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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах інтеграції та глобалізації української держави 

суттєвих змін зазнає професійна підготовка майбутніх фахівців економічної галузі в 

коледжах. Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018–2020 рр., потребують перегляду основні завдання на всіх рівнях вищої 

економічної освіти не лише в аспекті розвитку цифрових компетенцій майбутніх 

фахівців – умінь використовувати новітні технології в майбутній професійній 

діяльності, а й формування їх ключових компетентностей, що забезпечать постійний 

особистісний та професійний розвиток, успішну соціальну адаптацію, якісну 

професійну діяльність і життєдіяльність у цілому, конкурентоспроможність на 

світовому ринку праці. Однією з ключових компетентностей, формування яких, 

відповідно до основних нормотворчих документів (Закони України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій», Рекомендації ради Європи щодо ключових компетентностей для освіти 

впродовж життя), є освітнім пріоритетом, визначено соціальну компетентність як 

спроможність людини здійснювати рефлексію щодо своєї діяльності, ефективно 

управляти часом та соціальною інформацією, працювати з іншими в конструктивний 

спосіб, бути стійким і керувати своєю кар’єрою.  

Відтак, особливої гостроти набуває проблема формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у процесі навчання в коледжі, адже саме вона 

визначає здатність майбутнього фахівця працювати в команді, ефективно 

взаємодіяти в цифровому суспільстві, досягати поставлених цілей, приймати 

рішення стосовно себе, проектувати власний соціальний, особистісний та 

професійний розвиток, конструктивно реагувати на стрес тощо. 

Необхідність дослідження й вирішення окресленої проблеми, її актуальність і 

доцільність, крім того, зумовлені наявними суперечностями між: 

– визнанням сучасною наукою та практикою визначального характеру 

соціальної компетентності фахівця в забезпеченні успішності його професійного й 

особистісного розвитку, сенситивним періодом формування якої є старший 

підлітковий і юнацький вік, та недостатньою розробленістю науково-методичного 

інструментарію з її формування для студентів коледжів; 

– об’єктивною потребою суспільства в економістах, здатних вирішувати складні, 

полісистемні, міжгалузеві проблеми, та неготовністю майбутніх фахівців до цього; 

– усвідомленням необхідності реформування вітчизняної вищої економічної 

освіти, переосмислення її методологічних основ в аспекті орієнтації на командну 

взаємодію, реалізацію представницьких, проектувальних функцій підприємства, що 

вимагає інтерактивних, інноваційних засобів навчання, та переважанням 

традиційних форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців.  

У сучасній науці проблему формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки досліджували в різних аспектах, а саме: 

сутності професійної компетентності та її видів (О. Гура, А. Деркач, О. Дубасенюк, 

І. Зарубінська, М. Лук’янова, А. Маркова та ін.); змісту професійної компетентності 

фахівців економічного профілю (Л. Дибкова, І. Зинов’єв, Г. Копил, О. Максимова, 



2 

Н. Самарук та ін.); сутності соціальної компетентності особистості в цілому 

(Д. Бартелме, О. Варецька, С. Гончаров, І. Зарубінська, С. Краснокутська, 

В. Москаленко, А. Мудрик, П. Каннінг, В. Шахрай, Х. Шулер та ін.) та майбутніх 

фахівців зокрема (О. Борисенко, М. Докторович, М. Лук’янова та ін.); особливостей її 

формування в студентів у процесі професійної підготовки (Н. Житник, А. Новікова, 

Т. Рожко, В. Староста, С. Стеблюк, С. Учурова та ін.) тощо. 

Проте, питання визначення змісту соціальної компетентності майбутніх 

економістів, а також умов її ефективного формування в коледжі є невирішеним, що 

зумовлено як її динамічним змістом, постійним оновленням вимог до її ціннісних, 

знаннєвих та поведінкових складових, так і реформуванням системи вищої освіти в 

Україні, переглядом її рівнів, освітньо-професійних ступенів та освітньо-

професійних програм. 

Окреслене коло науково-практичних завдань розвитку вищої освіти в Україні 

разом з актуальною проблематикою сучасної педагогічної науки зумовили вибір 

теми дисертації: «Формування соціальної компетентності майбутніх економістів у 

процесі професійної підготовки у коледжі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри педагогіки та 

психології освітньої діяльності Запорізького національного університету за темою 

«Психолого-педагогічні засади розвитку компетентності суб’єктів освітнього 

простору» (номер державної реєстрації 0116U004863), одним з виконавців якої є 

здобувач. Тема дисертації затверджена Науково-технічною радою Запорізького 

національного університету (протокол № 7 від 18.02.2016). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 

обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

успішність формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі 

навчання в коледжі. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

– розкрити теоретичні основи наукового розуміння сутності соціальної 

компетентності майбутніх економістів; 

– виявити й охарактеризувати складові соціальної компетентності майбутніх 

економістів, особливості їх розвитку в процесі професійної підготовки в коледжі; 

– визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що забезпечують 

успішне формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі 

професійної підготовки в коледжі; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-

педагогічних умов та розробити методичне забезпечення формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в коледжі. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх економістів у 

коледжі. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що успішність 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної 
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підготовки в коледжі залежить від упровадження такої сукупності організаційно-

педагогічних умов: оновлення змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу на 

засадах метапредметного підходу; наскрізного впровадження інтерактивних методів 

навчання в аудиторній та позаудиторній діяльності майбутніх економістів; створення 

збагаченого соціально-професійного середовища коледжу. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано такі сучасні загальнонаукові методи: 

– теоретичні: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, систематизація, 

зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; моделювання; аналіз 

визначення понять – для з’ясування сутності соціальної компетентності майбутніх 

економістів, обґрунтування особливостей їх формування в процесі професійної 

підготовки; 

– емпіричні: методики діагностики; методи масового збирання емпіричного 

матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-професійних програм – 

для виявлення особливостей фахової освіти майбутніх економістів та її спрямованості 

на формування соціальної компетентності; педагогічний експеримент – для перевірки 

ефективності визначених організаційно-педагогічних умов; 

