентів ЕГ (рівні А-В) вища на понад 42 % порівняно з учасниками КГ. 78% студентів ЕГ здатні здійснити самооцінку компетентностей та вмінь,
проаналізувати способи й можливості їх формування та розвитку; зміцнилися позиції мотивації професіоналізму, в структурі СДЦ – майже 80 % своїх очікувань від
навчання студенти формулюють в індикаторах своєї професійної діяльності. Рівень
успішності студентів ЕГ підвищився: в третьому семестрі СБ заняття – 2,4, у четвертому – 3,68. На початок третього семестру самооцінку власних умінь могли виконати не більше 8-10%% студентів, на кінець п’ятого семестру понад 84 % студентів
здатні здійснити самооцінку компетентностей та вмінь, проаналізувати способи й
можливості їх формування та розвитку в процесі навчання (Додаток Д.3).
Студенти ЕГ збільшили кількість завдань, виконуваних на заняття, зокрема –
завдань творчого й проектного змісту. Суттєво зменшується кількість пропусків
практично-семінарських занять (КГ – 23,52 %; ЕГ – 13,49 %). На 12 % підвищується
середній бал (СБ) заняття (КГ 3,01 бал., ЕГ 3,68 бал.). На 38 % збільшується кіль-
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кість виконуваних завдань з дисципліни за семестр. Майже удвічі (на 81,9 %) збільшується навчальна активність студентів протягом заняття. Відбувається урізноманітнення видів завдань, які виконують студенти на навчальні заняття (КГ: 3-5 видів,
ЕГ: до 10 видів навчальних завдань).
Основні показники результатів навчальної діяльності студентів у процесі навчання дисциплін „ПДНМ” і „МВЕ” представлено у таблиці 5.11 і на рисунку 5.3.
Таблиця 5.11
КГ (224 студ.)
К-ть
Частка,
студ
%
Виконання тематичних презентацій
81
36,16
Розроблення навчальної економічної казки 19
8,48
Розроблення Бізнес-плану
35
15,62
Соціальний проект
0
0,00
Методична розробка уроку
96
42,86
Участь в анкетуваннях
65
29,02
Виконання тематичних есе
22
9,89
Вплив на якість свого навчання
12
5,36
Розуміння розвитку своєї професійної
86
38,39
компетентності
Навчально-професійний досвід (тренінги, 7
3,12
стажування)
Конструкторські роботи на L-платформах 36
16,07
Складання цифрового портфоліо
79
35,27
Результати діяльності студентів,
види робіт

ЕГ (361 студ.)
К-ть
Частка,
студ
%
169
46,81
253
70,08
157
43,49
97
26,87
318
88,09
312
86,43
173
47,92
304
84,21
311
86,15
86

23,82

106
264

29,36
73,13

Виявлено, що найбільшу ефективність для формування професійних компетентностей забезпечують ігрові, тренінгові й проектні технології навчання економічних дисциплін, які реалізуються роботами студентів у малих групах. На основі експертного опитування студентів і викладачів економічних дисциплін виявлено залежність між успішністю студентів з певного предмета й технологіями навчання, які
практикує викладач. Використання ігрових і тренінгових технологій навчання сприяло підвищенню середнього балу студента з дисципліни на понад 9,4 %.
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Рисунок 5.3. Порівняння структури видів діяльності студентів у контрольних
та експериментальних групах при навчанні дисциплін „ПДНМ” і „МВЕ”
Динаміку показників результативності навчання студентів у ході дослідження
виявлено з достатньою вірогідністю, що підтверджено обчисленням статистичної
достовірності різниці між середніми значеннями показників діагностування в експериментальних і контрольних групах з використанням t-критерію Стьюдента.
Критеріально-оцінювальний блок дослідження включав такі види контрольноперевірочних заходів:
– перевірка динаміки мотиваційно-ціннісних показників результатів навчання
(динаміка мотиваційних профілів, суб’єктних дидактичних цілей);
– перевірка особистісно-рефлексивних показників (відповідальність за якість
власного навчання, структура якості власного навчання, прогрес у власному професійному навчанні, розвиток некогнітивних індикаторів, самооцінка власних умінь за
результатами навчання);
– перевірка розвитку когнітивних компонентів компетентності (виявлення динаміки загальної успішності студентів контрольних та експериментальних груп; кількість і типи виконаних завдань);
– перевірка розвитку технологічного (операціонально-діяльнісного) компонента (розуміння і комплектування структури власної професійної компетентності, розуміння системи власного професійного навчання, розуміння методичних інструме-
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нтів і джерел для формування професійно-значимих компетентностей, аналіз
суб’єктної системи відповідальності за якість освіти у локальному середовищі).
Для реалізації ТКРН студентам було запропоновано включити в інструментарій власного навчання засоби ІКТ, зокрема „портал знань – портал компетентностей”, „Learning-skate” – гнучку матрицю дидактичного змісту й завдань для навчання економічних дисциплін. Студенти в автономному режимі мали змогу опрацьовувати матеріали для поточних занять, вибіркові завдання, контрольно-діагностичні й
хрестоматійні матеріали. А також могли виконати додаткове завдання – наповнювати „портал знань” своїми дослідницькими матеріалами за навчально-професійними
інтересами. З учасників ЕГ 92% студентів узяли участь у цій роботі – виконували
завдання науково-дослідницького і творчого характеру. В результаті – було розроблено опорний конспект-хрестоматія з дисципліни „ПДНМ”, методичний банк тематичних презентацій з „ПДНМ” та „МВЕ”, розроблено веб-квест „Твоя майбутня
професія”, тематичні mind-maps, комікси, опорно-інформаційні карти і схеми.
З метою виявлення суб’єктних факторів і важелів якості навчання, визначення
змістових характеристик якості навчання та суб’єктних факторів їх формування, нами було проведено ряд досліджень у навчальних групах студентів 2-3-х курсів ВНЗ
економічного профілю. Досліджено розуміння студентами поняття „якість навчання” та її складників, визначальних факторів у забезпеченні якості навчання.
Було встановлено основні фактори якості освіти та їх рейтинг. Найбільш важливе місце посідають такі (в порядку зменшення значимості): наявність мотивації до
навчання; задатки студента до певного напрямку професійного навчання; рівень
якості навчальних планів і програм; наявність у викладачів мотивації до успішної
діяльності; якісний склад викладачів; наявність у ВНЗ системи управління якістю
освіти; рівень матеріально-технічної бази ВНЗ; соціальні умови життя студентів;
методичне забезпечення студентів; рівень запиту випускника; міжнародні зв’язки
ВНЗ; рівень наукових досліджень у ВНЗ; рівень конкурсу при вступі до ВНЗ; фінансове становище ВНЗ; рівень автономності в діяльності ВНЗ. Студентам також було
запропоновано розподілити відповідальність за забезпечення якості навчання за рівнями і суб’єктами (1) суб’єкт, 2) процес, 3) предмет, 4) зміст, 5) умови, 6) продукт
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діяльності, 7) ціль, 8) мотив, 9) спосіб, 10) технології, 11) результат). За результатами дослідження нами складено „поле якості навчання”, у якому відображено основні акценти відповідальності за суб’єктами та рівнями якості згідно компонентів
структури діяльності (за К. Платоновим). Студенти, які не вивчали ДППД, взагалі не
справились із завданням. Студенти, які вивчають ДППД, швидко самоорганізувались у малі робочі групи, провели бліц-обговорення та здійснили відповідний розподіл. Як виявилось, ці студенти досить чітко розуміють суть якості навчання та виокремлюють сектори (акценти) відповідальності для кожної групи суб’єктів. Так,
зокрема, макро-суб’єкти (держава, ринок, асоціації) повинні відповідати за правильно поставлені цілі освіти та критерії їх досягненості (результат). Держава повинна
створювати умови, щоб підтримати за допомогою відповідної державної політики
навчання фахівців (у тому числі викладачів, директорів шкіл та керівників ВНЗ) на
всіх рівнях і протягом всієї їхньої кар'єри, з тим щоб забезпечувати їх повну відповідність освітнім та соціальним обов'язкам. На мезорівні – громада, роботодавці, батьки чинять основний влив на вимоги щодо якості освіти у регіоні і на рівні окремих
навчальних закладів, на формування зовнішньої інфраструктури якості освіти, якість
професійної підготовки майбутніх фахівців.
Суб’єкти безпосередньої взаємодії на мікро-рівні (викладачі й студенти) несуть спільну відповідальність за такі характеристики: якість навчання дисципліни,
якість навчальних занять, якість компетентності випускника. На думку студентів,
головна задача викладача – вибір відповідних способів, технологій, методів організації навчання з предмета. Головний же фактор якості – мотивація (самомотивація)
повністю знаходиться у фокусі відповідальності студента. Таким чином, ми можемо
конструювати своєрідне „поле предметної якості”, яке включає конгруентні елементи, які здатні оперативно адаптуватися до вимог середовища.
За даними опитування, з точки зору студентів, основні фактори забезпечення
якості освіти на рівні навчального предмета є такими, що, насамперед, мають психоемоційний та особистісно-діяльнісний компоненти, й пов’язані з безпосередньою
ітеракцією „Викладач – Студент”: наявність у студентів мотивації до навчання; задатки студента до певного напрямку професійної підготовки, його психофізіологічні
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особливості: інтелект, пам’ять, увага. Важливе значення для забезпечення якісного
навчання має наявність у викладачів мотивації до успішної діяльності; якісний
(компетентнісний) склад викладачів. Сукупна частка цих факторів у загальному
рейтингу становить понад 40%. Таке розуміння якості професійної освіти узгоджується із результатами досліджень німецьких учених (Комісія Ф. Еддінга, „Модель
вхідних і вихідних критеріїв якості” / Modelle fuer die Erfassung von Input–bzw. Fuer
die Outputqualitaet von Bildungsmassnahmen). Дослідники вважають, що вхідна –
„початкова кваліфікація” (Inputqualitaet) учня має визначальне значення для забезпечення якості професійної підготовки, адже тільки впливаючи на початкову кваліфікацію, змінюючи відповідним чином компоненти навчальної програми, можна
суттєво позитивно вплинути на остаточну кваліфікацію учня. З іншої позиції, реальна участь студентів у забезпеченні якості передбачає їх особисті досягнення з постановки цілей, досягнення результатів, вирішення проблем та адаптації процедур в
рамках громадської відповідальності за освіту. Результатом навчання стає надання
всім учням/студентам знань, навичок і технологій з тим, щоб вони були здатні жити
своїм життям як активні громадяни демократичного і різноманітного суспільства, та
інтегруватися в спільноти у постійно мінливому світі їх професійної зайнятості.
В результаті нашого дисертаційного дослідження окреслено можливі шляхи
розвитку технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти,
розроблено теоретичні й методичні засади їх ефективної реалізації, зокрема такі:
– формулювання критеріїв ефективності технологій навчання в індикаторах,
що відображають нормативні вимоги державних і галузевих освітніх стандартів та
показники результативності професійної підготовки згідно з європейськими кваліфікаційними нормами;
– врахування специфіки (сфер, чинників, стадій) професійного розвитку й
професійного самоусвідомлення учня/студента;
– теоретичне обґрунтування місця економічної дисципліни в системі певного
рівня освіти (початкова – середня – вища; професійна – непрофесійна; формальна –
неформальна – інформальна; обов’язкова – додаткова), узгодження цілей навчальної
дисципліни з цілями здобуття освіти на цьому рівні;
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– вибір та комплектування методологічних, теоретичних і методичних підходів до організації навчання дисципліни на певному етапі неперервної освіти;
– узгодження дидактичних цілей дисципліни та динаміки розвитку ринків
праці (певного сектора); створення можливостей для учня щодо проектування власного особистісно-професійного розвитку в процесі навчання;
– самоаналіз і самооцінка викладача щодо виявлення власних прихильностей в
аспектах стилю викладання, технологій навчання, типів взаємодії „вчитель-учень”,
переваг у виборі методів навчання;
– дидактичний аналіз робочої навчальної програми дисципліни, інформаційнометодичного забезпечення, структури навчальних завдань, можливостей закладу
освіти для технічного забезпечення навчання (приміщення, ІКТ, мультимедіа), власних інформаційно-технічних можливостей викладача та учнів;
– проектування та розроблення методичної матриці обраної (базової) технології навчання, яка включає загальні й конкретні дидактичні цілі, проект результатів
навчання, упорядкування змісту дисципліни (за темами й модулями), форм навчальних занять, методів навчання, карти навчальних завдань тощо;
– планування структури навчальних занять з урахуванням освітньоособистісних потреб та бізнес-процесів середовища діяльності – навчання відбувається в контексті професійної діяльності, коли будь-яке вирішуване завдання відображає одну зі сторін майбутньої професії;
– забезпечення рівних умов для навчання учасникам конкретної освітньовікової (навчальної) групи для отримання рівних результатів відповідно до можливостей кожного; розроблення й пропонування учням графіка навчальної роботи (аудиторні заняття, позааудиторна робота – ІКР, самостійні домашні завдання), контрольних заходів, відповідальності за невиконання (невстигання);
– організація навчально-тренувальних вправ із використанням ІКТ (MOODLE,
Google-Диск, „хмарні” сервіси тощо);
– розроблення карти поступу учня в навчанні економічних дисциплін (на основі „Діагностичної карти формування професійної компетентності”);
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– забезпечення зворотних зв’язків учасників навчання для здійснення своєчасної рефлексії; проектування й планування заходів щодо самооцінки учнів/студентів
(індивідуальні тести, вправи, коучинг, ІКР тощо).
Відзначено, що багатоаспектність цілей, змісту і стратегій реалізації економічної освіти ставить перед викладачами завдання вибору оптимальних дидактичних
технологій, що забезпечують якість предметного навчання. Результативність якісної
освіти забезпечується комплексом умов, серед яких найважливішими є такі: педагогіка співпраці, конструктивістські технології навчання, соціальне партнерство. Всі
інші засоби є похідними і допоміжними. Викладач є головною дійовою особою у забезпеченні ефективності вивчення економічних дисциплін і створення мотиваційного поля для учнів. Ні одна з технологій навчання не є абсолютно ефективною і не
може замінити відданого, зацікавленого й уважного викладача.
Висновки до розділу 5
Результати дослідно-експериментальної роботи щодо реалізації технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти в контексті формування
професійних компетентностей і забезпечення якості навчання майбутніх фахівців
дають підстави зробити такі висновки:
В розвитку сучасної економічної освіти переважає традиційна система директивної ЗУН-дидактики, учень залишається об’єктом педагогічного впливу, а викладачі (в міру своєї зацікавленості) реалізують різноманітні технології, методи й прийоми активізації навчання з метою збільшення обсягу засвоєння учнями економічних знань. Поряд з цим, переважна більшість учнів мають особистісно обумовлені
дидактичні цілі й уявлення щодо навчання економічних дисциплін, а його результати пов’язують з отриманням переваг у своєму професійному й життєвому розвитку.
У зв’язку з цим зроблено припущення, що ефективність навчання повинна бути
пов’язана із самовизначенням, самопроектуванням і саморозвитком учнів засобами
технологій навчання економічних дисциплін. Реалізація технологій навчання економічних дисциплін відбувається з більшою ефективністю, коли у ній активно втілю-
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ються інтереси й дії усіх суб’єктів навчання: викладача, учнів, роботодавців, учасників територіальних ринків праці тощо.
Технології навчання є основним інструментом забезпечення якості навчання
майбутніх фахівців для економіки й підприємництва, формування їхніх професійних
компетентностей і професійно значущих особистісних якостей, які є компонентом
гуманітарних засад розвитку спільнот, що навчаються, і забезпечення якості життя
на рівні локального соціально-економічного середовища.
Головним чинником ефективності реалізації технологій навчання в економічній освіті виступає суб’єктна активність учнів/студентів у форматі самокерованого
навчання. Загальнонауковим методологічним підходом у реалізації технологій навчання економічних дисциплін є антропоцентризм, який обумовлює значення зростаючої суб’єктної активності для розширення меж особистісно-професійної реалізації, професійного розвитку й трудової мобільності у сфері домінуючих економікоособистісних інтересів. Результатом навчання економічних дисциплін є: розвиток
економічного мислення, формування економічної та професійної компетентностей
фахівців, підготовка учнів/студентів до особистісно-професійної самореалізації та
розвитку протягом усього життя.
Метою нашого дослідження було розроблення й обґрунтування теоретичних і
методичних засад реалізації професійно-орієнтованих технологій навчання економічних дисциплін для забезпечення якості навчання та формування професійних компетентностей у професійній підготовці майбутніх фахівців-економістів.
Для перевірки ефективності представленої моделі реалізації технологій навчання розроблено карту критеріїв і показників результатів навчання за видами і
компонентами компетентностей (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціонально-діяльнісний, особистісно-рефлексійний). Показники й рівні сформованості
компетентностей за відповідними критеріями мають узгоджуватися із вимогами
програми дисципліни або їх циклу. Оцінку ефективності функціонування педагогічної моделі висвітлено через результати оцінювання досліджуваних феноменів (забезпечення якості навчання й формування професійної компетентності) за кількісними й якісними ознаками певних рівнів. У ході нашого дослідження було акценто-
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вано на перевірці параметрів ефективності навчання, що виражені у таких результатах навчальної діяльності студентів ЕГ: динаміка виконаних завдань з предмета; динаміка успішності; самооцінка власних умінь та професійних компетентностей студента; динаміка навчальної мотивації; динаміка самооцінки когнітивного компонента результатів навчання. Порівняння здійснювалось між студентами, які навчаються
із використанням ТКРН і традиційних технологій навчання, та студентами, які не
вивчали додаткові психолого-педагогічні дисципліни.
Доведено, що значні функціональні можливості в контексті підвищення ефективності та забезпечення якості навчання фахівців-економістів має технологія керованої результативності навчання (ТКРН). Інструментами керованості в системі технологій інтенсивного професійно-орієнтованого навчання є такі компоненти: дидактичні цілі предмета, СДЦ, джерела знань та способи їх обробки (мультиагентне й
мультимодальне навчання), тематичні блоки завдань, які відповідають цілям формування компетентностей професійної особистості майбутнього фахівця.
Експериментальна перевірка ефектів суб’єктної активності показала, що студенти ЕГ збільшили кількість завдань, виконуваних на заняття, рівень успішності
студентів ЕГ підвищився на понад 40%; 80% студентів здатні здійснити самооцінку
компетентностей та вмінь, проаналізувати способи і можливості їх формування та
розвитку; зміцнилися позиції мотивації професіоналізму, в структурі СДЦ – майже
80 % своїх очікувань від навчання студенти формулюють в індикаторах своєї майбутньої професійної діяльності.
Виявлені зміни показують достатню обґрунтованість теоретичних і методичних засад запропонованої педагогічної моделі реалізації технологій навчання економічних дисциплін для підвищення ефективності навчання та формування професійних компетентностей майбутніх фахівців-економістів.
Основні положення п’ятого розділу висвітлено в таких публікаціях автора:
[30]; [147]; [148]; [152]; [154 – 157]; [158-161]; [162]; [163 – 166]; [171]; [175]; [178];
[179]; [180]; [181]; [182]; [187]; [188]; [189]; [204]; [320]; [388].
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ВИСНОВКИ