– статистичні: метод середніх величин, метод парних порівнянь, а також 

методи аналізу емпіричних даних за допомогою сучасних інформаційних 

технологій – для опрацювання та оцінювання отриманих експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, 

що забезпечують успішність формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки в коледжі, а саме: оновлення змісту 

дисциплін соціально-гуманітарного циклу на засадах метапредметного підходу 

шляхом включення блоків метапредметних тем, що забезпечують цілісність, 

системність і систематичність формувального впливу; наскрізне впровадження 

інтерактивних методів навчання в аудиторній та позаудиторній діяльності, які 

забезпечують активну взаємодію всіх його учасників, у якій викладач і студент є 

рівноправними, рівнозначними суб’єктами, котрі моделюють життєві (соціальні, 

професійні) ситуації, спільно розв’язують проблеми тощо; створення збагаченого 

соціально-професійного середовища, що передбачає «занурення» студентів в 

особливі умови діяльності, спілкування, самоствердження, накопичення ними 

індивідуального соціального досвіду в різних реальних та змодельованих ситуаціях; 

структурну модель і методичне забезпечення їх реалізації; 

– уточнено: зміст понятійно-категоріального апарату теорії формування 

соціальної компетентності («компетентність», «професійна компетентність», 

«життєва компетентність», «соціальна ідентичність», «соціальна обізнаність» тощо); 

критерії (соціальна ідентичність, соціальна обізнаність, соціально компетентна 

поведінка), показники й рівні сформованості соціальної компетентності; 

– удосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх економістів у коледжі на основі впровадження нетрадиційних 

інтерактивних форм і методів навчання (нетрадиційні лекції, ділові та рольові ігри, 

дебати, соціальні молодіжні проекти тощо); 
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– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про сутність 

соціальної компетентності майбутніх економістів, етапи та методи її формування в 

коледжі. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

створено, апробовано та впроваджено в процес професійної підготовки майбутніх 

економістів: блоки метапредметних тем («Людина у суспільстві», «Людина як 

суб’єкт життєдіяльності», «Людина як суб’єкт навчально-професійної діяльності») 

у межах циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; спецкурс 

«Соціальна компетентність майбутніх економістів», науково-методичний комплекс 

якого включає дидактичний матеріал до лекційних і практичних занять, 

індивідуальної та самостійної роботи, методики діагностики рівня сформованості 

соціальної компетентності; соціально та професійно значущі заходи (соціальні 

молодіжні проекти, тематичні декади, конкурси, фестивалі, акції із соціально 

значущої проблематики, наукові читання тощо); механізми співпраці зі 

студентською радою коледжу (тематичні зустрічі, спільні моніторинги соціально-

психологічного клімату студентських груп, студентського гуртожитку, засідання 

Школи лідера, імплементація Етичного кодексу студента); систему заходів із 

цілеспрямованої підготовки викладачів до створення соціально збагаченого 

освітнього середовища (постійно діючий науково-методичний семінар, тематичні 

доповіді, педагогічні майстерні, майстер-класи, тренінги з інноваційних методів 

викладання). 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та висновки 

дослідження створюють основу для вдосконалення професійної підготовки 

майбутніх економістів у коледжі. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Херсонського 

політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 

(довідка № 01-8/577 від 06.12.2018); Харківського кооперативного торгово-

економічного коледжу (довідка № 383 від 07.12.2018); Приватного вищого 

навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (довідка № 992 від 12.12.2018); 

Запорізького національного університету (довідка № 01.01-13/131 від 22.12.2018); 

Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського 

національно-економічного університету (довідка № 25 від 27.12.2018), Аграрно-

економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії (довідка № 04 від 

14.01.2019). 

Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві, автору 

належить: [6] – сутність і зміст наставництва у вітчизняній системі вищої освіти; 

[16] – опис функціонування системи електронного забезпечення навчання в 

Економіко-правничому коледжі Запорізького національного університету. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації були оприлюднені на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2016, 2017, 2018 рр.); «Вища освіта України у контексті 

інтеграції до світового освітнього простору» (м. Київ, 2018 р.); 
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– всеукраїнських: «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у 

системі неперервної освіти» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Педагогіка вищої школи: 

досвід і тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 2017 р.); «Україна в гуманітарних і 

соціально-економічних вимірах» (м. Дніпро, 2018 р.); «Освіта і наука в умовах 

глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 2018 р.); «Інноваційні технології в  

процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку» (м. Херсон, 

2018 р.); «Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті» (м. Київ, 

2018  р.); 

– регіональних: «Система забезпечення якості освіти» (м. Запоріжжя, 2018 р.). 

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження 

опубліковано в 16 наукових і науково-методичних працях, з них: 5 – статті в 

наукових фахових виданнях з педагогіки (з яких 1 реферується міжнародними 

наукометричними базами), 2 – статті в зарубіжних виданнях, 9 – матеріали 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу,  

трьох розділів, висновків, 13 додатків, списку використаних джерел 

(207 найменувань, з них 16 – іноземною мовою). Загальний обсяг роботи становить 

273 сторінки, з них основного тексту – 189 сторінок. Дисертація містить 3 таблиці і 

17 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і 

предмет, методи дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення 

одержаних результатів; подано відомості про апробацію, публікації. 

У першому розділі – «Науково-теоретичні основи дослідження соціальної 

компетентності майбутніх економістів» – проаналізовано наукові підходи до 

розуміння сутності соціальної компетентності майбутніх економістів; визначено й 

охарактеризовано її структуру та зміст; розкрито зарубіжний і вітчизняний досвід 

підготовки економістів у коледжах.  

На підставі здійсненого аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових джерел 

щодо визначення сутності компетентності особистості в цілому та професійної 

компетентності зокрема (Н. Гузій, О. Гура, О. Дубасенюк, О. Лебедєв, А. Маркова, 

Г. Селевко, Л. Сохань, А. Хуторський та ін.), характеристики їх видів; дослідження 

змісту професійної компетентності фахівців економічного профілю (М. Головань, 

І. Зинов’єв, О. Максимова та ін.) та особливостей їх діяльності (Л. Дибкова, 

Г. Копил, Н. Самарук та ін.) в умовах цифрової економіки встановлено, що 

соціальна компетентність входить до переліку восьми базових ключових 

компетентностей усіх європейських країн (Рекомендації ради Європи), у тому числі 

України (Закон України «Про освіту» 2017 р.). Поняття «соціальна компетентність» 

у сучасній науці розглядають і в контексті досліджень професійної компетентності 

особистості як її складову, і в контексті цілісної життєвої компетентності людини. 

Методологічними засадами розуміння сутності цього феномена є положення про 
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те, що соціальна компетентність є загальною та універсальною й визначає всі інші 

види компетентності людини; вона відображає взаємодію людини в суспільстві, 

свідчить про її соціальну зрілість, детермінована соціальним інтелектом та 

соціальною активністю; ґрунтується на знаннях особистості способів і засобів 

соціалізації; характеризується віковою динамікою; має сутнісні ознаки (гнучкість, 

динамічність, орієнтованість на майбутнє, діяльнісний характер, її системотвірним 

компонентом є прагнення особистості до саморозвитку, вона визначається 

мотивацією на безперервну самоосвітню діяльність) та етапи формування й 

розвитку; структура соціальної компетентності особистості включає компоненти, 

що ґрунтуються на загальних компонентах структури особистості (М. Докторович, 

Е. Долл, І. Зарубінська, І. Зимня, І. Єрмаков, У. Каннінг, О. Московчук, А. Мудрик, 

А. Новікова, С. Учурова та ін.). 

Результати вивчення наукових підходів до розуміння сутності соціальної 

компетентності особистості (О. Борисенко, О. Варецька, Ф. Василюк, 

С. Краснокутська, Т. Рожко та ін.), особливостей професійної діяльності 

економістів та вимог до їх професійної компетентності в сучасних умовах дали 

підстави розуміти в роботі під соціальною компетентністю майбутніх 

економістів інтегративне особистісно-професійне явище, яке забезпечує 

успішність їх соціально-професійної адаптації, майбутньої професійної діяльності 

та життєдіяльності в цілому завдяки гармонізації власних потреб, індивідуальних 

цілей і соціальних норм. Встановлено, що соціальна компетентність майбутніх 

економістів набуває ознак метапредметності та інтегрувальності, має три шари 

(рівні) функціонування (особистісний, навчально-професійний, власне соціальний), 

базові функції (соціалізаційна, ціннісно-орієнтаційна, регулятивна,  

особистісно-розвивальна, професійно-утворювальна, екзистенційна), які в цілому 

забезпечують конструктивну поведінку студентів у складних життєвих і 

професійних ситуаціях. 

Ґрунтуючись на загальних положеннях особистісного та діяльнісного 

підходів, а також світових нормативних документах щодо ключових 

компетентностей для освіти впродовж життя, структуру соціальної компетентності 

майбутніх фахівців економічного профілю презентовано у вигляді трьох 

компонентів: ціннісного (система соціальних ставлень), когнітивного (система 

соціальних знань) та конструктивного (система соціальних умінь). Зміст 

компонентів розкрито відповідно до вищезазначених шарів функціонування 

соціальної компетентності.  

Обґрунтовано, що як динамічне утворення соціальна компетентність 

майбутніх економістів формується та розвивається під впливом зовнішніх і 

внутрішніх чинників у трьох взаємозумовлених напрямах, а саме: ціннісного 

компонента, результатом якого є соціальна ідентичність майбутніх фахівців; 

когнітивного – результатом якого є соціальна обізнаність; конструктивного – 

результатом якого є соціально компетентна поведінка майбутніх фахівців. 

Вивчення досвіду формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у зарубіжних закладах вищої освіти засвідчило цілеспрямоване, 

системне, гармонійне інтегрування фахової підготовки студентів економічних 
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спеціальностей та формування їх соціальної компетентності, що забезпечується 

«прив’язкою» навчання до реалій життя, переважанням активних форм та методів 

взаємодії, у тому числі колективних дослідницьких і соціальних проектів та 

тренінгів, закордонною практикою, відповідною спрямованістю дисциплін 

гуманітарного циклу, а також спеціальною підготовкою викладачів. 

Здійснений контент-аналіз освітньо-професійних програм підготовки, 

навчальних планів молодших спеціалістів за спеціальностями 051 Економіка, 

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

18 коледжів різних регіонів України дає змогу стверджувати, що деякі зі складових 

соціальної компетентності визначаються як загальні компетентності, що мають 

бути сформованими в процесі професійної підготовки студентів, але вони не 

виокремлюються як програмні результати навчання – відповідні знання, уміння та 

здатності; складові соціальної компетентності не простежуються ані в завданнях, 

ані в змісті викладання. Це свідчить про недостатню спрямованість професійної 

підготовки фахівців економічної сфери на формування в них цілісної соціальної 

компетентності. 

У другому розділі – «Науково-методичні засади формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в 

коледжі» – розроблено й обґрунтовано структурну модель, організаційно-

педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в коледжі. 

Відповідно до рівнів методологічного знання (за Е. Юдіним), розкрито й 

охарактеризовано базові методологічні положення, на яких ґрунтується авторський 

підхід до формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі: 

1) на філософському рівні – положення діалектичного матеріалізму та 

прагматизму; 2) на загальнонауковому рівні – положення системного, 

синергетичного, інформаційного підходів; 3) на конкретно-науковому рівні – 

положення діяльнісного, соціально-поведінкового, контекстного, середовищного та 

генетичного підходів.  

Окреслені методологічні положення створили підґрунтя для розробки 

структурної моделі формування соціальної компетентності майбутніх економістів у 

процесі навчання в коледжі, що презентує: І – мету та завдання діяльності 

(цільовий блок); ІІ – її методологічні позиції, принципи, механізми, організаційно-

педагогічні умови, етапи, форми й методи (змістово-технологічний блок); ІІІ – 

критерії та рівні сформованості соціальної компетентності майбутніх економістів 

(результативний блок) (рис. 1). 