У дисертації відповідно до мети й концептуальних положень дослідження розкрито теоретичні й методичні засади технологій професійно-орієнтованого навчання економічних дисциплін задля підвищення якості навчання та формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у системі неперервної освіти з урахуванням вимог суспільства, запитів особистості та ринків праці.
Результати проведеного дослідження підтвердили правомірність основних положень загальної гіпотези, засвідчили ефективність розв’язання поставлених завдань і дали підстави для формулювання висновків.
1. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю модернізації неперервної освіти (зокрема й економічної) в контексті утвердження європейських стандартів її якості та підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців для економіки й підприємництва; подолання суперечностей, які гальмують реалізацію завдань професійно-орієнтованого та особистісно-орієнтованого навчання
учнів і студентів у навчально-виховному процесі.
З теоретичного аналізу досліджень означеної проблеми в українській та зарубіжній педагогічній теорії та практиці діяльності навчальних закладів встановлено,
що попри дослідження значної кількості питань, пов’язаних з упровадженням технологій професійно-орієнтованого навчання та підготовкою фахівців-економістів,
їхній навчально-професійний розвиток мало відображає тенденції розвитку спільнот, що навчаються (learning сities), та реалізації неперервної освіти для якісного
життя. Поряд із тенденціями диверсифікації економічних знань та повсюдної економічної освіти, спостерігається зниження її якості, що відображається у низькій
продуктивності праці, високих показниках безробіття серед молоді з вищою освітою, зокрема випускників-економістів.
У контексті теоретичного аналізу проблеми дослідження здійснено дефініційний аналіз поняття „технології навчання”, що дало змогу зробити висновок про його
комплексність та відсутність однозначності щодо його визначення, змісту, структу-
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ри, класифікацій, цілей і засобів реалізації. Уточнено поняття, які характеризують
предмет дослідження: „неперервна освіта”, „неперервна економічна освіта”, „економічні дисципліни”, „компетенція”, „компетентність”, „професійна компетентність
майбутніх фахівців”, „технології професійно-орієнтованого навчання”, „навчальнопрофесійні тренінги”, „бізнес-тренінги” тощо. Подальшого розвитку набули характеристики методологічних підходів до організації процесу навчання економічних дисциплін та формування професійної компетентності фахівця.
2. Обґрунтовано, що для розв’язання проблем підвищення якості в економічній освіті необхідним є удосконалення форм і методів навчання, упровадження інноваційних

дидактичних

технологій

професійно-орієнтованого

й

соціально-

економічного спрямування. Результативність та ефективність якісної освіти забезпечується комплексом умов, серед яких найважливіші – педагогіка співпраці, технології навчання, соціальне партнерство, взаємодія з викладачем.
Поняття „якість навчання” як інтегративний стрижень системи освіти визначено як характеристику навчальної діяльності, яка відображає результати й наслідки
навчання за такими аспектами: 1) якість сформованих у процесі навчання знань,
умінь та елементів компетенцій учнів, рівень навчальних досягнень студентів; 2)
якість особистості учня, що визначається високим рівнем мотивації навчальних досягнень, розвитком його мислення, усвідомленою потребою в засвоєнні знань та
вмінь, продуктивністю, відповідністю соціальним нормам, комплексом характеристик професійної свідомості, що визначають здатність майбутнього фахівця успішно
здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог економіки на сучасному
етапі розвитку суспільства.
Схарактеризовано концептуальні засади забезпечення якості навчання у сучасних дидактичних системах. Основним показником якості навчання має бути результат навчання як підтвердження знань студента й того, що він розуміє й уміє робити по завершенню навчального процесу, що визначається за рівнем знань, сформованих навичок і компетентностей. До основних напрямів підвищення якості економічної освіти віднесено: упровадження інноваційних технологій навчання, розви-
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ток педагогічної майстерності викладачів, розвиток самокерованого навчання. Обґрунтовано інваріантні методичні інструменти забезпечення якості навчання.
Подано характеристику якості навчання за трьома суб’єктними складовими:
1) як стан учасників навчальних груп; 2) як властивість – характеристику навчально-виховного процесу; 3) як здатність – комплексну характеристику власної (індивідуальної) активності суб’єкта навчання.
Обґрунтовано, що основні чинники якості навчальної діяльності визначаються
педагогічною взаємодією викладачів і студентів. Тому організація взаємодії
суб’єктів навчально-виховного процесу позитивно впливатиме на підвищення ефективності засвоєння предметних знань і якості навчання майбутніх фахівців.
3. На основі аналізу джерел з питань розвитку інноваційних технологій соціогуманітарного й мультимедійного навчання економічних дисциплін розкрито особливості технологій навчання, які використовуються в системі неперервної економічної освіти, та їх цілевідповідного добору в процесі організації навчання учнів/студентів задля формування їхніх професійних компетентностей.
Констатовано, що важливим завданням у навчально-виховному процесі сучасних закладів неперервної освіти є забезпечення особистісно-орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців, спрямованої на засвоєння знань, умінь, навичок і форм поведінки, на формування певної структури особистісних якостей та
професійно значущих компетентностей. Дидактичні технології, які узгоджуються з
компетентнісним підходом у навчанні, мають забезпечити організацію суб’єктсуб’єктної взаємодії викладача та учнів, реалізувати суб’єктну позицію учня у проектуванні „предметного поля” його розвитку.
Технології інтенсивного професійно-орієнтованого навчання в системі економічної освіти висвітлено як комплекс взаємопов’язаних технологій вивчення економічних дисциплін, що підпорядковуються вимогам Державних стандартів, ГСВО та
цілям діяльності навчального закладу, з урахуванням системи мотивації учнів, перспектив їхньої соціально-економічної та професійної самоідентифікації. Описано технології навчання економічних дисциплін за їх функціональною специфікою для
формування професійної компетентності: технології функціонально-змістового на-
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вчання; технології особистісно-соціального навчання; технології інтегративного навчання економічних дисциплін. В основу реалізації технологій професійноорієнтованого навчання економічних дисциплін покладено діяльнісний та наративний підходи, які реалізуються через систему професійно-орієнтованих дидактичних
завдань, навчально-виробничих тренінгів і проектів, що відповідає психологопедагогічним вимогам до функціонування системи „професійне навчання – практична діяльність” згідно з парадигмою „знання для забезпечення якості життя”.
Завдання випереджальної освіти й навчання орієнтують на включення студента у процес проектування навчальних цілей і результатів самопроектування траєкторій особистісного розвитку у процесі професійної підготовки. Для реалізації такої
освіти необхідним є врахування чинників технологій особистісно-, соціально- й
професійно-орієнтованого навчання й виховання, перетворення навчального середовища на відкритий культурно-освітній простір. Особливе місце в системі технологій
професійно-орієнтованого навчання посідають навчально-професійні тренінги продуктивного спрямування (бізнес-тренінги), які забезпечують умови для розвитку
суб’єктності майбутнього фахівця у процесі самокерованого навчання (СКН) задля
забезпечення якості його професійної реалізації та якості життя.
Виокремлено тенденції розвитку сучасних технологій навчання економічних
дисциплін: вплив на зміст навчання глобалізації політичних, економічних і культурних процесів зі збереженням національних традицій на основі принципів демократизації та гуманізації; інтеграційні процеси в розвитку різнорівневих систем економічної освіти, що сприяє взаємозбагаченню, урізноманітненню форм і методів навчання; всебічна інформатизація навчального процесу; впровадження трансферу технологій і систем перезарахування результатів навчання, що сприятиме академічній мобільності викладачів і студентів, розвитку спільного змістового поля циклів дисциплін; створення цілевідповідних систем контролю результатів і якості навчання (сертифікації, професійної готовності, особистісного розвитку тощо).
Сформульовано дидактичні умови, дотримання яких забезпечує підвищення
ефективності технологій професійно-орієнтованого навчання:
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– постановка ясних цілей, пов’язаних із цілями закладу чи індивіда, що відповідають філософії розвитку та практиці управління;
– забезпечення навчального процесу власними інформаційно-методичними
матеріалами, безпосередньо пов’язаними зі змістом конкретної дисципліни й майбутньої практичної діяльності фахівця;
– використання ефективних методів навчання, що дають змогу оптимально й
надійно розв’язувати поставлені завдання з урахуванням вимог до знань, умінь і навичок для професійної діяльності майбутнього працівника;
– поєднання репродуктивних і продуктивних методів навчання із залученням
ІКТ за умови забезпечення пріоритету практичної діяльності;
– моделювання професійних умінь майбутніх фахівців за відповідними рівнями сформованості компетентностей;
– міждисциплінарний характер навчання, врахування потреб стратегічного цілепокладання для розвитку професійної діяльності;
– перехід від організованої системи догматичного передання знань і досвіду
професійної поведінки до управління знаннями, до формування нових знань за рахунок синергії всіх учасників навчання та зміни їхніх ролей;
– надання майбутнім фахівцям необхідного комплексу знань, умінь і навичок
квазіпрофесійної діяльності, забезпечення педагогічного керування цим процесом;
– провідна роль викладача в процесі професійного навчання, оскільки педагогічний процес є продуктом конструктивної діяльності викладача та його творчої взаємодії зі студентами;
– усвідомлений добір видів навчальної діяльності, які забезпечать потреби
студентів у самореалізації, сприятимуть розвиткові їхніх особистісних якостей;
– поєднання колективних та індивідуальних форм роботи, управління та самоуправління, урахування процесів самоорганізації в студентських групах;
– використання для професійної підготовки майбутніх фахівців елементів дистанційного навчання;
– відповідне матеріально-технічне й програмове забезпечення навчання.
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4. На основі ретроспективного аналізу розвитку компетентнісного підходу в
професійній підготовці визначено етапи цього процесу, розкрито особливості підготовки фахівців для економіки. Схарактеризовано вплив соціально-економічних чинників на розвиток компетентнісно-орієнтованого навчання у загальній та професійній освіті, виявлено тенденції та особливості цього процесу.
Професійну компетентність визначено як комплекс професійних та особистісних якостей фахівця, інтегративний показник ступеня оволодіння професійними
знаннями, вміннями, навичками, поєднання професійного досвіду та особистісних
компетентностей, що дає змогу розв’язувати виробничі задачі на високому професійному рівні. Констатовано, що модель професійної компетентності включає: цінності; домінуючі стилі поведінки; прагнення до значущих цілей; сприйняття суспільної структури; рольові очікування; здатність до ініціативи бажання братися за роботу для досягнення мети й підвищення якості праці; готовність до особистої участі
у розв’язанні проблем.
На основі аналізу феномену професійної компетентності як специфічної інтегративної здатності, що забезпечує успішність діяльності, виокремлено її види, до
яких належать: фахова (предметна), методична (технологічна), соціальна й особистісна компетентність. Кожен з цих видів компетентностей містить взаємодоповнювані
та взаємозамінні компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціональнодіяльнісний, особистісно-рефлексивний.
Визначено й апробовано комплекс методів формування професійної компетентності у процесі економічного навчання: розповідь, пояснення, евристичні бесіди;
репродуктивні завдання; робота з документами, нормативно-правовими актами;
дискусія; проект; наративне листування; спільна робота в мережі; проблемний виклад; аналіз проблемних ситуацій; кейси; сюжетно-рольові вправи; творчі, практико-орієнтовані проекти; аналіз-інтерпретація економічних текстів; інтерактивні завдання; дидактичні ігри; on-line контроль знань; тренінгові завдання.
5. Висвітлено концепцію та методику проектування технологій керованої результативності професійно-орієнтованого навчання як гнучкої конструкційної системи спеціально упорядкованих методичних компонентів навчального процесу,
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спрямованої на реалізацію суб’єктних дидактичних цілей учасників навчання, узгоджених із дидактичними цілями дисциплін професійно-орієнтованої підготовки й
загальними освітніми цілями навчального закладу. Суттєвим поняттям, що характеризує ці гнучкі технології, є модель квазіпрофесійних результатів навчання, зорієнтованих на: поліпшення знань; формування навичок та компетенцій в межах особистої, громадянської, соціальної та/або пов’язаної із зайнятістю перспективи. З
урахуванням принципу суб’єктної активності у запропонованих технологіях навчання доцільним є моделювання результативності навчання з урахуванням
суб’єктних дидактичних цілей і створення умов для комплектування кожним студентом портфеля своїх професійних компетентностей (досьє професійних умінь), що
за структурою відповідає потребам професійної підготовки, майбутнього працевлаштування, трудової мобільності випускника й забезпечення гідної праці.
Концепція керованої результативності навчання функціонально узгоджується
з теоріями проектування змісту освіти й самоуправління (керованості) навчанням,
що є компонентом неперервної освіти й реалізується за такими цілями: розвиток
особистісного потенціалу учнів; сприяння модернізації освіти для підвищення якості життя; розвиток соціальної керованості й сприяння соціальним змінам.
Самокероване навчання (СКН) визначено як відображення соціальної керованості – процесу, за якого суб’єкти беруть на себе ініціативу й відповідальність в діагностиці потреб, розробленні цілей, виявленні інтелектуальних і матеріальних ресурсів для навчання, у виборі й застосуванні відповідних стратегій та оцінки результатів навчальної діяльності. Для реалізації СКН, цілеспрямованого добору технологічних інструментів з навчальної дисципліни та конструктивного користування дидактичними матеріалами представлено концептуальну модель технології „Learningskate”, за якої активним і продуктивним суб’єктом стає студент як безпосередній
учасник навчання. Доведено, що для ефективності технологій керованої результативності навчання доцільним є впровадження мережних електронних засобів різноманітного контенту й функціонального призначення.
6. Встановлено, що в системі технологій професійно-орієнтованого навчання є
наскрізні й специфічні технології, характерні для різних етапів і рівнів неперервної
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освіти. Особливе значення мають тренінгові технології, без яких у сучасних умовах
не реалізується жоден тип навчання. Роль навчальних бізнес-тренінгів зумовлюється
відповідністю їх певним дидактичним підходам, серед яких: традиційний (когнітивний), соціально-рольовий, поведінковий. Тренінгові заняття можуть базуватися на
використанні одного основного методу (наприклад, сюжетної гри) або кількох (мінілекція, дискусія, кейс-метод, управлінська гра тощо).
Обґрунтовано структурно-змістовий контент навчально-професійних тренінгів. Визначено поняття навчального тренінгу як запланованого процесу модифікації
ставлення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду задля досягнення ефективного виконання в певному виді діяльності. Тренінг-цілі можуть відображати потреби майбутнього фахівця, вимоги професійної кваліфікації, трудової та соціальної мобільності тощо.
7. У ході експериментальної перевірки моделі реалізації технологій навчання
економічних дисциплін для формування професійних компетентностей студентів
доведено її ефективність, що підтвердили статистичні методи аналізу даних.
Реалізація основних положень дослідження спрямовується на якісне доповнення наявної педагогічної практики професійної підготовки майбутніх фахівцівекономістів, а також подальше вдосконалення теоретичних і методичних засад технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір.
Виконана дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів проблеми підвищення якості економічної освіти й ефективності формування професійних компетентностей майбутніх фахівців-економістів. Дослідження окреслює перспективи подальших наукових пошуків зазначеного спрямування, зокрема пов’язаних з питаннями
управління якістю навчання в системі освіти локального економіко-педагогічного
середовища, теоретичні й методичні засади особистісно-професійного розвитку студентів дидактичними інструментами економічних дисциплін, засобами самокерованого й змішаного навчання тощо.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Таблиця А.1
Деякі підходи щодо визначення поняття „компетентністьˮ
Поняття
„компетентністьˮ
„компетентністьˮ