З урахуванням визначених у нормативно-правових і методичних документах 

орієнтирів розвитку зарубіжної та вітчизняної вищої освіти, особливостей 

професійної підготовки економістів, а також результатів проаналізованого досвіду 

зарубіжних і вітчизняних практик формування соціальної компетентності розкрито 

зміст основних формувальних заходів відповідно до розроблених організаційно-

педагогічних умов.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ 

УМОВИ: 
1) оновлення змісту дисциплін гуманітарного та 

соціально-економічного циклів на засадах 

метапредметного підходу; 

2) наскрізне впровадження інтерактивних методів;  

3) створення збагаченого соціально-професійного 

середовища коледжу 

РЕЗУЛЬТАТ: 

сформована соціальна компетентність майбутніх економістів у коледжі 

на високому та середньому рівнях 

за критеріями: 

 

 

 

соціальна  

ідентичність 

(ціннісний компонент) 

соціальна  

обізнаність 

(когнітивний компонент) 

соціально компетентна 

поведінка 

(конструктивний компонент) 

Соціальне замовлення        Нормативні вимоги 

МЕТА: формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі 

ЗАВДАННЯ 

формування ціннісного 

компонента 

ціннісного компонента  

формування когнітивного 

компонента  

формування конструктивного 

компонента  

ПРИНЦИПИ 

 

 

  

загальнонаукові спеціально-наукові 

ФОРМИ І МЕТОДИ: 
– спецкурс:  
нетрадиційні лекції (проблемні лекції, лекції-провокації, лекції-конференції, 
лекції-діалоги тощо); інтерактивні практичні заняття (аналіз проблемних ситуацій, 
метод інцидентів, соціального інтерв’ю, рольові ігри, мозковий штурм, проектні 
методи, елементи СПК тощо); 
– метапредметні теми: нетрадиційні лекції (візуалізації тощо), активні форми 
семінарських занять (проектні, диспути, практикуми); 
– методи «занурення» в соціально збагачене освітнє середовище: академічні 
дебати; соціальні молодіжні проекти; соціально-професійні тематичні декади, 
свята, конкурси, акції, конференції; 
– постійно діючий науково-методичний семінар, майстер-класи, тренінги для 
викладачів; 
– взаємодія із студентської радою, робота зі студентською групою 

МЕХАНІЗМИ: 

• підвищення якості соціально-гуманітарної 

освіти;  

• накопичення індивідуального соціального 

досвіду; 

• посилення діяльності студентської ради; 

• спеціальна підготовка викладачів; 

• створення особливого середовища 
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Рис. 1. Структурна модель формування соціальної компетентності  

майбутніх економістів у коледжі 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ: 

системний, синергетичний, інформаційний, діяльнісний, контекстний, 

середовищний, генетичний  

І 

ІІ 

ІІІ 
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Так, відповідно до першої умови обґрунтовано, що саме дисципліни 

гуманітарного та соціально-економічного циклів професійної підготовки майбутніх 

економістів у коледжі за своїм призначенням мають бути спрямовані на 

забезпечення процесу формування їх соціальної компетентності. Причому зміст 

зазначених дисциплін має бути розроблений на основі метапредметного підходу 

(А. Хуторський та ін.), що передбачає цілісність, системність та систематичність 

формувального впливу, спрямування на формування соціальної обізнаності, 

соціальної ідентичності й соціально компетентної поведінки майбутніх фахівців. Це 

можливо завдяки включенню блоків метапредметних тем, зокрема, таких як: 

«Людина у суспільстві» – спрямована на опанування студентами знань і вмінь щодо 

будови та функціонування соціальних інститутів, соціальних процесів, а також 

загальнолюдських норм і цінностей, правил поведінки й спілкування в різних сферах 

соціального життя; «Людина як суб’єкт життєдіяльності» – зорієнтована на 

оволодіння студентами знаннями про різні типи життєвих ситуацій, у тому числі про 

складні життєві обставини, і вміннями конструктивного вирішення складних 

життєвих ситуацій із збереженням власного Я; «Людина як суб’єкт навчально-

професійної діяльності» – має на меті оволодіння знаннями про себе як суб’єкта 

навчально-професійної та майбутньої професійної діяльності, про соціально-

професійні норми у сфері економічної діяльності, а також вміннями щодо їх 

реалізації (у тому числі приймати рішення стосовно себе, проектувати власний 

соціальний, особистісний та професійний розвиток, кар’єру тощо). 

Друга умова передбачає наскрізне застосування інтерактивних методів навчання 

в аудиторній та позаудиторній діяльності, які забезпечують активну взаємодію всіх 

його учасників, в якій викладач і студент є рівноправними, рівнозначними суб’єктами, 

котрі моделюють життєві (соціальні, професійні) ситуації, спільно розв’язують 

проблеми тощо. Саме таке навчання, на думку більшості науковців (О. Комар, 

О. Пометун, Л. Пироженко та ін.), ефективно сприяє формуванню професійних 

цінностей і соціальних умінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії; надає змогу 

студентам оволодіти соціально-професійними нормами, опанувати моделі соціальної 

взаємодії. Розроблені інтерактивні методи формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів розподілені на такі види: 1) за кількістю учасників прямої 

взаємодії: кооперативні (групові, парні) та фронтальні; 2) за змістом взаємодії – ігрові, 

навчальні дискусії (дискусійні) і проектні. 

Серед кооперативних інтерактивних методів найбільш дієві такі: аналіз 

соціально-професійних проблемних ситуацій (базується на застосуванні «дилемного 

підходу»), який забезпечує формування метакогнітивних і рефлексивних умінь 

майбутніх економістів, активізацію мотивації їх соціального та професійного 

саморозвитку; ситуаційний аналіз, що спрямований на формування вмінь 

аналізувати соціальну інформацію, приймати рішення стосовно себе, проектувати 

власну діяльність та розвиток, прогнозувати процес і результат соціальної, 

навчально-професійної взаємодії; соціальне інтерв’ю, що надає змогу опанувати 

вміння ставити співрозмовнику запитання, обирати правильну стратегію та тактику 

ведення бесіди.  
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Фронтальні інтерактивні методи передбачають спільну роботу всього 

студентського колективу, спрямовану на обговорення певної проблеми та пошук 

шляхів її вирішення. До найдієвіших методів зараховано: «Мікрофон»; «мозковий 

штурм», «навчаючи-вчусь», «ажурна пилка» тощо. 