„компетентністьˮ
„компетентністьˮ

„компетентністьˮ

„компетентністьˮ

Тлумачення змісту
– здатність здійснювати трудову діяльність добре,
ефективно; відповідати необхідним вимогам для
працевлаштування; виконувати специфічні трудові
функції;
– будучи продуктом навчання, компетентність не
прямо випливає з нього, а є наслідком саморозвитку
індивіда, його технологічного й особистісного зростання, самоорганізації, узагальнення досвіду;
– спосіб існування знань, умінь, освіченості, що
сприяє особистісній самореалізації, знаходженню
учнем свого місця в світі, внаслідок чого освіта постає як високо мотивована й особистісноорієнтована, забезпечує затребуваність особистісного потенціалу, визнання особистості оточуючими і
усвідомлення нею самою власної значущості;
– заснована на знаннях, інтелектуально й особистісно-обумовлена соціально-професійна життєздатність людини;
… існування знань та вмінь у вигляді соціальних
практик. … інтегральна характеристика особистості,
яка, в свою чергу, розкладається на диференціальні
компетентності. … актуальна особистісна характеристика, що ґрунтується на цінностях і ставленнях
людини, її знаннях і вміннях, є інтелектуальною та
особистісно обумовленою соціально-професійною
характеристикою людини, яка проявляється в діяльності;
… інтегративне особистісне утворення, що об’єднує
в систему знання людини про суспільство і саму себе; вміння, навички поведінки в суспільстві, а також
ставлення, які проявляються в особистісних якостях
людини, її мотивах, ціннісних орієнтаціях та дозволяють інтегрувати внутрішні та зовнішні ресурси
для досягнення соціально-значущих цілей та
розв’язання проблем міжособистісної взаємодії;
– здатність (ability) бути продуктивним та ефективним в зоні найближчого (актуального) розвитку;

Автори
Глосарій термінів
Європейського
фонду освіти
В. А.Болотов,
В. В.Серіков

І. О. Зімняя

І. Б. Зарубінська

І. Б. Зарубінська

Г. О. Ковальчук
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Продовж. табл. А.1
О. П. Бочарова
– знання, компетентність, майстерність – це психічні, акмеологічні новоутворення у якостях учасників
освітнього процесу, це „духовні продуктиˮ, створювані освітою;
„компетен- – вже виявлена сукупність особистісних якостей А. В. Хуторський
тністьˮ
учня (ціннісно-смислових орієнтацій, знань, умінь,
навичок, здібностей), обумовлених досвідом його
діяльності в певній соціально- та особистіснозначущій сферах;
„компетен- – особистісні (мотивація, емоційні, ціннісні та інші) А. В. Хуторський
тністьˮ
якості, що співвідносяться із гуманістичними цінностями освіти;
„компетен- – це беззаперечна здатність використовувати знан- Європейські квалітністьˮ
ня, навички та індивідуальні, соціальні і/або мето- фікаційні норми
(ЄКН)
дологічні вміння в роботі або навчанні, а також у
професійному та особистісному розвитку;
Р. Коуел
„компетен- – є мірою того, що хтось може зробити в певний
тністьˮ
момент часу;
„компетен- – компетентність має відношення до того, що люди декларація UDACE,
1989
тністьˮ
можуть зробити, а не те, що вони знають;
М. Сміт,
„компетен- – здатність здійснювати певну активність по віднотністьˮ
шенню до заданого стандарту;
Г. О. Ковальчук
„компетен- – комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок
тністьˮ
людини; містить у собі готовність до цілепокладання, дії, рефлексії та виявляється у всіх формах поведінки у життєвих і професійних середовищах („цільових поляхˮ);
С. М. Горбець
„професій- – комплекс професійних та особистісних якостей
на компе- фахівця, інтегративний показник ступеня оволодінтентністьˮ ня професійними знаннями, вміннями, навичками,
поєднання професійного досвіду та особистісних
компетентностей (креативності, готовності до постійного саморозвитку, самовдосконалення), що дозволяє вирішувати проблемні виробничі задачі на
високому професійному рівні;
І. В. Демура
„професій- – як якість, властивість або стан фахівця, що забезпена компе- чує разом або окремо його фізичну, психічну і духотентністьˮ вну відповідність потребі, вимогам певної професії,
спеціальності, стандартам кваліфікації, зайнятої або
виконуваної службової посади, а також способи виконання професійної діяльності;

„компетентністьˮ
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„професійна компетентністьˮ

„професійна компетентністьˮ

„професійна компетентністьˮ

„професійна компетентність
економістаˮ

Закінчення табл. А.1
Дж. Равен
– являє собою мотивовану поведінку майбутнього
працівника, і складається з кількох важливих компонентів та значимих аспектів, … повинна включати цінності, домінуючі стилі поведінки, прагнення
до значимих цілей, сприйняття суспільної структури, рольові очікування (реакції інших на поведінку
людини), здатність до ініціативи (бажання братися
за роботу для досягнення мети і підвищення якості
праці), готовність до особистої участі у вирішенні
проблем;
– комплекс професійних та особистісних якостей Г. О. Ковальчук
фахівця, інтегративний показник ступеня оволодіння професійними знаннями, вміннями, навичками,
поєднання професійного досвіду та особистісних
якостей, що дає змогу вирішувати виробничі завдання на високому професійному рівні;
В. А. Козаков,
– активна спроможність фахівця реалізовувати всі
Д. І. Дзвінчук
компоненти діяльності, яка зумовлюється його
знаннями, навичками, уміннями, а також здібностями і психічними властивостями; це здатність усвідомлено застосовувати знання у діяльності, яку оцінюють за результатами виконання роботи згідно
стандартів;
К. С. Хоружий
– інтегрована якісна характеристика особи, що являє собою комплекс набутих врезультаті професійної підготовки, самонавчання, власного професійного досвіду, знань, вмінь і навичок у сфері економічної теорії, історії економічних вчень, економічної інформатики та інформаційно-комунікаційних
технологій, фінансів, банківської справи, економічного права, бухгалтерського обліку, аудиту, функціонування бірж цінних паперів тощо, а також ділової комунікації, партнерства, основ менеджменту,
адміністрування та ін., здатність до вільного оперування ними, ефективного їх застосування в процесі
практичної економічної діяльності, здатність до
творчого нестандартного рішення проблемних економічних ситуацій, вироблення оригінальних економічних ідей на основі мотиваційної цілеспрямованості особистості до успішної економічної діяльності.
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Таблиця А.2
Деякі підходи щодо визначення поняття „економічна компетентністьˮ
Поняття

Тлумачення змісту

„економічна компетентністьˮ
(ЕК)

– інтегративне особистісне утворення, що включає А. В. Андросова,
мотиваційний, когнітивний, процесуальний та
особистісний компоненти, які обумовлюють сенс,
цінності, знання, мотиви, потреби, способи життєдіяльності, творчі дії;
– інтегративна особистісно-діяльнісна якість інди- Г. О. Ковальчук
віда, що характеризується єдністю теоретичної та
практичної готовності й здатності людини до здійснення досвіду в області соціально-орієнтованої
економічної діяльності на засадах ефективних і
раціональних способів її реалізації;
– форма відображення особистістю особливостей
Н. Грама
організації соціального досвіду засобами психолого-економічної, соціолого-економічної, економікопедагогічної сфер;
– сукупність економічних знань і практичних
О. Ануфрієва
умінь, досвіду, економічної культури і мислення;
– базисна, інтегральна характеристика особистіс- О. Г. Назарова
них якостей випускника, що відображає економічні компетенції, забезпечує ефективне й доцільне
здійснення діяльності у різних сферах і сегментах
економіки відповідно до прийнятих у суспільстві
правових і моральних норм, передбачає наявність
організаторських здібностей, навичок аналізу і
прогнозування результатів господарської діяльності, уявлення про найбільш ефективні й раціональні способи її реалізації, і професійної мобільності;
– якісна характеристика сучасного фахівця, що по- Н. І. Кузнєцова
лягає в особливому економічному мисленні, включає систему компетенцій і характеризується знаннями, уміннями, досвідом діяльності; можливістю
мобілізації зусиль до прийняття раціональних економічних рішень; рівнем готовності фахівця до вирішення економічних задач;
– характерна якість підготовки фахівця, потенціал В. П. Пугачов
ефективності трудової діяльності, „технічна підготовленість працівника до виконання професійних
функцій, пов’язаних зі спеціалізацією”.

„ЕКˮ

„ЕКˮ

„ЕКˮ
„ЕКˮ

„ЕКˮ

„ЕК”

Автори
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ДОДАТОК Б
Авторські розробки для науково-методичного забезпечення
навчання економічних дисциплін

Підручники і
навчальні
посібники

Ковальчук Г. О., Мельничук В. Г., Огнев’юк В. О. Економіка : підручник, 2003.
Ковальчук Г. О. Економіка родини : навч. посіб., 2002.
Ковальчук Г. О. Економіка. Робочий зошит Част. І. : навч. посіб., 2004.
Ковальчук Г. О. Економіка. Робочий зошит Част. ІІ. : навч. посіб., 2004.

Навчальні
програми

для загальноосвітніх закладів – 4 (Економіка родини, Світ грошей, Економіка,
Географія світового господарства з основами економіки),
для ВНЗ – 8 (Психологія бізнесу, Інтелектуальна власність, Управління знаннями, Сучасні наукові дослідження у галузі економічної безпеки, Конкурентна
політика, Методика викладання економіки, Впровадження тренінгових технологій при вивченні економічних дисциплін, Виробнича практика, Соціальна
педагогіка)

ЕНМК

Ковальчук Г.О. Робочий навчальний простір з дисципліни „Методика викладання економікиˮ (хмарний сервіс).
Дистанційні курси з дисциплін „Психологія діяльності та навчальний менеджментˮ, „МВЕˮ, „Управління знаннями в системі економічної безпекиˮ

Інформаційно-довідкові
матеріали

Ковальчук Г.О. Хрестоматія для навчання дисципліни „Психологія діяльності
та навчальний менеджментˮ – навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2015.
Веб-портал дисциплін „ПДНМ” та „МВЕˮ, 2016

Навчальні
посібники

Бізнес-тренінги для економістів : навч. посіб. / [кол. авт.] / за ред. Ковальчук
Г. О. – К. : КНЕУ, 2007.
Ковальчук Г. О. Організація навчання з економіки / навч. посіб., 2002.
Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті. / навч. посіб., 2003.
Ковальчук Г. О. Проектування компонентів технологій керованої результативності навчання в системі неперервної економічної освіти : навчальнометодичний комплекс. – К. : НПУ, 2013.
Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : навч. посіб. / [Г. О.
Ковальчук, Н. Ю. Бутенко та ін.] ; за ред. Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2006.

Практикуми,
збірники
кейсів

Ковальчук Г.О. Case – study: „Корпоративне навчання у фінансовій установі –
компанія „SMARTˮ; „Навчання дітей мігрантівˮ // Методика викладання економіки: Збірник конкретних ситуацій, розвиваючих вправ і ситуаційних завдань. – К. : КНЕУ, 2010. Ковальчук Г. О., Чужикова В. Г. Методика викладання права : Кейси для юристів / Навч. посіб., 2011.

Методичні
посібники для
контролю
знань

Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки / Навч. посіб., 2002.
Модуль “Тест з ПДНМ” системи MOODLE.
Ковальчук Г.О., Корнєєв В.П., Паламарчук Л.Б.. Круглик Л.І. Оцінювання
практичних робіт у 5-10 класах загальноосвітніх шкіл за 12-бальною шкалою /
Навч.-метод. посібник, 2001. Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович
О.Я. Збірник завдань для державної атестації / навч. посіб., 2003.
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ДОДАТОК В
ПРОГРАМИ З ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
Додаток В.1.
Економіка родини
Навчальна програма предмета за вибором
для учнів 3 – 5– х класів загальноосвітніх закладів8
(35/70 год. на тиждень)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Ринкова економіка передбачає, що кожна людина, дбаючи про добробут своєї
родини, щоденно, протягом усього життя робить економічний вибір, приймає економічні рішення і відповідає за їх наслідки, покладаючись головним чином на власні
зусилля і власний хист. Саме тому для громадян України економічні знання стають
нагальною потребою, а економіка перетворюється на одну з найпопулярніших наук.
Економічна освіта – необхідна і важлива умова покращення економічного стану країни і підвищення ефективності господарської діяльності. Нині, поряд з формуванням справжнього бізнесмена, підприємця, клерка виникла об’єктивна потреба у
вихованні споживача. Споживачі впливають на попит і пропозицію, кон’юнктуру
ринку, визначають якість продукції, адже розвиток виробництва не буде доцільним
без урахування вимог споживачів.
Для досягнення вказанних цілей необхідно створити певні умови, які б сприяли розвитку економічного мислення у молоді і перш за все у дітей молодшого і середнього шкільного віку (це пояснюється тим, що у цьому віці діти легко із задоволенням навчаються, засвоюють новий матеріал, довіряють вчителю). Тому вчитель
повинен докласти максимум зусиль для того, щоб учні не тільки змогли розвивати в
собі логічне мислення, яке допоможе їм у вирі самостійного життя. Вчитель може
стимулювати бажання до вивчення економіки в учнів, зацікавити їх, довести їм актуальність та необхідність економічних знань.
Висловити цю думку досить легко, проте втілити її в життя складніше: як це
зробити і що викладати? Матеріалів та розробок для вивчення економічних курсів
достатньо, але їх потрібно пристосувати, необхідну інформацію подати у спрощеному для школярів вигляді, врахувати вікові особливості при виборі змісту, форм і
методів поданого матеріалу, зробити цей курс цікавим і захоплюючим.
Основна мета курсу – дати учням 3 – 5 – х класів елементарні економічні
знання про такі ключові економічні поняття як „потребиˮ, „ресурсиˮ, „бюджетˮ,
„товари і послугиˮ, „грошіˮ, „цінаˮ, „проблема виборуˮ на прикладі економіки сім’ї,
Опубліковано: Ковальчук Г. О., Паламарчук Л. Б. Експериментальна програма курсу „Економіка родиниˮ // Географія та основи економіки в школі. – 2000. – № 2. – С. 21 – 23.
8
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яка є складовою економічної системи країни. Вивчаючи та аналізуючи економічні
явища на прикладах із повсякденного життя, діти, таким чином, готуються до вивчення у майбутньому більш складних економічних процесів і закономірностей.
Сьогодні школярі хоча й оволодівають економічними термінами, та все ж існують певні проблеми з розумінням тих чи інших економічних процесів, понять,
явищ, не завжди вистачає знань базової економічної теорії. Тому для того, щоб молодь вільно почувалась у сьогоднішньому економічному середовищі, їй потрібно
розвивати економічне мислення, яке базується на знаннях економіки і яке формується ще з дитинства. У ході навчання доцільним є не примушувати дітей механічно,
бездумно повторювати чи „зазубрюватиˮ економічні поняття, терміни, а навчити їх
мислити, аналізувати, намагатись оцінювати економічні факти, виявляти причини їх
виникнення та передбачати їх наслідки, які можуть бути при тих чи інших можливостях розгортання подій.
Рекомендації щодо форм та методів проведення занять
і контролю знань при вивченні курсу „Економіка родиниˮ
Розглянувши важливість та актуальність вивчення економіки в початковій
школі, зупинимось на формах та методах проведення занять, які доцільно використовувати для вивчення курсу „Економіка родиниˮ.
Застосування колективних форм проведення занять у даному випадку є не зовсім ефективним, тому що в такому разі активізувати вдається частину учнів, а решта
залишаються пасивними. Індивідуальна форма проведення занять не дає можливості
розвитку навичок між особистісного групового спілкування, а для молодших школярів це дуже важливо. Тому при вивченні курсу „Економіка родиниˮ є найдоцільнішим
застосування роботи малих груп і активних методів навчання, а саме: різноманітних
рольових ігор, імітаційних ігор, обговорення конкретних ситуацій, випадків. Важливим є навчання „через діюˮ, в цьому допоможуть різні завдання, домашня робота, ігри з друзями. В молодшому шкільному віці діти люблять робити щось власноручно,
тому необхідно використати це в навчально-пізнавальній діяльності, доручати дітям
щось намалювати, скласти, склеїти, розробити тощо.
При вивченні курсу „Економіка родиниˮ не можна обійтись без використання
наочних матеріалів (малюнків, схем, кросвордів), які в достатній кількості містяться
у посібнику до предмета. У створенні різних навчальних матеріалів можуть допомогти й самі учні. Це може бути одним із видів домашнього завдання.
Щодо форм контролю та методів оцінювання, пропонується проводити тестування, письмові домашні завдання, опитування.
Для оцінювання засвоювання матеріалу вчитель може розробити власну систему, за матрицею (табл. 1).
Обов’язковою умовою застосування цієї системи є повне інформування про
неї учнів у вигляді „пам’яткиˮ або інформаційного екрана „Спостерігаємо за нашими знаннямиˮ.
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Таблиця 1
Вид перевірки знань
Тести