Вкрай важливими для формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів є ігрові методи (ділові та рольові ігри, ігри-імітації), адже вони 

забезпечують не лише успішне формування соціальних знань на всіх їх рівнях, а й 

надають змогу студентам оволодіти всіма групами соціальних умінь, відпрацювати 

їх у різних змодельованих ситуаціях, оволодіти досвідом реальної соціальної 

взаємодії, приміряти на себе різні соціальні ролі, актуалізувати важливі 

особистісно-професійні якості. 

З-поміж новітніх інтерактивних технологій навчання учнівської та 

студентської молоді, які є дієвими засобами формування й розвитку соціальної 

компетентності майбутніх економістів, відзначено такі, як технологія дебатів 

(А. Єрмоленко, О. Зима, О. Пометун, А. Шнайдер та ін.) і робота над проектами. З 

метою формування соціальної ідентичності студентів коледжу, їх соціальної 

обізнаності й соціально компетентної поведінки зазначені методи запроваджуються 

як на заняттях дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 

так і як самостійні освітні заходи (академічні дебати, соціальні молодіжні проекти).  

Відповідно до третьої організаційно-педагогічної умови, формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі має бути забезпечене 

накопиченням студентами індивідуального соціального досвіду в різних реальних 

та змодельованих ситуаціях, тобто «занурення» їх в особливі умови діяльності, 

спілкування, самоствердження, що визначається як збагачене соціально-професійне 

середовище.  

У роботі виокремлено такі три складові збагаченого соціально-професійного 

середовища коледжу, що забезпечують розвиток соціальної ідентичності, соціальної 

обізнаності й соціально компетентної поведінки студентів: просторово-предметна, 

власне соціальна та навчально-професійна (В. Панова, В. Ясвіна та ін.). Просторово-

предметна складова забезпечується гнучкістю, керованістю, індивідуалізованістю, 

символічністю та аутентичністю просторових умов шляхом створення тренінгового 

простору в аудиторних приміщеннях, умов для спілкування й взаємодії, особливого 

оформлення приміщень закладу (їх просвітницький, розвивальний характер) тощо. 

Соціальна складова передбачає організацію такої взаємодії всіх суб’єктів освітнього 

процесу (студентів, викладачів, кураторів, працівників соціально-психологічної 

служби), яка забезпечує дійсну актуалізацію соціально-професійних знань і вмінь, 

формування індивідуального соціально-професійного досвіду майбутніх фахівців 

завдяки атмосфері співробітництва, партнерства, конструктивного вирішення 

проблем. Це здійснюється завдяки спеціальній підготовці викладачів соціально-

гуманітарних і фахових дисциплін, крім того, організації та проведенню соціально і 

професійно значущих заходів у позааудиторний час, а саме: тематичних декад, 

науково-практичних конференцій, тематичних свят тощо. Важливим є розширення 

напрямів діяльності органів студентського самоврядування в аспекті активної 
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волонтерської діяльності, соціального супроводу та підтримки. Навчально-

професійна складова (передусім дидактична) збагаченого соціально-професійного 

середовища коледжу передбачає спрямованість змісту й методів навчання на 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів.  

Отже, упровадження авторської структурної моделі, реалізація визначених 

організаційно-педагогічних умов в освітньому процесі коледжу забезпечать 

ефективне формування соціальної компетентності в майбутніх економістів. 

У третьому розділі – «Експериментальне дослідження формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі» – розкрито загальні питання 

організації педагогічного експерименту; подано його хід та аналіз результатів. 

За результатами здійсненого аналізу вимог методології педагогічного 

експерименту (С. Гончаренко, Т. Кристопчук, С. Сисоєва та ін.), сучасної 

педагогічної діагностики розроблено й обґрунтовано комплекс діагностичних 

методик соціальної компетентності майбутніх економістів для вимірювання: 

1) ціннісного компонента – Тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва; 

Опитувальник мотивації соціального успіху М. Кубишкіної; 2) когнітивного 

компонента – авторський дидактичний тест; 3) конструктивного компонента – 

Методика «Q-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки в реальній 

групі» В. Стефансона; Опитувальник толерантності-інтолерантності до 

невизначеності Т. Корнілової; авторська Шкала самооцінки соціальних умінь.  

Перед реалізацією експериментальних заходів було проведено пілотне 

дослідження, яке дало підстави визначити ступінь актуальності обраного предмета 

дисертаційної роботи, апробувати діагностичний інструментарій, визначити зміст, 

критерії й показники сформованості соціальної компетентності, сформувати 

експериментальні та контрольні групи. 

Педагогічний експеримент було здійснено протягом 2015–2018 рр. на базі 

Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету в три 

етапи (констатувальний, формувальний і контрольний) за лонгітюдною 

(подовженою) формою, що передбачало тривалий вплив експериментальних 

факторів (протягом 2 та 3 курсів навчання – 3, 4 та 5 семестри). На різних його 

етапах взяли участь 468 студентів спеціальностей 071 Облік і оподаткування 

(спеціальність 5.03050901, освітня програма: бухгалтерський облік), 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування (спеціальність 5.03050801, освітня програма: 

фінанси і кредит) різних років вступу (2014, 2015). До експериментальних груп (ЕГ) 

увійшли 58 студентів, до контрольних (КГ) – 54. 

Кількісні та якісні показники, отримані за результатами констатувального 

етапу педагогічного експерименту, надали змогу зробити висновок про однорідність 

рівнів сформованості соціальної компетентності студентів ЕГ та КГ, засвідчили її 

переважно початковий (низький рівень). 

Формувальний етап педагогічного експерименту охоплював упровадження 

спеціально організованих освітніх заходів за такими підетапами.  