К-ть разів проведення

К-ть балів за
проведення

Загальна
к-ть балів

5

Домашнє завдання
(№ 10 – письмові роботи)
Опитування
(№ 5 – усні відповіді)

10
5

Всього

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
КУРСУ ЗА ВИБОРОМ „ЕКОНОМІКА РОДИНИˮ
Тема 1. Потреби родини: „Що потрібно для родини? ˮ (7 год.)
Що таке „потреби родиниˮ, та які вони бувають. Від чого залежать потреби родини. Пріоритети у задоволенні потреб родини, класифікація потреб. Першочергові та
другорядні потреби. Способи задоволення потреб на товари та послуги
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: потреби, потреби матеріальні, нематеріальні, першочергові, другорядні, товар, ціна, фізіологічні потреби, соціальні потреби, потреби
у повазі, доходи сім’ї.
УЧНІ ЗМОЖУТЬ НАВЧИТИСЯ:
 розрізняти поняття теми; визначати, на які групи поділяються потреби, від чого
залежать потреби кожної окремої людини і потреби сім’ї;
 пояснювати способи задоволення потреб, пояснювати відмінність між задоволенням потреб різних груп на прикладі піраміди А. Маслоу;
 наводити приклади потреб сім’ї та окремої людини, що виникають під виливом
різних умов;
 розраховувати можливості задоволення потреб членів сім’ї у певних конкретних
ситуаціях.
Тема 2. Ресурси сім’ї:
„Чи знаєш ти, чим володіє і розпоряджається кожна сім’я?ˮ (7 год.) Ресурси родини та їх види. Природні ресурси. Що таке гроші? Трудові ресурси. Використання ресурсів у родині.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: ресурси, природні ресурси, трудові ресурси, гроші,
форми грошей, обмеженість ресурсів.
УЧНІ ЗМОЖУТЬ НАВЧИТИСЯ:
 розрізняти і давати визначення поняттям теми;
 пояснювати призначення різних видів ресурсів;
 пояснювати відмінність між різними видами ресурсів;
 наводити приклади ресурсів сім’ї та їх використання.
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Тема 3. Бюджет родини „Заповітне слово бюджет – для чого сім’ї гроші? ˮ (7 год.)
Поняття бюджету родини. Доходи родини, їх види. Витрати родини як складова бюджету. Бюджет родини, у якому стані він може бути. Планування доходів і витрат у
сім’ї. Як планувати бюджет.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: бюджет сім’ї, доходи, витрати, дефіцит, рівновага,
грошові заощадження.
УЧНІ ЗМОЖУТЬ НАВЧИТИСЯ:
 давати визначення і пояснювати поняття теми;
 пояснювати, з чого складається бюджет родини, як можна планувати доходи і
витрати у сім’ї;
 наводити приклади з чого складаються доходи родини;
 розраховувати використання фондів на конкретних прикладах.
Тема 4. Проблема вибору:
„Чому не можна мати все, що хочеться?ˮ (6˚год.) Безмежність потреб. Обмеженість ресурсів. Проблема вибору. Фактори, що впливають на наш вибір. Що ми
отримуємо внаслідок остаточного вибору.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: безмежність потреб, обмеженість ресурсів, проблема вибору, корисність товарів.
УЧНІ ЗМОЖУТЬ НАВЧИТИСЯ:
 пояснювати, чому потреби безмежні, в чому сутність проблеми вибору, які умови впливають на вибір, який ми здійснюємо;
 пояснювати сутність обмеженості ресурсів;
 наводити приклади вирішення проблеми вибору у сім’ї;
 наводити приклади зменшення корисності товарів та послуг.
Тема 5. Взаємодія родини і держави:
„Для чого сім’ї держава?ˮ (7˚год.)
Держава. ЇЇ роль у суспільстві. Значення держави для родини. Бюджет держави, її
доходи і витрати. Податки, їх значення для країни. Соціальні програми держави.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: держава, державні установи, державний бюджет,
підприємства, податки, потреби державних установ, загальні (суспільні) потреби,
підприємець.
УЧНІ ЗМОЖУТЬ НАВЧИТИСЯ:
 розрізняти поняття теми і давати їм визначення;
 визначати, які завдання держави в країні, пояснювати як різні державні установи
виконують свої завдання;
 пояснювати, які потреби мають державні установи і як вони їх можуть задовольнити;
 пояснювати, яка роль податків у житті країни;
 наводити приклади як держава допомагає сім’ям.
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Таблиця 2
ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ „ЕКОНОМІКА РОДИНИˮ
Назва теми заняття

К-ть годин

Вступ

1/1

Розділ I. Що потрібно для родини
1.1. Що таке потреби родини та які вони бувають.
1.2. Від чого залежать потреби родини.
1.3. Пріоритети у задоволенні потреб родини. Першочергові та другорядні потреби.
1.4. Способи задоволення потреб. Товар.
1.5. Повторення та закріплення матеріалу з теми „Що потрібно для родиниˮ. Гра.
1.6. Перевірка знань з теми „Потреби родиниˮ. Тест.

7 / 11
1/2
1/2
2/3
1/2
1/1
1/1

Назва теми заняття
Розділ ІІ. Чим володіє і розпоряджається твоя сім’я
2.1. Ресурси родини та їх види.
2.2. Природні ресурси.
2.3. Що таке гроші.
2.4. Трудові ресурси.
2.5. Повторення та закріплення матеріалу з теми. „Ресурси родиниˮ. Гра.
2.6. Перевірка знань з теми „Ресурси родиниˮ. Тест.
Розділ ІІІ. Бюджет родини
3.1. Доходи родини.
3.2. Витрати родини як складова бюджету.
3.3. Бюджет родини.
3.4. Можливі стани бюджету.
3.5. Узагальнення матеріалу з теми „Бюджет родиниˮ. Гра.
3.6. Перевірка знань з теми „Бюджет родиниˮ. Тест.
Розділ IV. Чому не можна мати все, що хочеться
4.1. Безмежність потреб.
4.2. Обмеженість ресурсів.
4.3. Фактори, що впливають на наш вибір.
4.4. Вибір та його наслідки.
4.5. Перевірка знань з теми „Проблема виборуˮ. Тест.
Розділ V. Для чого сім’ї держава
5.1. Держава. Її роль у суспільстві.
5.2. Держава для родини.
5.3. Бюджет держави. Її доходи. Податки.
5.4. Соціальні програми держави.
5.5. Повторення та закріплення матеріалу з теми „Для чого сім’ї державаˮ. Гра.
5.6. Перевірка знань з теми „Для чого сім’ї державаˮ. Тест.
Резерв

К-ть годин
7 / 10
1/2
1/2
2/2
1/2
1/1
1/1
7 / 12
2/3
1/3
1/2
1/2
1/1
1/1
6 / 15
1/2
1/4
2/4
1/3
1/2
7 / 16
1/2
1/3
2/4
1/3
1/2
1/2
–/3
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Додаток В.2.
Світ грошей9
Навчальна програма предмета за вибором
для учнів 6 – 7 класів (35 / 70 год., 1 / 2 год. на тиждень)
Пояснювальна записка
Основна мета курсу „Світ грошейˮ – дати учням знання про один з найцікавіших і найважливіших економічних феноменів – гроші, їх виникнення і розвиток,
роль в економічних процесах і житті кожної людини. Вивчення предмета ґрунтується на матеріалах попереднього базового курсу „Економіка родиниˮ і передбачає використання міжпредметних зв’язків з географією, історією, математикою, психологією, літературою тощо.
Реалізація навчальної програми може здійснюватись на уроках (за рахунок годин варіативної частини навчального плану) або на факультативних заняттях. Розподіл годин за темами подано орієнтовно. Вчитель може вносити зміни у зміст питань до теми, розподіл годин, вибирати різні методи навчання. До кожної теми запропоновано проведення ігрових занять, які передбачають формування інтересу і
практичних навичок учнів, можливе здійснення екскурсій на підприємства й установи, краєзнавчий музей своєї місцевості.
ПРОГРАМА КУРСУ
Вступ. (2 год.) Ми і наші потреби. Людина у світі грошових відносин. Чи можна обійтися без грошей.
РОЗДІЛ І. ГРОШІ НАВКОЛО НАС.
Гроші та фінанси: як вони виникли і для чого вони потрібні.
Тема 1.1. Виникнення грошей. (6 год.) Історія появи грошей. Причини виникнення грошей. Товари і гроші. Сутність грошей. Скільки коштують гроші. Як працюють гроші. Роль грошей у житті людини і країни. Хто створює гроші.
Учні повинні знати:сутність понять „обмінˮ, „грошіˮ, „товариˮ, „загальний еквівалентˮ, „споживча вартістьˮ; походження грошей.
Учні повинні вміти:пояснювати причини виникнення грошей; порівнювати
основні риси натурального і товарного господарства; характеризувати етапи виникнення грошей; пояснювати роль грошей у сучасному житті.
Тема 1.2. Форми грошей. (8 год.) Які бувають гроші і як вони змінювалися.
Натурально-речові форми грошей. Монети і золото. Кредитні гроші. Сучасні гроші.
Опубліковано: Ковальчук Г. О. Організація навчання з економіки : навч. посіб. / рекоменд. Міністерством освіти і науки України. – К. : Укр. ДПУ ім. М. Драгоманова, 2002. – С. 274 – 280. Ковальчук Г. О.,
Балягіна І. А., Богорад М. А. Методика викладання економіки : навч. посібник для самостійного вивчення
предмета / рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 324 – 330.
9
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Учні повинні знати:поняття „форми грошейˮ, „повноцінні грошіˮ, „неповноцінні грошіˮ; основні форми грошей та їх еволюцію;
Учні повинні вміти:розрізняти і пояснювати форми грошей, визначати їх переваги і недоліки; пояснювати фактори, які впливали на зміну форм грошей у процесі
їх розвитку; оперувати поняттями теми.
Тема 1.3. Функції грошей. (7 год.) Для чого потрібні гроші: їх призначення у
різні періоди розвитку людства. Гроші як міра вартості; як засіб обігу; як засіб платежу; як засіб нагромадження. Світові гроші. Скільки потрібно грошей.
Учні повинні знати: поняття „цінаˮ, „грошова одиницяˮ, „купівельна спроможністьˮ; функції грошей; причини, які зумовили зміну функцій грошей.
Учні повинні вміти:характеризувати функції грошей; пояснювати, як здійснюються функції грошей в сучасних умовах; оперувати поняттями теми.
Тема 1.4. Гроші і фінанси у сучасному світі. (5 год.) Грошова система і фінансові відносини. Суспільне призначення фінансів. Фінансова система. Відмінність
фінансів від грошей.
Учні повинні знати:поняття „фінансиˮ, „фінансові відносиниˮ, „фінансова системаˮ, „грошова системаˮ; функції фінансів; сутність фінансових відносин; цінність
грошей.
Учні повинні вміти: розрізняти основні відмінності фінансів і грошей; пояснювати призначення фінансів; оперувати поняттями теми.
РОЗДІЛ ІІ. ЯК ПРАЦЮЮТЬ ГРОШІ (СФЕРИ ГРОШОВОГО ОБІГУ)
Тема 2.1. Гроші у домашньому господарстві. (8 год.) Потреби і ресурси домашнього господарства. Грошові ресурси сім’ї. Родинний бюджет. Доходи і витрати у
родинному бюджеті. Взаємодія родини і держави.
Учні повинні знати: поняття „потребиˮ, „ресурсиˮ, „доходиˮ, „витратиˮ, „дефіцитˮ; основні джерела фінансування для потреб домогосподарств.
Учні повинні вміти: розрізняти поняття „бажанняˮ, „потребиˮ, „ресурсиˮ; пояснювати взаємозалежність між ресурсами родини і можливостями вибору для задоволення потреб; визначати джерела доходів у сім’ї та основні напрями витрат сімейного бюджету; пояснювати роль грошей для сімейної економіки.
Тема 2.2. Бізнес і гроші. (8 год.) Роль грошей у господарській діяльності людини. Фінансове забезпечення бізнесу. Фінансові ресурси підприємств, їх склад. Доходи і витрати у бізнесі. Прибуток
Учні повинні знати: поняття „фінансові ресурсиˮ, „грошові надходженняˮ,
„прибутокˮ; основі напрями використання фінансових ресурсів у бізнесі.
Учні повинні вміти: пояснювати різницю між прибутком і доходом; розрізняти
фінансові ресурси за джерелами їх надходження; визначати доходи і прибутки умовного підприємства; пояснювати фактори, які впливають на формування і використання фінансових ресурсів підприємства.
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Тема 2.3. Гроші і держава. (5 год.) Яку роботу виконує держава. Звідки у держави гроші. Державні фінанси. Бюджет держави.
Учні повинні знати: поняття „потреби державиˮ, „суспільні потребиˮ, „податкиˮ, „державний бюджетˮ; сутність соціальних програм і джерела їх фінансування.
Учні повинні вміти: розрізняти доходи і видатки державного бюджету; пояснювати роль держави для розвитку економіки країни.
Тема 2.4. Для чого країні податки. (7 год.) Податки, хто їх платить і навіщо.
Призначення податків. Як сплачують податки. Як держава розпоряджається податковими надходженнями. Кому допомагає держава.
Учні повинні знати: поняття „податкиˮ, „податкові платежіˮ, „податкова політика державиˮ; функції і види податків.
Учні повинні вміти: розрізняти, хто і які податки сплачує; визначати відмінності між фізичними і юридичними суб’єктами оподаткування; аналізувати доцільність податкових пільг і трансфертних платежів.
РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ГРОШІ.
Тема 3.1. Гроші і валюта. (4 год.) Національні гроші. Сутність валюти. Розвиток світової валютної системи. Необхідність валюти для розвитку господарства країни. Класифікація валют.
Учні повинні знати: поняття „валютаˮ, „національна валютна системаˮ; фактори, які впливають на стабільність національних валют.
Учні повинні вміти: розрізняти терміни „грошіˮ і „валютаˮ; пояснювати сутність валюти; характеризувати історичні етапи розвитку валютної системи.
Тема 3.2. Які бувають валюти. (4 год.) Чому відрізняються валюти різних країн. Конвертована і неконвертована валюта. Валютні відносини країн світу.
Учні повинні знати: поняття „конвертованістьˮ, „резервна валютаˮ; види валют; сутність валютних відносин.
Учні повинні вміти: розрізняти види валют; пояснювати особливості сучасних
валютних відносин.
Тема 3.3. Що таке валютний курс. (5 год.) Сутність поняття „валютний курсˮ.
Види валютних курсів. Функції валютного курсу. Необхідність встановлення і регулювання валютних курсів. Міжнародна торгівля.
Учні повинні знати: поняття „валютний курсˮ, „котируванняˮ, „девальваціяˮ,
„ревальваціяˮ; основні функції, які виконує валютний курс; як відбуваються розрахунки у міжнародній торгівлі.
Учні повинні вміти: характеризувати види валютного курсу; розраховувати
курс валюти (крос-курс); пояснювати необхідність визначення валютного курсу для
здійснення міжнародних розрахунків.
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Таблиця В.1
ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА
Тема заняття
Вступ.