1. Установчо-мотиваційний, що передбачав створення збагаченого 

соціально-професійного середовища. У процес професійної підготовки майбутніх 
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економістів були впроваджені такі формувальні соціально та професійно значущі 

заходи, як:  

– дні конкурсів проектів із соціально значущої проблематики («Твоя соціальна 

відповідальність», «Живи і працюй в Україні», «Реалізація, захист та розвиток прав і 

свобод людини та громадянина», «Чесність починається з тебе», «Моє професійне 

майбутнє» тощо) зі створенням студентами та наступним захистом соціальних 

плакатів, презентацій, відеороліків, що, у свою чергу, забезпечили соціально 

значуще оформлення закладу, його аудиторій; 

– щорічні Грудневі наукові читання з теми «Дорожня карта інтеграції України 

до європейського дослідницького простору»; 

– щорічний День волонтера, який передбачав обмін досвідом волонтерської 

діяльності (у тому числи з відомими на всю Україну волонтерами в очному та 

онлайн-форматах), участь у соціальних проектах і проведення у форматах: «жива 

бібліотека», ярмарок соціальних проектів тощо;  

– щорічні Тижні мужності та звитяги з проведенням Уроків мужності з 

координаторами волонтерського руху, ветеранами АТО; 

– Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», покликана привернути 

увагу суспільства в цілому та студентства зокрема до проблеми насильства, у межах 

якої були організовані тренінги з протидії насильству; 

– щорічна Декада популяризації економічних дисциплін і менеджменту 

«Зелена економіка», що включала соціальні та економічні квести, ділові ігри, 

спрямовані на розвиток лідерських навичок студентів, уміння конструктивно 

вирішувати конфлікті ситуації, працювати в команді, приймати спільні рішення;  

– щорічний фестиваль патріотичного слова та музики «Україна – це я! 

Україна – це ти! Україна – це ми, Україна!»;  

– Всеукраїнський конкурс-виставка з декоративно-ужиткового мистецтва 

«Знай і люби свій край»; 

– міжрегіональні, обласні й міські конкурси соціальних ініціатив тощо. 

Перелічені соціально та професійно значущі заходи створили мотиваційне та 

рефлексивне підґрунтя для подальшого формувального впливу. 

2. Змістово-операційний підетап був спрямований на формування всіх 

складових соціальної компетентності завдяки:  

– впровадженню метапредметного підходу в навчальний процес дисциплін 

циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки («Історія України», 

«Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія», «Соціологія») 

протягом 3–5 семестрів навчання; 

– реалізації авторського спецкурсу «Соціальна компетентність майбутніх 

економістів» (3 семестр, 90 годин), в межах якого проводили нетрадиційні лекції 

(проблемні, лекція-провокація, лекція-конференція, лекція-консультація, бінарна 

лекція або лекція-діалог), практичні заняття в тренінговому режимі з використанням 

різноманітних інтерактивних форм і методів роботи, дебати з тем «Соціально 

компетентна поведінка сучасного економіста», «Соціальна ідентичність молодої 

людини», «Проектування соціально-професійного розвитку студента», презентацію 

та захист проекту власного соціально-професійного розвитку; 
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– організації та проведенню соціальних молодіжних проектів з таких тем, як: 

«Епіцентр студентських ініціатив», «Запорізьких вектор студентських ініціатив», 

«Запоріжжя. Перезавантаження. Проект 1 – Дубовка. Перезавантаження»; 

– цілеспрямованій підготовці викладачів коледжу до формування та розвитку 

соціальної компетентності студентів, що, у свою чергу, передбачало роботу постійно 

діючого науково-методичного семінару, роботу секції «Теорія и практика педагогіки 

вищої школи» у межах щорічної науково-практичної конференції «Молода наука», 

тематичні доповіді та міні-педагогічні майстерні на засіданнях педагогічної й 

методичної рад коледжу, а також спеціально організовані майстер-класи та тренінги з 

інноваційних методів викладання у вищій школі.  

3. Контрольно-рефлексивний був спрямований на узагальнення отриманих 

результатів формувальних заходів, здійснення рефлексивного аналізу проведеної 

роботи, створення умов для подовження формувального ефекту та його 

розповсюдження. На цьому етапі для студентів і викладачів коледжу було проведено 

проектну гру «Соціальна компетентність майбутнього фахівця в умовах 

євроінтеграції», а також тематичну зустріч із студентською радою з обговоренням 

результатів імплементації Етичного кодексу студента Економіко-правничого коледжу. 

За результатами здійсненої вторинної діагностики рівня сформованості 

соціальної компетентності студентів експериментальних груп отримано дані, які 

свідчать про значну позитивну динаміку коефіцієнтів сформованості: 1) ціннісного 

компонента – з 0,28 до 0,72 в ЕГ1, 0,3 до 0,65 в ЕГ2 та з 0,27 до 0,69 в ЕГ3, що 

відображає зростання соціальної ідентичності майбутніх фахівців (осмисленості 

власної життєвої перспективи, інтересу до життя, соціальної мотивації, прагнення 

до досягнення цілей, конкуренції та соціального престижу, соціальної взаємодії та 

спілкування тощо); 2) когнітивного компонента – з 0,18 до 0,81 в ЕГ1, 0,12 до 0,74 в 

ЕГ2 та 0,09 до 0,86 в ЕГ3, що демонструє підвищення рівня їх соціальної 

обізнаності (усвідомленості сутності соціальної компетентності особистості, її 

складових, механізмів формування та розвитку); 3) конструктивного компонента – 

з 0,33 до 0,69 в ЕГ1, 0,26 до 0,61 в ЕГ2, 0,29 до 0,68 в ЕГ3, що презентує зростання 

соціально компетентної поведінки майбутніх економістів (сформованості 

метакогнітивних, поведінкових, регулятивних, рефлексивних умінь та вмінь 

соціальної взаємодії) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності  

майбутніх економістів за результатами контрольного етапу експерименту 

Компонент соціальної 

компетентності 

(коефіцієнт) 

Експериментальні групи Контрольні групи 

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 КГ1 КГ2 

Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. 

Ціннісний (Кцін) 0,28 0,72 0,3 0,65 0,27 0,69 0,31 0,37 0,28 0,32 

Когнітивний (Ккогн) 0,18 0,81 0,12 0,74 0,09 0,86 0,15 0,21 0,09 0,24 

Конструктивний (Кконстр) 0,33 0,69 0,26 0,61 0,29 0,68 0,29 0,32 0,28 0,32 

Загальний коефіцієнт 

(КСК) 
0,263 0,74 0,226 0,66 0,216 0,74 0,25 0,3 0,216 0,293 
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Порівняння загальних коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності 

студентів експериментальних груп до та після реалізації формувальних заходів 

відображає позитивну динаміку з 0,263 до 0,74 – в ЕГ1, з 0,226 до 0,66 – в ЕГ2 та з 

0,216 до 0,74 – в ЕГ3, тобто рівень соціальної компетентності має стійку тенденцію 

до зростання. Виявлено статистично значущу різницю між результатами 

констатувального та контрольного зрізів у всіх експериментальних групах (tексп=4,64 

при tтабл=1,860). 