К-ть годин
1/1

Розділ І. Гроші навколо нас.
Тема 1.1. Виникнення грошей.

3/6

– Як виникли гроші. – Товари і гроші. – Роль грошей у житті людини і
країни. – Хто створює гроші. – Гра „Бартерˮ. – Контроль знань з теми.
Тема 1.2. Форми грошей

– Які бувають гроші. – Речі і гроші. – Монети і золото.

4/8

– Кредитні гроші. – Електронні гроші. – Гра „Грошовий обігˮ. – Контроль знань з теми.
Тема 1.3. Функції грошей.

4/8

– Для чого потрібні гроші. – Гроші як міра вартості. – Гроші як засіб обігу. – Гроші як засіб платежу. – Гроші як засіб нагромадження.

– Світові гроші. – Контроль знань з теми.
Тема 1.4. Гроші і фінанси у сучасному світі.

2/5

– Грошова система і фінансові відносини. – Фінансова система країни та
її складові. – Гра „Хто приймає фінансові рішення?ˮ

– Контроль знань з теми.
Розділ ІІ Як працюють гроші.
Тема 2.1. Гроші у домашньому господарстві.

4/8

– Потреби і ресурси домашнього господарства. – Грошові ресурси сім’ї.
– Родинний бюджет. – Доходи бюджету домогосподарства. – Витрати у
родинному бюджеті. – Взаємодія родини і держави. – Гра „Бюджет родиниˮ. – Контроль знань з теми.
Тема 2.2. Бізнес і гроші.

– Роль грошей у господарській діяльності людини. – Фінансове забезпечення бізнесу. – Фінансові ресурси фірми (підприємства). – Доходи фірми. – Витрати у бізнесі. – Прибуток підприємства. – Гра „Бізнес і грошіˮ.

– Контроль знань з теми.

4/8
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Продовж. табл. В.1
Тема 2.3. Гроші і держава.

2/5

– Яку роботу виконує держава.
– Звідки у держави гроші. – Державна казна.
– Як держава витрачає гроші.
– Контроль знань з теми.
Тема 2.4. Для чого країні податки.

3/7

– Що таке податки. – Для чого потрібні податки.
– Як сплачують податки.
– Як держава розпоряджається податковими надходженнями.
– Кому допомагає держава.
– Гра „Які бувають податки? ˮ.
– Контроль знань з теми.
Розділ ІІІ. Міжнародні гроші.
Тема 3.1. Гроші і валюта.

2/4

– Національні гроші.
– Валюта і світова валютна система.
– Необхідність валют для розвитку господарства країни.
– Контроль знань з теми.
Тема 3.2. Які бувають валюти.

2/4

– Чому відрізняються валюти різних країн. – Що таке конвертованість валют. – Валютні відносини між країнами світу.

– Контроль знань з теми.
Тема 3.3. Валютний курс.

– Що таке валютний курс. – Для чого потрібен валютний курс.

3/5

– Як визначається валютний курс. – Міжнародна торгівля.
– Гра „Закордонна поїздкаˮ.
– Контроль знань з теми.
Підсумкове заняття.

1/1

Резерв

1/-
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Додаток В.3.
Економіка10
Навчальна програма для учнів 10 класів
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій
(35/70 год. на тиждень)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вивчення економіки сьогодні є необхідною складовою повноцінної загальної
(базової) освіти. У системі економічних відносин кожен з нас виступає повноправним учасником господарського життя у країні і світі спочатку як споживач, а згодом
як виробник товарів і послуг. Поза економікою не залишається ніхто. Тому знання
цієї науки допоможуть зорієнтуватися у навколишньому світі, цілеспрямовано
приймати раціональні рішення, виявити свої сильні й слабкі сторони на ринку праці,
забезпечувати добробут своєї родини.
Запропонована програма включає п’ять розділів. Вивчення кожного з них покликане вирішити цілий спектр завдань:
Розділ I. ВСТУП ДО ЕКОНОМІКИ
Теми цього розділу розкривають фундаментальні положення економічної науки про сутність господарської діяльності людей, про необмеженість людських потреб та можливості їх задоволення, про закони попиту і пропозиції та їх вплив на добробут як окремої людини, так і цілих країн.
Вивчення цих тем дає змогу відповісти на питання: що вивчає економічна наука; що таке економіка як сфера людської діяльності; хто може бути суб’єктом економічних відносин; як діють основні економічні закони і як їх можна раціонально
використовувати; що таке економічні системи і які їх основні компоненти; яку власність має кожен з нас і чому відносини власності є одною з найважливіших рушійних сил економічного розвитку.
Розділ ІІ. ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА і ПІДПРИЄМСТВА:
мале коло економічного кругообігу
Вивчення цього розділу та виконання запропонованих завдань спрямоване на
досягнення цілого комплексу цілей. Серед них – вміти вирізняти і пояснювати сутність основних понять, роль і закономірності функціонування таких важливих економічних суб’єктів як домогосподарства і підприємства. Значне місце у тематиці відведено розкриттю особливостей домашнього господарства в економічному кругообігу, шляхів раціоналізації у його веденні, ролі кожного члена сім’ї у цих процесах.
Серед цілого ряду тем, присвячених підприємництву, основна увага присвячена розгляду змісту, форм і факторів виробництва, вивченню актуальних питань організації та економіки підприємницької діяльності, можливостей у реалізації своїх
економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції,
Опубліковано: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 класи (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Бобров В. Я., Ковальчук Г. О., Огнев’юк˚В.˚О., Мельничук В.
Г. – Київ : „Педагогічна преса„, 2005. – С. 4 – 20.
10
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ефективності використання виробничого потенціалу. Велика увага приділяється важливим проблемам виробництва – зменшенню витрат і збільшенню доходів.
Завдання до цього розділу мають метою всебічне розкриття економічних процесів і закономірностей, безпосередньо пов’язаних з повсякденним життям окремої
сім’ї, людини, чи місця її роботи. У ході виконання завдань формуються дослідницькі уміння, здатність до комплексного аналізу взаємозалежностей між складовими
простого економічного кругообігу: „домогосподарства – підприємства”. На конкретних і доступних фактах ми маємо можливість пізнати явища абстрактного і загального характеру і побачити „світ у краплині води”. Такий підхід дає змогу навчитися
робити альтернативний вибір, результатом якого може бути збільшення власних доходів. Створює умови для реалізації власної ініціативи.
Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ця частина економіки включає теми, які розкривають сутність економічного
потенціалу країни і державного регулювання економіки, роль держави у ринковій
економіці, її функції та механізми впливу на економічні процеси. Особлива увага
приділена питанням державних фінансів, бюджету країни, податкової системи, соціального захисту населення.
Серед найважливіших завдань вивчення цього розділу:
 навчитися пояснювати процеси, які відбуваються у державі, що характеризують
цілісну картину господарства країни;
 вміти аналізувати основні макроекономічні показники України;
 вміти характеризувати макроекономічні явища і закономірності, що стосуються
грошового ринку, бюджету, податкової системи, ринку праці;
 навчитися представляти і доводити власні думки, пропозиції з окремих проблем
оцінки господарських процесів, що є основою для усвідомленого вибору професії,
продовження освіти і самоосвіти тощо.
Завдання цього розділу передбачають роботу з нормативними актами і статистичними матеріалами, огляд матеріалів преси, реалізацію міжпредметних зв’язків –
використання інформації з історії і географії, краєзнавства і країнознавства.
Розділ ІV. СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Вивчення тем, які входять до цього розділу має велике значення для формування світогляду молодої людини. Це дає змогу формувати такі вміння:
 Орієнтуватися у широкому спектрі різноманітних фактів і явищ міжнародного
соціально-економічного життя.
 Аналізувати основні тенденції і проблеми розвитку сучасної світової економіки.
 Обґрунтовувати необхідність, інструменти і напрями регулювання зовнішньої
торгівлі для участі країни у світогосподарських процесах.
 Виявляти особливості процесів міжнародної інтеграції.
 Самостійно поповнювати свої знання в області міжнародної економіки.
 Пояснювати потенційні можливості і напрями раціональної участі України в
міжнародному поділі праці.
 Характеризувати сутність міжнародних валютних відносин, особливості міжнародної валютної системи.
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Виконання завдань цього розділу дає змогу виявити особливості економіки
України з точки зору світового господарства, можливості використання досвіду інших країн для власного економічного зростання.
Для виконання окремих завдань учням потрібно використати матеріали преси,
телепрограм, довідники, знання з інших предметів тощо. Особливим видом роботи є
аналіз статистичних матеріалів. За допомогою таблиць, графіків, діаграм можна виявити, які країни є найбільш і найменш розвинені, які галузі мають найважливіше
значення у світовому господарстві, як відбувається обмін товарами і послугами між
країнами. як змінюється світ протягом певного періоду часу: наприклад, за 5, 10 чи
50 років.
Зміст Програми навчального предмета „ЕКОНОМІКА”
Вступ: Що вивчає економіка. Історія розвитку науки. Міжпредметні зв’язки.
Розділ I. ВСТУП ДО ЕКОНОМІКИ
Тема 1.1. Господарювання і економіка. З чим пов’язана необхідність господарської діяльності людини. Економічні блага і ресурси, їх роль у задоволенні потреб
людини. Проблема вибору. Альтернативна вартість.
Учень повинен знати основні поняття теми: господарська діяльність, благ, ресурси, товари, послуги, альтернативна вартість; давати їм визначення, характеризувати сутність господарської діяльності людини, пояснювати її необхідність і фактори, які її визначають. Учень повинен вміти характеризувати, обґрунтовувати проблему вибору, визначати альтернативну вартість вибору.
Тема 1.2. Потреби людей – основа економічної діяльності. Що таке потреби і
чому людські потреби визначають розвиток економічних відносин у суспільстві. Які
існують групи потреб і як вони відрізняються між собою. Що таке споживче благо
як засіб задоволення потреб. Яку роль відіграють товари та їх корисність у економічній поведінці споживача.
Учень повинен знати основні поняття теми: потреби та їх види, споживчі блага; розрізняти групи потреб, характеризувати особисті й суспільні потреби, матеріальні і духовні. Учень повинен вміти пояснювати механізми задоволення потреб;
аналізувати проблему безмежності потреб та її вплив на розвиток людства.
Тема 1.3. Економічні ресурси. Сутність економічних ресурсів та їх види. Які
характеристики мають економічні ресурси: праця, земля, капітал, підприємливість.
Як пов’язані фактори виробництва і власність.
Учень повинен знати сутність основних понять: виробництво, економічні ресурси, фактори виробництва, земля, праця, капітал, підприємливість; характеризувати основні ознаки економічних ресурсів.
Учень повинен вміти пояснювати проблему обмеженості ресурсів, наводити
власні приклади такої обмеженості та її вплив на господарську діяльність людини.
Тема 1.4. Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ціни. Взаємодія
суб’єктів господарювання: як бажання споживачів матеріалізуються у товари і послуги. Що таке попит і які чинники на нього впливають. Корисність товару. Що таке
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пропозиція і від чого вона залежить. Еластичність попиту і пропозиції. Яка роль ціни у взаємодії попиту і пропозиції.
Учень повинен знати основні поняття теми: ринок, попит, пропозиція, ціна,
еластичність попиту; пояснювати дію законів попиту і пропозиції.
Учень повинен вміти розраховувати коефіцієнт еластичності, характеризувати
його значення для різних видів товарів; обґрунтовувати фактори, які визначають дію
законів попиту і пропозиції; пояснювати механізм встановлення ринкових цін, і ринкової рівноваги.
Практична робота №1. Характеристика умов ринкової рівноваги. Аналіз кривих попиту і пропозиції. Визначення ринкової ціни і факторів, які на неї впливають.
Тема 1.5. Конкуренція. Що таке конкуренція. Види конкуренції. Монополія та
олігополія. Методи цінової і нецінової конкуренції. Нечесна конкуренція.
Учень повинен знати сутність понять конкуренція, монополія; розрізняти різні
типи конкурентних структур; пояснювати фактори, що визначають рівень конкуренції, обґрунтовувати сутність і необхідність антимонопольного законодавства.
Учень повинен вміти пояснювати вплив конкуренції на якість життя людей;
наводити приклади конкуренції у різних галузях господарства; характеризувати
конкуренцію у своєму населеному пункті.
Тема 1.6. Гроші. Сутність грошей та їх родовід. Форми грошей і як вони змінювалися з розвитком людства. Функції грошей, які вони виконують в економіці.
Грошова маса. Скільки грошей потрібно для країни. Інфляція.
Учень повинен знати поняття теми: гроші, монета, бартер; давати їм визначення; обґрунтовувати роль грошей в економіці.
Учень повинен вміти розрізняти види грошей; пояснювати функції грошей,
наводити їх приклади; характеризувати етапи розвитку грошей з розвитком людства.
Тема 1.7. Основні суб’єкти господарювання та економічні системи. Основні
суб’єкти господарювання. Економічний кругообіг. Власність економічних суб’єктів.
Форми і об’єкти власності. Сутність і типи економічних систем.
Учень повинен знати сутність понять суб’єкт господарювання, домашнє господарство, підприємство, держані установи, економічна система; розрізняти типи
економічних систем.
Учень повинен вміти характеризувати відносини власності та роль суб’єктів
господарювання у різних економічних системах; пояснювати відмінності, позитивні
і негативні риси різних типів економічних систем.
РОЗДІЛ ІІ. ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА І ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВІЙ
ЕКОНОМІЦІ: МАЛЕ КОЛО ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ
Тема 2.1. Домашнє господарство як економічний суб’єкт. Сутність поняття
„домашнє господарство”, його головні риси. Як змінювалася роль домашнього господарства в економічному житті країни. Просте коло економічного кругообігу: взаємодія підприємств і домогосподарств. Домашнє господарство у сучасній економіці.
Домогосподарства як сфера споживання в економіці. Які фактори впливають на до-
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бробут сім’ї. Основні форми економічних відносин домогосподарств і держави. Сімейний бюджет. Структура доходів і видатків сім’ї.
Учень повинен знати зміст поняття домашнє господарство; пояснювати його
роль в економічній системі.
Учень повинен вміти характеризувати роль домашніх господарств у сучасній
економіці; розрізняти відмінності домашніх господарств за структурою доходів і витрат, за складом сім’ї; аналізувати бюджет умовного домогосподарства; характеризувати основні джерела доходів і витрат сім’ї; пояснювати фактори її добробуту.
Практична робота №2.
Характеристика бюджету домогосподарства. Аналіз структури доходів і витрат домашнього господарства (за статистичними матеріалами). Визначення факторів добробуту сім’ї. Розпис доходів і витрат умовної сім’ї.
Тема 2.2. Виробництво. Що таке виробництво та його основні фактори. Форми
організації виробництва. Основні показники ефективності виробництва: продуктивність та інтенсивність.
Учень повинен знати зміст поняття виробництво, продуктивність праці; матеріальне і нематеріальне виробництво; структуру виробництва в економіці.
Учень повинен вміти пояснювати відмінності первинного, вторинного, третинного виробництва; характеризувати відмінності виробництва у різні періоди розвитку людства; визначати фактори, які впливають на технологічні процеси.
Тема 2.3. Підприємництво і підприємство (фірма). Хто такий підприємець. Підприємництво та основні види підприємницької діяльності: виробнича, комерційна,
посередницька, фінансова, страхова. Що таке підприємство. Організаційні типи підприємств. Підприємство і власність.
Учень повинен знати зміст понять підприємець, підприємництво; розрізняти
види підприємницької діяльності і типи підприємств.
Учень повинен вміти пояснювати роль підприємця і значення підприємницької
діяльності у розвитку економіки; наводити приклади підприємців у своїй місцевості;
обґрунтовувати якості людини, необхідні для підприємницької діяльності.
Тема 2.4. Витрати виробництва і прибуток підприємства. Витрати виробництва та їх види. Закон зменшення продуктивності факторів виробництва. Собівартість
продукції і доходи підприємства. Сутність і значення прибутку, його зв’язок з виручкою від реалізації. Види прибутку. Господарський прибуток підприємства. Норма
прибутку. Рентабельність виробництва.
Учень повинен знати зміст понять витрати, собівартість, прибуток, давати їм
визначення; розрізняти доходи і прибуток, види витрат, наводити їх приклади.
Учень повинен вміти пояснювати фактори, які впливають на структуру витрат
виробництва і визначають його прибутковість; розраховувати собівартість продукції, рентабельність виробництва; за допомогою статистичних матеріалів характеризувати прибутковість різних галузей господарства України.
Практична робота №3. Визначення умов прибутковості підприємства.
Складання калькуляції витрат і визначення собівартості виробництва продукції (за вибором). Визначення показників прибутку і рентабельності виробництва.
Аналіз факторів ефективності виробництва.
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Тема 2.5. Ринкова інфраструктура і ринкові посередники. Ринкова інфраструктура. Особливості діяльності торгових посередників. Товарна біржа, аукціон, виставка, ярмарок. Електронна торгівля у сучасному інформаційному суспільстві.
Учень повинен знати зміст поняття „ринкова інфраструктура”, називати її
складові елементи; розрізняти різні види торгових посередників.
Учень повинен вміти пояснювати значення торгового посередництва для розвитку ринкової економіки; приклади торговельних установ у своїй місцевості.
Тема 2.6. Фінансово-кредитні установи у ринковій економіці. Сутність поняття „фінансовий ринок”, його функції. Хто є фінансово-кредитними посередниками.
Роль банків у ринковій інфраструктурі. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів.
Учень повинен знати і розрізняти основні фінансово-кредитні установи у ринковій економіці (банк, фондова біржа, довірче товариство, фонд); називати і розрізняти види цінних паперів (акції, облігації).
Учень повинен вміти пояснювати значення цінних паперів у розвитку ринкової економіки; характеризувати роль банків в економіці; наводити приклади фінансово-кредитних установ у своїй місцевості.
Тема 2.7. Доходи від використання ресурсів у ринковій економіці. Основні
форми доходів від економічних ресурсів. Заробітна плата. Держава і оплата праці.
Рента. Позичковий процент. Прибуток підприємця.
Учень повинен знати основні поняття теми „заробітна плата”, „позичковий
процент”, „рента”, давати їм визначення.
Учень повинен вміти характеризувати кожен вид доходів від використання економічних ресурсів; пояснювати різні види оплати праці та фактори, які їх визначають;
вміти розраховувати суми виплат за кредит з урахуванням ставки позичкового процента; пояснювати необхідність земельної ренти та її залежність від якості землі.
Тема 2.8. Менеджмент. Сутність менеджменту. Складові діяльності менеджера. Рівні управління підприємством. Особисті якості сучасного менеджера.
Учень повинен знати основні поняття теми: „менеджмент”, „управління”, „менеджер”; пояснювати сутність управління.
Учень повинен вміти обґрунтовувати роль менеджменту для розвитку організації; характеризувати основні функції менеджера; наводити приклади менеджерів,
керівників підприємств своєї місцевості; визначати якості, необхідні для менеджера.
Тема 2.9. Маркетинг. Сутність маркетингу та його цілі. Основні об’єкти маркетингу. Стимулювання реалізації товарів. Маркетингове середовище. Ціна товару.
Учень повинен знати сутність понять „маркетинг”, „реклама”, „стимулювання
збуту”; розрізняти різні види маркетингових заходів.
Учень повинен вміти обґрунтовувати роль маркетингу у сучасній економіці;
характеризувати основні напрями маркетингової діяльності; наводити приклади маркетингових заходів у підприємницькій діяльності.
РОЗДІЛ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Тема 3.1. Економічний потенціал суспільства. Показники економічного і людського розвитку. Структура господарства країни. Етапи економічного кругообігу.
Основні макроекономічні пропорції: показники сукупного попиту і пропозиції. Головні риси макроекономічної рівноваги.
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Учень повинен знати показники, які характеризують економічний розвиток
країни; розрізняти поняття „сукупний попит” і „сукупна пропозиція”.
Учень повинен вміти характеризувати складові елементи структури господарства країни; головні риси макроекономічної рівноваги та умови її становлення.
Тема 3.2. Система показників господарювання. Національне багатство. Система
національних рахунків. Основні показники національного багатства. Національний дохід
і чинники його зростання.
Учень повинен знати зміст поняття „система національних рахунків”, „національне багатство”, „ВВП”, „додана вартість”, давати їм визначення; розрізняти основні показники національного багатства країни.
Учень повинен вміти пояснювати значення СНР для зіставлення показників
економічного розвитку різних країн; розраховувати ці показники; характеризувати
основні фактори зростання національного доходу країни.
Тема 3.3. Роль держави у ринковій економіці. Держава і сучасний ринок. Функції держави у сучасній економіці. Економічна політика держави.
Учень повинен знати зміст поняття „економічний цикл” та його фази; називати причини циклічних коливань в економіці.
Учень повинен вміти обґрунтовувати роль держави та пояснювати її функції у
сучасній економіці; характеризувати різні фази економічного циклу; визначати основні напрями економічної політики держави.
Тема 3.4. Фінансово-бюджетна система країни. Що таке фінанси і які функції
вони виконують. Фінансова система країни. Бюджетна система.
Учень повинен знати зміст понять „фінанси”, „бюджетна система”; розрізняти
доходи і видатки державного бюджету і місцевих бюджетів.
Учень повинен вміти пояснювати функції фінансів в економіці; обґрунтовувати роль фінансів домашніх господарств і підприємств у ринковій економіці; називати основні джерела доходів держави.
Тема 3.5. Податки і доходи держави. Основні джерела доходів держави. Класифікація податків і система оподаткування. Вплив податків на ринкову рівновагу.
Учень повинен знати сутність понять „податки”, „неподаткові надходження”;
розрізняти прямі і непрямі податки, називати різні їх види.
Учень повинен вміти пояснювати роль податків у фінансовій системі країни;
обґрунтовувати необхідність податків для забезпечення функцій держави; розраховувати суми податкових платежів у конкретній ситуації.
Практична робота №4. Характеристика податкової системи України.
Складання переліку податків, які сплачують громадяни України (фізичні особи). Характеристика пільг в оподаткуванні доходів громадян. Розрахунок показників
прибуткового податку громадян та інших видів податків (за вибором).
Складання переліку податків, які сплачують підприємства (юридичні особи)
(за вибором вчителя). Розрахунок показників різних видів оподаткування підприємств. (За вибором). Характеристика єдиного податку.
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Тема 3.6. Грошово-кредитна політика держави. Сутність грошово-кредитної
політики, її цілі та об’єкти. Грошовий ринок. Грошовий обіг та його регулювання.
Становлення грошової системи країни.
Учень повинен знати зміст понять „грошовий ринок”, „попит і пропозиція
грошей”, „інфляція”, „грошово-кредитна політика”, розрізняти методи її здійснення.
Учень повинен вміти обґрунтувати необхідність грошово-кредитної політики
держави; причини і наслідки інфляції; розраховувати рівень інфляції та індекс
споживчих цін; характеризувати етапи становлення грошової системи України.
Тема 3.7. Соціальна політика держави. Соціальний захист населення у ринковій економіці. Роль видатків бюджету в соціальній політиці держави. Безробіття: його форми і причини. Соціальне партнерство на ринку праці.
Учень повинен знати зміст понять „соціальний захист”, „соціальна політика”;
розрізняти поняття „зайнятість”, „безробіття” та його форми; називати складові соціального захисту населення.
Учень повинен вміти обґрунтовувати необхідність соціального захисту і роль
держави у його забезпеченні; наводити приклади соціальних заходів держави.
Тема 3.8. Правові засади ринкової економіки. Значення правової системи в
економічному житті суспільства. Правове регулювання економічних процесів. Роль
публічного права у ринковій економіці.
Учень повинен знати сутність поняття „правове регулювання економіки”; розрізняти основні його напрями.
Учень повинен вміти обґрунтовувати роль держави у правовому регулюванні
економічних процесів.
Розділ ІV. СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Тема 4.1. Міжнародні економічні відносини і світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. Світове господарство. Міжнародний поділ праці
як фактор розвитку світового господарства. Глобалізація світової економіки.
Учень повинен знати сутність поняття „світове господарство”, „глобалізація
економіки”, розрізняти основні форми міжнародних економічних відносин.
Учень повинен вміти пояснювати фактори розвитку світового господарства;
називати спеціалізацію країн у світовому господарстві та причини її становлення.
Тема 4.2. Міжнародна торгівля. Сутність і значення міжнародної торгівлі. Торговельний баланс країни. Правила міжнародної торгівлі.
Учень повинен знати зміст понять „експорт”, „імпорт”, „тарифи”, „мито”, „демпінг”; називати напрями державного регулювання міжнародної торгівлі.
Учень повинен вміти пояснювати причини виникнення міжнародної торгівлі;
обґрунтовувати роль міжнародної торгівлі у розвитку світового господарства; за допомогою статистичних матеріалів характеризувати складові (статті) експортноімпртних операцій України.
Тема 4.3. Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти та її види. Як визначається валютний курс і його значення для міжнародної торгівлі. Світова валютна система та її складові елементи. Що таке світовий грошовий товар і міжнародна
ліквідність. Як вони визначають статус країни у міжнародних економічних відносинах. Яка роль фінансово-кредитних організацій у міжнародній економічній сфері.
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Учень повинен знати сутність понять „валюта”, „валютний курс”, „конвертованість валюти”; етапи розвитку МВС та її складові елементи.
Учень повинен вміти пояснювати, як здійснюються міжнародні розрахунки;
характеризувати діяльність міжнародних валютно-фінансових організацій.
Практична робота №5. Характеристика валютного курсу гривні. Визначення
курсу гривні до інших валют на час виконання роботи. Розрахунки ціни товарів (за
вибором) у валютах інших країн. Визначення змін курсу гривні за певний період (за
допомогою статистичних матеріалів). Пояснення факторів валютного курсу.
Тема 4.5. Міжнародна економічна інтеграція. Що таке міжнародна економічна
інтеграція Її види і фактори. Міжнародні економічні об’єднання.
Учень повинен знати поняття „міжнародна економічна інтеграція”; розрізняти
її види; називати провідні міжнародні об’єднання.
Учень повинен вміти пояснювати фактори розвитку міжнародної інтеграції;
доцільність міжнародних економічних об’єднань; виявляти їх переваги і недоліки.
РОЗДІЛ V. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Тема 5.1. Економічні моделі у сучасному світі. Сутність поняття економічна
система країни, суспільний лад. Командно-адміністративна і ринкова економіка.
Змішана економіка. Керована державою економіка.
Учень повинен знати поняття „економічна система”, „суспільний лад країни”;
називати його основні складові; розрізняти ідеології індивідуалізму і колективізму,
які притаманні різним типам економічних систем.
Учень повинен вміти пояснювати сутність понять демократичного і тоталітарного суспільства; характеризувати значення фундаментальних складових ринкової
економіки: конкуренції і власності, свободи і стабільності.
Тема 5.2. Сучасні моделі ринкової економіки. Модель вільного підприємництва. Модель узгодженого вільного підприємництва. Модель соціально орієнтованої
ринкової економіки. Модель перерозподілу доходів.
Учень повинен знати відмінності сучасних моделей ринкової економіки.
Учень повинен вміти характеризувати моделі ринкової економіки, які розвиваються у країнах сучасного світу.
Тема 5.3. Перехідна економіка в Україні. Особливості перехідної економіки у
країнах світу. Перехідна економіка в Україні, її риси і проблеми. Економічна стратегія
України у перехідний період.
Учень повинен знати зміст поняття „перехідна економіка”, її основні риси; розрізняти поняття „роздержавлення”, „приватизація”, „лібералізація”.
Учень повинен вміти пояснювати проблеми перехідного періоду в економіці України; називати необхідні заходи для її розвитку.
Тема 5.4. Україна у світовій економіці. Індекс людського розвитку та економічний потенціал України. Зовнішньоекономічні зв’язки підприємств України. Інтеграція України у світову економічну систему.
Учень повинен знати особливості економічного потенціалу України серед інших країн світу; характеризувати місце нашої країни у світовій економіці за різними
показниками.
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Учень повинен вміти обґрунтовувати необхідність розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств України; характеризувати зв’язки нашої країни з іншими та з Європейським Співтовариством.
Орієнтовне тематичне планування вивчення предмета „Економіка”
Таблиця 1
№ п/п