Статистично значущої різниці коефіцієнтів сформованості соціальної 

компетентності студентів контрольних груп не виявлено. Таким чином, результати 

контрольного вимірювання цілком підтвердили гіпотезу дослідження щодо 

ефективності впливу визначених організаційно-педагогічних умов формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішне формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі. Одержані результати підтвердили 

правомірність гіпотези, покладеної в його основу, а реалізовані мета й завдання 

надають змогу зробити загальні висновки. 

1. Здійснений аналіз зарубіжних та вітчизняних наукових праць, присвячених 

дослідженню соціальної компетентності особистості, свідчить про неоднозначність, 

полісемантичність зазначеного наукового простору, наявність багатьох підходів до 

тлумачення сутності соціальної компетентності та її взаємозв’язку з професійною та 

життєвою компетентностями особистості. Проте, незважаючи на суттєві відмінності, 

спільним є розуміння того, що:  

– соціальна компетентність є загальною та універсальною й визначає всі інші 

види компетентності людини; 

– при розгляді соціальної компетентності у вузькому розумінні вона відображає 

взаємодію людини в суспільстві; визначає її соціальну адаптованість та соціальну 

зрілість у цілому; детермінована соціальним інтелектом і соціальною активністю; 

ґрунтується на знаннях особистості способів та засобів соціалізації; характеризується 

віковими ознаками й віковою динамікою; має етапи формування та розвитку; 

– сутнісними ознаками соціальної компетентності є гнучкість і динамічність; 

орієнтованість на майбутнє; діяльнісний характер; її системотвірним компонентом є 

прагнення особистості до саморозвитку, вона зумовлена мотивацією на безперервну 

самоосвітню діяльність; 

– структура соціальної компетентності особистості включає компоненти, що 

ґрунтуються на загальних компонентах структури особистості; 

– процес професійної підготовки майбутніх фахівців у цілому та економістів 

зокрема має бути зорієнтованим на формування їх соціальної компетентності, що 

передбачає реалізацію цілеспрямованих освітніх заходів, спрямованих на 

формування в них позитивної мотивації соціальної взаємодії, відповідних знань, 

умінь і навичок просоціальної поведінки, розвиток соціальної ідентичності та 

відповідальності. 
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2. Результати вивчення особливостей професійної діяльності економістів в 

умовах цифрової економіки, а також вимог до їх соціальної компетентності 

створили підґрунтя для авторського розуміння сутності соціальної компетентності 

майбутніх економістів як інтегративного особистісно-професійного явища, яке 

забезпечує успішність їх соціально-професійної адаптації, майбутньої професійної 

діяльності та життєдіяльності в цілому завдяки гармонізації власних потреб, 

індивідуальних цілей і соціальних норм. Її структуру подано у вигляді трьох 

компонентів: ціннісного (система соціальних ставлень), когнітивного (система 

соціальних знань) та конструктивного (система соціальних умінь). Зміст 

компонентів розкрито відповідно до шарів (рівнів) функціонування (особистісний, 

навчально-професійний, власне соціальний).  

Соціальна компетентність майбутніх економістів є динамічним утворенням, 

вона формується та розвивається під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників у 

трьох взаємозумовлених напрямах, а саме: ціннісного компонента, результатом 

якого є соціальна ідентичність майбутніх фахівців; когнітивного – результатом 

якого є соціальна обізнаність; конструктивного – результатом якого є соціально 

компетентна поведінка майбутніх фахівців. Ефективність процесу, про що свідчить 

зарубіжний і вітчизняний досвід фахової підготовки студентів економічних 

спеціальностей, забезпечена «прив’язкою» навчання до реалій життя, 

переважанням активних форм і методів взаємодії, у тому числі колективних 

дослідницьких та соціальних проектів і тренінгів. 

3. У дисертації розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, 

що забезпечують ефективність формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у коледжі, а саме: оновлення змісту дисциплін соціально-

гуманітарного циклу на засадах метапредметного підходу шляхом включення 

блоків метапредметних тем, що забезпечує цілісність, системність і 

систематичність формувального впливу; наскрізне впровадження інтерактивних 

методів навчання в аудиторній та позаудиторній діяльності, які забезпечують 

активну взаємодію всіх його учасників, у якій викладач і студент є рівноправними, 

рівнозначними суб’єктами, котрі моделюють життєві (соціальні, професійні) 

ситуації, спільно розв’язують проблеми тощо; створення збагаченого соціально-

професійного середовища, що передбачає «занурення» студентів в особливі умови 

діяльності, спілкування, самоствердження, накопичення ними індивідуального 

соціального досвіду в різних реальних та змодельованих ситуаціях. Кожна з 

організаційно-педагогічних умов забезпечена комплексом різноманітних форм і 

методів навчання, що за логікою розгортання реалізуються за установчо-

мотиваційним, змістово-операційним та контрольно-рефлексивним етапами. 

У ході експериментальної перевірки розроблених формувальних заходів 

отримано статистично значущу різницю коефіцієнтів сформованості соціальної 

компетентності майбутніх економістів експериментальних груп за результатами 

констатувального та контрольного вимірювань (tексп=4,64 при tтабл=1,860), а також 

експериментальних і контрольних груп, що засвідчило їх ефективність. 

4. Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх економістів 
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упроваджено в практику роботи коледжу на основі: блоків метапредметних тем 

(«Людина у суспільстві, «Людина як суб’єкт життєдіяльності», «Людина як суб’єкт 

навчально-професійної діяльності»), включених до змісту дисциплін циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки; спецкурсу «Соціальна 

компетентність майбутніх економістів»; соціально та професійно значущих заходів 

(тематичні декади, конкурси, фестивалі, акції із соціально значущої проблематики, 

наукові читання тощо); соціальних молодіжних проектів; механізмів співпраці зі 

студентською радою коледжу; системи заходів із цілеспрямованої підготовки 

викладачів до створення соціально збагаченого освітнього середовища (постійно 

діючий науково-методичний семінар, тематичні доповіді, міні-педагогічні майстерні, 

майстер-класи, тренінги з інноваційних методів викладання) тощо. 