Тема заняття

К-ть год.11

1.

Вступ

1/1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Господарювання і економіка.
Потреби людей – основа економічної діяльності.
Економічні ресурси.
Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ціни.
Конкуренція.
Гроші.
Суб’єкти господарювання і типи економічних систем.
Домашнє господарство як економічний суб’єкт.
Домашнє господарство у сучасні економіці.
Виробництво.
Підприємництво.
Підприємство (фірма).
Витрати виробництва.
Прибуток виробництва.
Ринкова інфраструктура і ринкові посередники.
Фінансово – кредитні установи у ринковій економіці.
Доходи у ринковій економіці.
Менеджмент.
Маркетинг.
Економічний потенціал суспільства.
Система національних рахунків.
Фінанси країни. Бюджетна система.
Податки і доходи держави.
Грошово-кредитна політика держави.
Соціальна політика держави.
Правові засади ринкової економіки.

1/1
1/1
1/2
1/3
1/2
1/3
1/2
1/1
1/2
1/1
1/1
1/3
1/3
1/3
1/1
1/2
1/2
1/1
1/2
1/1
1/1
1/2
1/3
1/1
1/3
1/1
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Через дріб у таблиці вказано кількість годин на вивчення предмета за умов 35 / 70 годин на рік
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Продовж. табл.1
Міжнародні економічні відносини і світове господарство.
1/1
Міжнародна торгівля.
1/2
Міжнародна валютна система.
1/2
Міжнародна економічна інтеграція.
1/2
Економічні моделі у сучасному світі.
1/1
Сучасні моделі ринкової економіки.
1/1
Перехідна економіка в Україні.
1/1
Україна у світовій економіці.
1/2
Резерв (для проведення практикумів, ігор, вправ за вибором вчителя) 1 / 8

Практикум до Програми „Економіка”
Наведені практикуми та ігри можуть бути використані на заняттях або у позакласний час. Їх тематика може адаптуватися до потреб навчальної групи за вибором
вчителя (таблиця 2).
Таблиця 2
Дискусії, конференції

Тренінги, ділові ігри
Розділ І. Вступ до економіки.

Дискусії: „Яку роль відіграють відносини Симуляційні вправи: Вивчення зразків бланків, які
власності у розвитку економічних систем. Чи використовуються для здійснення грошових розможливе існування ідеальної економічної си- рахунків. Як ними користуватися?
стеми?”
Розділ ІІ. Домашнє господарство і підприємство у ринковій економіці.
Дискусія: „Значення законодавства про захист прав споживачів в економічних відносинах домогосподарств і підприємств”.
Складання переліку державних заходів, спрямованих на підтримку домашніх господарств.
Дискусія „Що потрібно для розвитку домашніх
господарств в Україні?”
Робота з текстом: Закон України „Про стимулювання розвитку сільського господарства
на період 2001–2004 рр.”
Аналіз, чому в Україні надзвичайно важливу
роль відіграють сільськогосподарські домашні господарства та фермерські господарства.
Розробка проектів основних напрямків підвищення продуктивності праці та ефективності в одній з галузей господарства України (за
вибором).
Дискусія: „Чи не суперечить власне збагачення підприємця суспільним інтересам?”.
Дискусія „Шляхи зниження витрат виробництва” (на прикладі підприємства)”.

Гра „Як розпорядитися заощадженнями”:
Робота із текстом Закону України „Про захист
прав споживачів”. Складання переліку прав, якими наділений споживач в економіці.
Рольова гра „Витрати родини”.
Характеристика різних видів підприємницької
діяльності на прикладі відомих підприємств.
Складання переліку нормативних актів, які регулюють розвиток різних напрямків підприємницької діяльності в Україні.
Вправа-гра „Вибираємо бізнес”.
Вправа-гра „Створюємо фірму”.
Серія ігор „Реєструємо підприємство”.
Гра: „Інтерв’ю” – Виконання комплексної характеристики підприємства свого міста.
Вправа-гра „Організуємо виробництво”.
Рольова гра „Рахунок у банку”: знайомство з умовами здійснення розрахункових операцій у банківських установах.
Вправа-гра „Доходи від використання ресурсів
нашої фірми”.
Гра „Наш маркетинговий відділ”.
Гра „Конкурс інвестиційних проектів”.
Розроблення бізнес-плану фірми.
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Продовж. табл.2
Розділ ІІІ. Національна економіка.
Складання бюджету місцевої територіальної
громади.
Дослідження „Як роботодавець обирає нового
працівника”, „Кого не люблять роботодавці”.
Гра „Ринок праці”
Розділ ІV. Світова економіка.

Дискусії з питань: „Реформування Податкового кодексу в Україні”; „За” і „Проти” ПДВ”
Розробка проектів розв’язання проблеми пенсійної кризи в Україні.

Конференція: „Шляхи забезпечення стабіль- Гра „Виходимо на світовий ринок”.
ності курсу гривні”.

Додаток В.4.
Географія світового господарства з основами економіки
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ
ДЛЯ КЛАСІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ12
для учнів 11 класу (68 годин, 2 год. на тиждень)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс „Географія світового господарства з основами економіки” дає комплексні знання про сучасні закономірності розвитку й розміщення населення і господарства світу як на земній кулі в цілому, так в окремих регіонах і країнах. Сучасні процеси соціально-економічних змін у світі надзвичайно динамічні й багатогранні.
Україна також переходить до відкритого для зовнішнього світу суспільства. Необхідність швидкого пристосування до нових реальностей господарювання у багатьох
наших співвітчизників викликає дезадаптацію. Як показує досвід багатьох країн, залучення до міжнародного співтовариства веде до кардинальних змін у виробництві
й споживанні, змінює наші уявлення про сучасний світ, змушує виявляти і осмислювати нові проблеми і, зрештою, вимагає нового світогляду, поведінки, кваліфікації і знань. Ось чому вивчення географії світового господарства у старшій школі набуває такого великого значення.
Курс „Географія світового господарства з основами економіки” складається з
трьох частин. Загальна частина – розділ І. „Загальні закономірності розвитку світового господарства” – охоплює питання, які стосуються міжнародного географічного
поділу праці, становлення і розвитку світового господарства. Особлива увага тут
приділена закономірностям і факторам розміщення світового господартва у період
Опубліковано: Ковальчук Г. О. Географія світового господарства з основами економіки / Програма
для профільних класів / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – У збірнику „Програми
для загальноосвітніх навчальних закладів”. – Київ : „Шкільний світ”, 2001 – С. 209– 214. Програми для
загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. Програми спецкурсів і факультативів / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К. : „Навчальна книга”, 2005. – С. 90 – 99.

Розподіл годин по темах і поурочно у програмі орієнтовний.
12
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НТР та глобальних інтеграційних процесів. При вивченні цього розділу простежується безпосередня наступність із тематикою курсу „Соціально-економічна географія світу”. Базовими при цьому є питання про типологію країн світу, галузеву структуру світового господарства, вплив природно-ресурсних і демографічних факторів
на його розвиток.
У другому розділі – „Світове господарство і міжнародний бізнес” розглядаються
базові положення про зміст і організацію підприємницької діяльності, її роль і місце у
світовій економіці, адже сьогодні до міжнародного бізнесу відноситься будь-яка господарська угода з перетином кордонів, з участю представників двох і більше країн.
Основні питання третього розділу „Розвиток світового господарства у сучасних економічних системах світу” стосуються економічного потенціалу країн і регіонів та проблем його розвитку через державне регулювання економіки, вдосконаленя
територіальної організації господарства, міжнародної торгівлі та глобальних інтеграційних процесів.
Провідною ідеєю предмета „Географія світового господарства з основами економіки” є розгляд з учнями усіх питань з позиції України, громадянина чи суб’єкта
господарювання нашої держави. Такий підхід допоможе майбутньому випускнику і
фахівцю знайти своє місце у новому світі, або використати знання для зміцнення
своєї нової ролі у соціальній чи професійній громаді.
У ході вивчення цього курсу також вдосконалюються практичні уміння учнів
аналізувати і використовувати карти різного масштабу і змісту, контурні крати, статистичні дані, таблиці, застосовувати різноманітні джерела географічних знань, виконувати і представляти комплексні характеристики економіко-географічних явищ,
галузей, країн, регіонів тощо.
Програмою передбачено виконання практичних робіт, які дають змогу учням
застосувати набуті знання у конкретних життєвих ситуаціях. Більша частина практичних завдань курсу мають профорієнтаційний характер.
ВСТУП (2 ГОД)
Економіка, бізнес і підприємництво у світовому господарстві. Географічні
особливості їх розвитку.
Предмет вивчення світової економіки, актуальність курсу. Місце географії світової економіки в системі географічних та економічних дисциплін, зв’язок з іншими
науками. Зміст і структура, завдання вивчення предмета географії світової економіки. Джерела географічних та економічних знань.
Навчальні досягнення учнів
Учень
– пояснює предмет і завдання вивчення географії світового господарства;
– характеризує джерела географічних знань;
– називає між предметні зв’язки географії світового господарства;
– визначає історико-географічні регіони світу і пояснює їх формування.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ
СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА (12 ГОД.)
Тема 1. Міжнародний географічний поділ праці. (6 год.)
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Суспільно-виробничі відносини у сучасному світі. Сутність міжнародного поділу праці. Етапи формування світового господарства. Основні потоки капіталу та
робочої сили. Історико-географічні регіони світу. Сучасна соціально-економічна типологія країн світу. Особливості перехідної економіки в Україні.
Рівні економічного розвитку та їх відмінності у країнах світу. Принципи і фактори міжнародного географічного поділу праці. Місце і роль країн різних типів у
міжнародному поділі праці. Галузева структура світового господарства. Територіальна організація господарства. Господарський потенціал України. Галузі міжнародної спеціалізації у господарстві України.
ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Оцінка господарського потенціалу кількох країн за статистичними даними.
Навчальні досягнення учнів
Учень:
– називає типи країн та критерії їх визначення у сучасному світі;
– описує сутність міжнародного географічного поділу праці;
– визначає фактори галузей міжнародної спеціалізації країн світу і України;
– характеризує роль і місце України у світовому господарстві та господарстві Європи;
– пояснює особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального
поділу країн світу, відмінності рівнів економічного розвитку в країнах світу;
– характеризує основні райони розміщення провідних галузей світового господарства;
– робить висновки про тенденції розвитку територіальної організації господарства
світу, напрями зовнішньоекономічних зв’язків.
– визначає сучасні геополітичні пріоритети України на політичній і економічній
карті світу;
– робить повідомлення до теми на основі аналізу додаткових джерел географічних та економічних знань.
Тема 2. Закономірності розміщення продуктивних сил світу (6 год.)
Поняття „продуктивні сили”. Принципи і фактори розміщення продуктивних
сил світу. Історико-географічний огляд територіального поділу праці. Значення природно-географічного середовища в розвитку та розміщенні виробництва. Природносировинні фактори розміщення господарства світу. Економіка раціонального використання природних ресурсів. Господарська оцінка природних ресурсів світу. Забезпеченість природними ресурсами України.
Значення демографічних факторів у розвитку й розміщенні виробництва. Трудові
ресурси, національний склад і рівень життя населення у країнах світу. Основи економіки
праці. Ринок праці в Україні.
Значення факторів ЕГП і транспортних зв’язків у розміщенні та розвитку господарств різних країн і регіонів світу. Роль транспорту в господарстві різних країн
світу і в Україні. Транзитні перевезення. Географія і структура міждержавних перевезень в Україні. Транспортні коридори в Україні.
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Вплив науково-технічного прогресу на розвиток виробництва, територіальну і
галузеву структуру господарства світу. Вплив територіального поділу праці на структуру господарства.
Методи економічного обґрунтування розміщення галузей господарства.
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
2. Дискусія: „Значення природно-географічного середовища у розвитку і розміщенні господарства у різних країнах світу”.
3. Складання порівняльної господарської оцінки природних ресурсів кількох країн. (За вибором вчителя). Нанесення на контурну карту країн і територій з різною
забезпеченістю природними ресурсами.
4. Складання схеми (діаграми) галузевої структури кількох країн. (За вибором).
Навчальні досягнення учнів
Учень:
– називає основні умови, які визначають структуру, розвиток і розміщення галузей господарства у країнах світу і в Україні;
– пояснює вплив природно-географічних, соціальних та економічних факторів на
розміщення окремих галузей і виробництв на прикладі господарства України та інших країн (за вибором);
– визначає поняття „географічне та навколишнє середовище”, „антропосфера”,
„природокористування”, „ресурсозабезпеченість”;
– називає види природних ресурсів;
– характеризує розміщення природних ресурсів;
– пояснює стан взаємодії суспільства і природи на сучасному етапі;
– описує найбільш „забруднені” реґіони світу;
– характеризує економічні доцільність раціонального природокористування;
– визначає кількість населення світу та співвідношення його за регіонами;
– пояснює поняття „демографічна політика”, „демографічний вибух”, „урбанізація”, „міграція населення” та їх вплив на розміщення і розвиток світового господарства;
– порівнює темпи, рівні, форми урбанізації країн та регіонів;
– називає напрями основних міграційних потоків;
– характеризує структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами.
– визначає поняття „міжнародний географічний поділ праці”, „НТР”;
– називає етапи формування світового господарства;
– пояснює вплив НТР на галузеву й територіальну організацію виробництва;
– визначає та аналізує за допомогою картографічних і статистичних матеріалів
розміщення провідних галузей промисловості світу.
РОЗДІЛ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
І МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС (26 год.)
Тема 1. Форми організації бізнесу у різних країнах і регіонах світу (10 год.)
Сутність понять „бізнес”, „підприємництво”, „комерційна діяльність”, „виробництво товарів і послуг”, їхня роль у структурі світового господарства.
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Середовище бізнесу: правові, політичні, соціально-культурні аспекти та їх відмінності у країнах і регіонах світу. Особливості бізнесу за галузями господарства у
різних країнах світу і в Україні.
Економічні фактори бізнесу: прибуток як стимул ділової активності; обмеженість ресурсів і витрати; конкуренція; пропозиція і попит; кругообіг товарів і грошей; ефект мультиплікатора. Особливості ринкових (економічних) факторів у країнах різних типів. Розвиток підприємництва в Україні та його роль в економічних перетвореннях.
Форми власності у бізнесі. Типологія підприємств у різних країнах. Особливості підприємств різних типів і форм власності за галузями господарства України.
Малий бізнес. Економічна роль малого бізнесу в розвинених країнах світу та в Україні. Характеристика процесу створення малого бізнесу у різних країнах і в Україні.
Франчайзінг.
Форми міжнародної ділової активності. Види міжнародного бізнесу. Культурні відмінності. Зміни „економічного клімату” для міжнародного бізнесу.
Навчальні досягнення учнів
Учень:
– дає визначення поняттям „бізнес”, „підприємництво”, „комерційна діяльність”,
„виробництво товарів і послуг”;
– називає типи підприємств та особливості їх розміщення у нових ринкових умовах в Україні;
– виявляє і пояснює економічні фактори бізнесу та їх відмінності у господарстві
країн різних типів та в Україні;
– пояснює відмінності підприємств різних типів і форм власності у різних країнах
і в Україні;
– визначає та описує значення різних типів підприємств та їх відмінності у різних
галузях господарства на прикладі економіки України;
– наводить приклади змін у структурі господарства за формами власності підприємств під впливом соціально-економічних чинників.
Тема 2. Виробництво товарів і послуг (6 год.)
Товари, як основа комерційної діяльності: розробка, номенклатура, ціноутворення та їх особливості у міжнародному бізнесі. Кон’юнктура ринку товарів і послуг
в Україні. Боротьба за конкурентоспроможність. Бізнес і споживачі. Вплив природно-сировинних і науково-технічних факторів на виробництво. Промислові та науково-технічні революції у різних країнах і регіонах світу. Виробництво на рівні світових стандартів.
Бізнес і навколишнє середовище. Сфера послуг та її значення у розвинутих
країнах. Розвиток сфери послуг в Україні. Захист свого ринку і власного виробника
– найголовніше завдання державного регулювання економіки.
ПРАКТИЧНА РОБОТА
5. Проаналізувати вплив конкуренції іноземних виробників на розвиток окремих
напрямків підприємництва в Україні (на конкретних прикладах: сільське господарство, виробництво товарів народного споживання тощо).
6. Як організувати підприємство.
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Навчальні досягнення учнів
Учень:
– дає визначення поняттям „кон’юнктура ринку”, „конкурентоспроможність”,
„ціноутворення”;
– аналізує вплив конкуренції на розвиток виробництва;
– розрізняє і пояснює фактори і принципи розміщення виробництва;
– характеризує особливості НТР в різних регіонах світу;
– наводить приклади впливу бізнесової діяльності на навколишнє середовище.
Тема 3. Фінансове середовище міжнародного бізнесу (10 год.)
Гроші, їх функції і характеристики. Інфляційні процеси у різних країнах і регіонах. Грошова реформа в Україні. Фінансові ринки. Світова валютна система.
Управління інфляційними і валютними ризиками.
Банківська система, її особливості у країнах світу. Роль банків у розвитку різних галузей господарства у розвинутих країнах світу та в Україні. Банки економічного розвитку та їх значення для господарства різних країн.
Фінанси підприємств: їх формування і використання. Ринок цінних паперів.
Світові фондові ринки. Ринок цінних паперів в Україні.
Капітал. Глобальні грошові потоки. Вивіз капіталів. Інвестиційні процеси у різних країнах і регіонах. Залучення іноземних інвестицій у господарство України.
Фінансові аспекти інвестування. Економіко-географічні та політико-географічні фактори інвестиційних процесів у країнах СНД і в Україні.
Міжнародні фінансово-кредитні установи (МВФ, БМР, МБРР, ЄБРР) та їх
роль у розвитку господарства окремих країн і регіонів світу. Діяльність міжнародних фінансово-кредитних установ в Україні.
ПРАКТИЧНА РОБОТА
7. Фінанси підприємств: їх формування і використання.
Навчальні досягнення учнів
Учень:
– дає визначення поняттям „інфляція”, „грошова реформа”, „фінансовий ринок”,
„ринок цінних паперів”, „інвестування”;
– аналізує принципи формування й використання фінансів підприємств;
– характеризує фінансово-кредитні установи.
РОЗДІЛ III. РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ СВІТУ (26 ГОД.)
Тема 1. Загальна характеристика економічних систем (6 год.)
Типи економічних систем. Економічна система України. Порівняння економічних систем світу. Ключові економічні проблеми у промислово розвинутих країнах і
країнах з перехідною економікою.
Складники економічного потенціалу країни. Економічні показники і національні рахунки. Система національних рахунків: валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт, національний доход.
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Виробництво та розподіл ВНП, національні рахунки за галузями господарства
в Україні. Роль держави в регулюванні господарської діяльності. Причини державного втручання в економіку. Форми і види державного регулювання економіки.
Економічні функції держави, їх значення для розвитку бізнесу і соціального захисту
громадян. Суспільні блага і трансфертні платежі.
Бюджетні системи у різних країнах світу та в Україні. Особливості податкових
систем у країнах різних типів і регіонів. Податкова реформа в Україні. Завдання і
методи державного регулювання економіки у ринкових відносинах.
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
8. Побудова колової діаграми доходів і видатків державного бюджету України.
9. Аналіз та порівняння показників національних рахунків за статистичними даними у кількох країнах (За вибором).
Навчальні досягнення учнів
Учень:
– дає визначення понять „економічні системи”, „національні рахунки”;
– характеризує основні показники економічного потенціалу України;
– визначає типи економічних систем та риси економічної системи України;
– розрізняє і пояснює основні економічні проблеми в країнах різних типів;
– оперує основними показниками економічного потенціалу країни;
– аналізу показники економічного потенціалу різних країн світу та України;
– аналізує і пояснює роль держави у регулюванні економіки у різних країнах.
Тема 2. Новітня територіальна організація продуктивних сил світу (6 год.)
Актуальні регіональні проблеми і пріоритети господарського розвитку територій і груп країн світу. Регіональна політика та її особливості у країнах різних типів
та в Україні. Нові тенденції в територіальній організації продуктивних сил світу.
Вплив науково-технічного прогресу на галузеву і територіальну структуру господарства країн світу і в Україні.
Альтернативні джерела енергії, нові види сировини і матеріалів та пов’язані з
ними зміни у розміщенні галузей господарства.
Територіально-виробничі комплекси. Портово-промислові комплекси. Науково-технологічні зони. Перспективи морегосподарського комплексу. Вільні економічні зони. Особливості організації продуктивних сил України.
ПРАКТИЧНА РОБОТА
10. Позначення на контурній карті основних ТВК, ППК, районів морегосподарського освоєння в Україні та інших країнах світу. (За вибором)
Навчальні досягнення учнів
Учень:
– характеризує галузеву і територіальну структуру господарства країн світу;
– дає визначення поняттям „ТВК”, „ППК”, „НТЗ”;
– описує основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення ТВК;
– показує на карті основні райони ТВК;
– пояснює вплив економіко-географічних факторів на розвиток і розміщення галузей господарства на прикладах України та інших розвинутих країн.
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Тема 3. Міжнародна торгівля (6 год.)
Попит і пропозиція на світовому ринку товарів і послуг. Чому країни торгують. Меркантилізм. Формування світових цін. Торгівельний баланс країни. Державне регулювання у міжнародній торгівлі. Тарифи. Квоти. Протекціонізм і міжнародні
стратегії. Експортна політика держав. Вибір торгівельних партнерів.
ПРАКТИЧНА РОБОТА
11. Складання схеми торгівельного балансу України та кількох країн (За вибором). Порівняльна характеристика торгівельного балансу кількох країн.
Тема 4. Міжнародна інтеграція (8 год.)
Поняття „міжнародна інтеграція”. Регіональна економічна інтеграція країн
світу. Інтеграція господарства України у світову економіку.
Економічні союзи. Форми зовнішньоекономічної діяльності. Форми, структура
і обсяги економічних зв’язків України з країнами світу. Україна в системі міжнародного поділу праці. Транснаціональні корпорації та їх представництва в Україні.
Стратегії глобального розміщення джерел забезпечення та організації виробництва і експорту. Зони спільного підприємництва у країнах СНД і в Україні.
Участь України у міжнародних науково-технічних організаціях і проектах. Значення
зовнішніх економічних зв’язків у господарстві України.
Навчальні досягнення учнів
Учень:
 дає визначення поняття „міжнародна інтеграція”, форми зовнішньо-економічної
діяльності;
 характеризує форми міжнародного співробітництва;
 характеризує найважливіші міжнародні організації, у які входить чи тісно співпрацює Україна;
 пояснює переваги і недоліки участі країн в економічних союзах;
 аналізує вплив ТНК на розвиток господарств країн світу;
 характеризує зовнішньоекономічні зв’язки України.
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Рівні компетентності
І. Низький
Рецептивнорепродуктивний