Таким чином, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його 

мети – наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують успішне формування соціальної компетентності майбутніх економістів 

у коледжі. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними напрямами, 

як: підготовка майбутніх економістів до проектної діяльності; розвиток здатності до 

соціальної мобільності, до проектування власного професійного шляху тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Грибанова О. Є. Формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки в коледжі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У дисертації досліджено проблему формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в коледжі. Розкрито й 

охарактеризовано сутність і зміст соціальної компетентності, визначено 

особливості її розвитку в умовах закладу вищої освіти. Розроблено та апробовано 

комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність 

формувального впливу, а саме: оновлення змісту дисциплін соціально-

гуманітарного циклу на засадах метапредметного підходу; наскрізне впровадження 

інтерактивних методів навчання в аудиторній та позаудиторній діяльності; 

створення збагаченого соціально-професійного середовища коледжу. 

Визначені організаційно-педагогічні умови впроваджено в процес 

професійної підготовки майбутніх економістів на основі: блоків метапредметних 

тем, включених до змісту дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки; авторського спецкурсу; соціально й професійно значущих заходів; 

соціальних молодіжних проектів; механізмів співпраці зі студентською радою 

коледжу; системи заходів із цілеспрямованої підготовки викладачів до створення 

соціально збагаченого освітнього середовища тощо. 
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Ключові слова: професійна підготовка, коледж, майбутній економіст, 

соціальна компетентність, організаційно-педагогічні умови, соціально-професійне 

середовище. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Грибанова Е. Е. Формирования социальной компетентности будущих 

экономистов в процессе профессиональной подготовки в колледже. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2019. 

В диссертации исследована проблема формирования социальной 

компетентности будущих экономистов в процессе профессиональной подготовки в 

колледже. Анализ научных подходов к определению сущности понятия 

«социальная компетентность», особенностей профессиональной деятельности 

экономистов дал основания под социальной компетентностью будущих 

экономистов понимать интегративное личностно-профессиональное явление, 

которое обеспечивает успешность его социально-профессиональной адаптации, 

будущей профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом благодаря 

гармонизации собственных потребностей, индивидуальных целей и социальных 

норм. Этот феномен приобретает признаки метапредметности и 

интегрированности, имеет три уровня функционирования (личностный, учебно-

профессиональный, социальный), базовые функции (социализирующая, ценностно-

ориентационная, регулирующая, личностно-развивающая, профессионально-

образовательная). Структура социальной компетентности будущих экономистов 

представлена тремя компонентами: ценностным (система социальных отношений), 

когнитивным (система социальных знаний) и конструктивным (система 

социальных умений). Содержание компонентов раскрывается в соответствии с 

вышеуказанными уровнями. 

В диссертации разработан и научно обоснован комплекс организационно-

педагогических условий формирования социальной компетентности будущих 

экономистов в процессе профессиональной подготовки в колледже: 

усовершенствование содержания дисциплин социально-гуманитарного цикла на 

основе метапредметного подхода, что предполагает включение блоков 

метапредметных тем, а также целостность, системность формирующего 

воздействия; сквозное внедрение интерактивных методов обучения, которые 

обеспечивают активное взаимодействие, равноправие, равнозначность всех 

участников, создают условия для совместного моделирования жизненных 

(социальных, профессиональных) ситуаций, принятия коллективных решений; 

создание обогащенной социально-профессиональной среды, что предполагает 

«погружение» студентов в особые условия деятельности, общения, 

самоутверждения, накопления ими индивидуального социального опыта в 

реальных и смоделированных ситуациях. 
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Разработанные организационно-педагогические условия внедрены в процесс 

профессиональной подготовки будущих экономистов на основе блоков 

метапредметных тем, включенных в содержание дисциплин цикла гуманитарной и 

социально-экономической подготовки; авторского спецкурса; социально и 

профессионально значимых мероприятий; социальных молодежных проектов; 

механизмов сотрудничества со студенческим советом колледжа; системы мер по 

целенаправленной подготовки преподавателей к созданию социально обогащенной 

образовательной среды и др. 

В диссертации описан педагогический эксперимент по реализации 

выявленных условий, анализ результатов которого полностью подтвердил гипотезу 

исследования. Полученная статистически значимая разница комплексного 

показателя сформированности социальной компетентности студентов 

экспериментальных групп до и после внедрения формирующих мероприятий, а 

также студентов контрольных и экспериментальных групп свидетельствует об 

эффективности реализованных организационно-педагогических условий. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий экономист, 

социальна компетентность, организационно-педагогические условия, социально-

профессиональная среда. 

 

ANNOTATION 

 

Grybanova O.Y. The development of social competence of future economists 

in the process of their professional training in college. – On the rights of manuscript. 

The thesis to receive PHD in pedagogical sciences, speciality 13.00.04 – theory 

and methodology of professional training. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2019.  

In the thesis there was researched a matter of the development of future economists 

in the process of their professional training. There was characterized the essence and the 

content of social competence, there were determined the characteristic features in the 

conditions of educational institution. There was developed and tested the complex of 

organizational and pedagogic conditions which ensure the efficiency of the formational 

influence, in particular: the update of the disciplines of the social and humanitarian cycle 

using metasubject approach; the implementation of interactive methods in studies; the 

establishment of comfortable social and professional environment. 

The abovementioned organizational and pedagogic conditions were implemented 

in the process of the professional training of future economists on the basis of: blocks of 

metasubject topics included to the cycle of the humanitarian and social and economic 

training; socially and professionally important events; social youth projects; mechanisms 

of cooperation with the college student council; a number of events of the focused 

training of teachers to create socially comfortable environment etc.  

Key words: social competence, future economists, organizational and pedagogic 

conditions, development, professional training in college. 
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