Бали

ДОДАТОК Г
Таблиця Г.1
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою13

1

2

3
ІІ. Середній
Репродуктивний

4
5
6

ІІІ. Достатній
КонструктивноВаріативний

7

8

9

ІУ. Високий
Творчий

10

11

12

Критерії
Учень володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що позначаються учнем окремими словами чи реченнями
Учень володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його
уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.
Учень володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
Учень володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу
відтворює на репродуктивному рівні.
Учень володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний з допомогою вчителя логічно відтворити значну його частину.
Учень може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє
знання і розуміння основних положень, з допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти
допущені помилки.
Учень здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні
приклади на підтвердження певних міркувань.
Учень вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом учителя, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на
підтвердження певних думок під керівництвом вчителя.
Учень вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці; вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу.
Учень виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі
власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив учитель.
Учень вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища
і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги вчителя знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до
мети і завдань власної пізнавальної діяльності. Використовує набуті знання
і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими цінностями.
Учень виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдаровання і нахили, вміє самостійно здобувати знання.

Опубліковано: Ковальчук Г.О., Балягіна І.А., Богорад М.А. Методика викладання економіки : Навч. посіб. для сам ост. вивч. предмета. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 205-206.
13
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Таблиця Г.2
Вимоги до завдань для контролю успішності з економіки14
Рівні складності/ Види діяльності

Типи завдань

І-й рівень: вміння вибрати із запропонованого, назвати базуються на
неусвідомленому сприйнятті навчального матеріалу, вмінні відрізняти,
розпізнавати факти, поняття тощо;
ІІ-й рівень: дати визначення, оцінити
правильність твердження, закінчити
визначення, встановити відповідність;

Тести закритого типу, у яких пропонується на вибір ряд
відповідей, з яких одна або декілька є вірними, і відкриті
тести з короткою відповіддю. До кожного запитання дається різна кількість відповідей, серед яких правильними
можуть бути одна, дві, або усі.
Завдання репродуктивного характеру. Їх виконання потребує знань основних понять, формул, логічнокласифікаційних ознак, деякого аналізу і узагальнення
вивченого матеріалу, навичок виконання економічних
задач, а також загальнонавчальних умінь – дисциплінованості, точності, уважності, акуратності тощо. При виконанні таких завдань тренується зорова пам’ять, здатність виділяти і запам’ятовувати ознаки явищ і процесів,
виявляти закономірності їх проявів. Завдання передбачають конкретну і стислу відповідь, виконання задач за
певним алгоритмом з урахуванням усіх вимог оформлення.
Завдання для аналізу, пояснення та узагальнення вивченого матеріалу з використанням статистичних матеріалів
та інших джерел знань. Зміст завдань дає змогу виявити
рівень розуміння одної теми чи кількох суміжних, його
вміння встановлювати взаємозв’язки між компонентами
об’єктів, процесів, явищ.
Завдання ІІІ-го рівня мають описовий характер і повинні
бути виконані з дотриманням усіх вимог до письмової
роботи.
Завдання, для вирішення яких потрібне глибоке розуміння програмового матеріалу, встановлення та аналіз
причинно-наслідкових зв’язків та виявлення різноманітних закономірностей економічних процесів і явищ глобального характеру, чи характерних для окремих держав
і регіонів. До завдань цього рівня входять виконання порівняльних характеристик суспільно-територіальних
комплексів складання таблиць, схем, які розкривають
взаємозв’язки компонентів економічних явищ і процесів.
Такі роботи потребують економічного мислення, вміння
висувати гіпотезу і перевіряти її, робити вибір і приймати нестандартні рішення, оцінювати і прогнозувати розвиток нетипової ситуації на основі глибоких знань і
здійснення міжпредметних зв’язків. Виконання завдань
цього рівня опирається на фактичні матеріали з підручника та усіх інших джерел знань.

ІІІ-й рівень: скласти характеристику
за типовим планом, описати явище,
об’єкт за допомогою різних джерел
інформації, класифікувати, визначити головні й другорядні риси;

ІV-й рівень: виконати порівняльну
характеристику, скласти схему, таблицю, виявити причинно-наслідкові
зв’язки, тенденції, перспективи тощо.

14

С. 3-4.

Опубліковано: Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки : Навч. посіб. – К. : Кадри, 2002. –
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ДОДАТОК Д
Додаток Д.1.
Анкета про якість навчання студента
За результатами навчання економічних дисциплін
Щодо мотиваційних установок у навчанні студентів
та їх врахування в організації навчального прцесу:

________________________________________________________________________
(Студент, курс, дата)

1. Який Ваш середній бал за результатами навчання протягом 4-ти семестрів? ____________
2. Чи навчаєтесь Ви за державним замовленням? _____________________________ (ТАК / НІ)
3. Назвіть показники, які характеризують якість Вашого навчання у ВНЗ:
А) ……………………………………………………………………………………………………
Б) ……………………………………………………………………………………………………
В) ……………………………………………………………………………………………………
Г) ……………………………………………………………………………………………………
Д) ……………………………………………………………………………………………………
Е) ……………………………………………………………………………………………………
4. Чи можете Ви впливати на якість свого навчання? __________________________ (ТАК / НІ)
5. Поясніть свою думку:
У який спосіб? …………………………………………………………………………………...

„ТАКˮ:

„НІˮ:

…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
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Додаток Д.2.
Анкета для студентів за результатами вивчення предмета за вибором
„Методика викладання економіки” :
Щодо мотиваційних установок у навчанні студентів
та їх врахування в організації предмета:
________________________________________________________________________
(Студент, група, дата)
Яку оцінку Ви отримали за результатами ПМК з предмета „МВЕˮ (2-й семестр) _________
Що вплинуло на Ваш вибір предметів педагогічного циклу ____________________________
__________________________________________________________________________________
3.
Який Ваш середній бал за результатами навчання протягом 4-ти семестрів?______________
4.
Чим був зумовлений Ваш вибір ВНЗ при вступі?
_________________________________________________________________________________
5.
Чи був би Ваш вибір ВНЗ таким же з урахуванням нинішнього досвіду? ________________
(ТАК / НІ)
6.
Чи навчаєтесь Ви за державним замовленням? ______________________________________
(ТАК / НІ)
7.
Чи вивчали Ви економічні предмети до вступу у ВНЗ? _______________________________
(ТАК / НІ)
8.
Чи маєте Ви будь-який досвід своєї професійної діяльності? ___________________________
(ТАК / НІ)
9.
Чи плануєте Ви своє професійне майбутнє: __________________________________
(ТАК / НІ)
10. Якщо „такˮ, на який період: _________________________________________________
(місяців / років)
11. Чи усвідомлюєте Ви цілісну систему своєї професійної підготовки до майбутньої практичної діяльності?
„ТАК”
„НІ”
................................................................................... ...................................................................................
................................................................................... ...................................................................................
1.
2.

12. Чи відчуваєте Ви прогрес у досягненні своїх цілей навчання в Університеті?
„ТАК”
„НІ”
................................................................................... ...................................................................................
................................................................................... ...................................................................................
Яких саме цілей: ..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
13. Чи можете Ви скласти власну програму (план) особистісно-професійного розвитку
„ТАК”, тому що
„НІ”, тому що
..............................................................................
...................................................................................
..............................................................................
...................................................................................
..............................................................................
...................................................................................
14. Що, на Вашу думку, має включати така програма:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
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Продовж. Додатку Д.2.
15.Здійсніть самооцінку власних професійних умінь за видами компетентності
Фахова
Методична
Соціальна
Особистісна
(предметна)

компетентність компетентність

Власні уміння за
групами
компетентностей
Які предмети
сприяли формуванню цих
компетентностей
Які методи і форми навчання
сприяли формуванню цих
компетентностей
Які фактори спонукали до розвитку власних умінь
(особистий інтерес, майбутнє працевлаштування,
вимоги професіограми, прагнення
зробити кар’єру,
приклад інших
людей (кого саме?
тощо).
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ДОДАТОК Ж
Таблиця Ж.1
Керівництво науковими і дослідницькими проектами
№
п/п
1.

Рік.

Прізвище, ім’я
здобувача
2005 Бондар Н. П.

Тема проекту

2.

2005 Гулевич О. Ю.

3.

2005 Колотило О. Д.

4.

2005 Заворотній Р. І.

5.

2005 Марченко В. Б.

6.

2005 Свердан М. М.

Створення і підтримка якісних стандартів обслуговування у сфері послуг
Розрахунок оптимальної
величини страхової премії
за договорами довгострокового страхування
Механізм кредитування підприємств
Тренінгові форми навчання
та їх місце у викладанні
юридичних дисциплін
Податкова система

7.
8.

2005 Степаненко
О. П.
2005 Хоменко Н. П.

Імітаційне моделювання
економічних процесів
Правове забезпечення якості продукції

9.

2005 Остапова О. В.

10.

2005 Іващенко Л. О.

11.

2009 Передерко
В. В.

12.

2009 Кравченко
В. В.

13.

2009 Константинов
О. Б.

Проблеми періодизації історії держави і права зарубіжних країн
Підготовка майбутніх викладачів економіки
до організації навчання
економічних предметів у
загальноосвітній школі
Організація та управління
фінансово-економічною
безпекою торгівельного підприємства
Організація та управління
системою забезпечення фінансово-економічної безпеки (СП ТММ-авіа)
Управління системою безпеки на транспортних підприємствах
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Валютний ринок

Дисципліна,
спеціальність
Фінанси
Менеджмент
Страхування

Фінанси підприємств
Правознавство
Податкова
система
ЕММ
Правознавство
Історія
держави і
права
13.00.04. теорія і
методика
професійної
освіти
8.000015 15
(УФЕБ)

Вид роботи
Випускна, підвищення кваліфікації
Випускна,
підвищення
кваліфікації
Випускна,
підвищення
кваліфікації
Випускна, підвищення кваліфікації
Випускна,
підвищення
кваліфікації
Випускна, підвищення кваліфікації
Випускна, підвищення кваліфікації
Випускна,
підвищення
кваліфікації
Випускна,
підвищення
кваліфікації
Дисертація
на здобуття наук.
ст. к.п.н.
Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015 – Управління фінансово-економічною безпекою (УФЕБ)
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Продовж. табл. Ж.1
14.

2010 Дорошенко О.

15.

2010 Сущенко О. М.

16.

2010 Охріменко
Н. В.

17.

2010 Верейці О. О.

18.

2010 Захарченко
О. М.

19.

2010 Кричевський
О. М.

20.

2010 Сєров В. В.

21.

2011 Ліхачов Є. О.

22.

2011 Прядко І. Ю.

23

2011 Розумна О. Є.

24.

2012 Сподіна Г. Т.

25.

2012 Гейлик А. В.

26.

2013 Котенко О. В.

Тренінг-ділова гра „Модель
МВФ: прогнози розвитку
світової економікиˮ
Перспективні напрями підвищення ефективності самостійної роботи студентів
Особливості забезпечення
економічної безпеки при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (на
прикладі товарної біржі)
Комплексна системи забезпечення економічної
безпеки територіальних
громад (на прикладі Хмельницької області)
Інноваційний розвиток системи економічної безпеки
суб’єктів господарювання
(на прикладі ДП МОУ)
Технології забезпечення
надійності персоналу
в системі фінансовоекономічної безпеки
Управління системою забезпечення особистої безпеки керівників
Організація охоронної діяльності в системі безпеки
автомобільного транспорту
Організація системи економічної безпеки корпорації
Організація системи економічної безпеки автотранспортного підприємства
Забезпечення економічної
безпеки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Педагогічні умови професійного зростання студентів
економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки у ВНЗ
Кадрове забезпечення системи економічної безпеки
підприємства транспорту

Міжнародна
економіка

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
підвищення
кваліфікації
Випускна,
підвищення
кваліфікації
Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)
8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська
Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

13.00.04. теорія і
методика
професійної
освіти
8.000015
(УФЕБ)

Дисертація
на здобуття вч. ст.
к.п.н.

Фінанси

Випускна,
магістерська
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Закінчення таблиці Ж.1
27.

2013 Перцевий Р. В.

28.

2013 Бєлов О. І.

29.

2013 Лавренюк В. В.

30.

2013 Дмітрієв В. С.

31.

2013 Шумський В. І.

32.

2014 Паламарчук
В. А.

33.

2014 Журавльова
О. Є.

34.

2013 Ситник О. О.

35.

2014 Тарасюк І. В.

36.

2015 Куля В. А.

37.

2015 Кондакова
С. В.

39.

2015 Баніт Ю. С.

40.

2015 Клебан В. Е.

41.

2015 Осадча О. Я.

Організаційно-правове забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів
господарської діяльності
Інноваційний розвиток системи економічної безпеки
суб’єкту господарської діяльності (на прикладі ПП)
Тренінг: „Забезпечення
безпеки банківської діяльності у кризових ситуаціяхˮ
Впровадження бонусних
творчих завдань як шлях
удосконалення самостійної
роботи студентів
Управління системою фінансово-економічної безпеки банківських установ
Стратегія розвитку системи
економічної безпеки суб'єктів МСБ в Україні
Методика проведення міжпредметного тренінгу для
магістрів програми „Фінансовий менеджментˮ
Організація кадрового забезпечення служби безпеки
суб’єкту господарської діяльності (на прикладі ПП)
Організація системи економічної безпеки банку
Механізми управління системою економічної безпеки
суб’єктів господарювання
Криптографія у навчанні
вищої математики

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

Безпека
банківської
діяльності
Інвестування

Випускна,
підвищення кваліфікації
Випускна,
підвищення
кваліфікації

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

Корпоративні
фінанси і контролінг

Випускна,
підвищення
кваліфікації

8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська

8.000015
(УФЕБ)
8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
магістерська
Випускна,
магістерська

Вища
математика

Формування підприємницької компетентності студентів у процесі фахової
підготовки
Забезпечення економічної
безпеки підприємства шляхом керування знаннями
персоналу
Формування готовності викладачів до проектування
електронного освітнього
простору

13.00.04. теорія і методика професійної освіти
8.000015
(УФЕБ)

Випускна,
підвищення
кваліфікації
Дисертація на здобуття наук. ст.
к.п.н.

13.00.04. теорія і методика професійної освіти

Випускна,
магістерська
Дисертація на здобуття наук. ст.
к.п.н.

