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АНОТАЦІЯ 

 

Грибанова О.Є. Формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки в коледжі. – Кваліфікаційна 

наукова праця 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 теоретично узагальнено та експериментально визначено 

організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у процесі професійної підготовки у коледжі. 

 На підставі здійсненого аналізу наукових підходів до розуміння сутності 

соціальної компетентності особистості, а також особливостей професійної 

діяльності економістів та вимог до їх професійної компетентності у сучасних 

умовах праці соціальну компетентність майбутніх економістів в роботі 

визначено інтегративним особистісно-професійним явищем, яке забезпечує 

успішність їх соціально-професійної адаптації, майбутньої професійної 

діяльності та життєдіяльності в цілому завдяки гармонізації власних потреб, 

індивідуальних цілей та соціальних норм. Встановлено, що соціальна 

компетентність набуває ознаки метапредметності та інтегрувальності, має три 

шари функціонування (особистісний, навчально-професійний, власне 

соціальний), а її базові функції (соціалізаційна, ціннісно-орієнтаційна, 

регулятивна, особистісно-розвивальна, професійно-утворювальна, 

екзистенційна) забезпечують конструктивну поведінку майбутніх екномістів у 

складних життєвих та професійних ситуаціях. 

 Ґрунтуючись на загальних положеннях особистісного та діяльнісного 

підходів, а також світових норматворчих документах щодо ключових 

компетентностей для освіти впродовж життя, структуру соціальної 

компетентності майбутніх фахівців економічного профілю подано у вигляді 

трьох компонентів: ціннісного (система соціальних ставлень), когнітивного 
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(система соціальних знань) та конструктивного (система соціальних умінь). 

Зміст компонентів розкривається відповідно до вищезазначених шарів 

функціонування соціальної компетентності.  

Обґрунтовано, що як динамічне утворення, соціальна компетентність 

майбутніх економістів формується та розвивається під впливом зовнішніх та 

внутрішніх чинників у трьох взаємозумовлених напрямах, а саме формування 

та розвиток: ціннісного компоненту, результатом якого є соціальна 

ідентичність майбутніх фахівців; когнітивного компоненту, результатом якого 

є соціальна обізнаність; конструктивного компоненту, результатом якого є 

соціально компетентна поведінка майбутніх економістів. 

Вивчення досвіду формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у зарубіжних закладах вищої освіти засвідчило про 

цілеспрямоване, системне, гармонійне інтегрування фахової підготовки 

студентів економічних спеціальностей та формування їх соціальної 

компетентності, що забезпечується «прив’язкою» навчання до реалій життя, 

переважанням активних форм і методів взаємодії, у тому числі колективних 

дослідницьких і соціальних проектів та тренінгів, закордонною практикою, 

відповідним спрямуванням дисциплін гуманітарного циклу, а також 

спеціальною підготовкою викладачів. 

Здійснений у роботі контент-аналіз освітньо-професійних програм 

підготовки, навчальних планів молодших спеціалістів за спеціальностями 051 

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

страхування коледжів різних регіонів України дав змогу стверджувати, що 

деякі із складових соціальної компетентності визначаються як загальні 

компетентності, що мають бути сформованими у процесі професійної 

підготовки студентів, але вони не виокремлюються як програмні результати 

навчання – відповідні знання, уміння та здатності; складові соціальної 

компетентності не простежуються а ні в завданнях, а ні в змісті викладання. 

Це засвідчило про недостатню спрямованість професійної підготовки фахівців 

економічної сфери на формування в них цілісної соціальної компетентності. 
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Грунтуючись на результатах здійсненого аналізу існуючого досвіду 

формування соціальної компетентності студентів, а також методологічних 

положеннях системного, синергетичного, інформаційного, діяльнісного, 

контекстного, середовищного та генетичного підходів, розроблено й 

обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі а 

саме: 1) оновлення змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу на 

засадах метапредметного підходу, що досягається завдяки включенню блоків 

метапредметних тем і передбачає цілісність, системність та систематичність 

формувального впливу; 2) наскрізне впровадження інтерактивних методів 

навчання в аудиторній та позаудиторній діяльності, що забезпечують активну 

взаємодію всіх його учасників, а викладач і студент є рівноправними, 

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

ситуації, спільно розв’язують проблеми тощо; 3) створення збагаченого 

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

особливі умови діяльності, спілкування, самоствердження, накопичення ними 

індивідуального соціального досвіду у різних реальних та змодельованих 

ситуаціях. Кожна з організаційно-педагогічних умов забезпечується 

комплексом різноманітних форм і методів навчання, які за логікою 

розгортання реалізуються за установчо-мотиваційним, змістово-операційним 

та контрольно-рефлексивним етапами. 

Критеріями сформованості соціальної компетентності майбутніх 

економістів-студентів коледжу у роботі визначені: 1) соціальна ідентичність 

як результат сформованості її ціннісного компоненту; 2) соціальна 

обізнаність як результат сформованості її когнітивного компоненту; 

3) соціально компетентна поведінка як результат сформованості її 

конструктивного компоненту. Кожний з критеріїв має свої конкретні та 

діагностичні показники, що можуть виявлятися на трьох рівнях: низькому 

(початковому), середньому та високому. 
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Зважаючи на відсутність єдиного підходу до діагностики соціальної 

компетентності фахівця в цілому та майбутнього економіста зокрема, 

невизначеності діагностичних процедур та виходячи із власного розуміння 

сутності соціальної компетентності майбутніх економістів, розроблений 

комплекс діагностичних методик соціальної компетентності майбутніх 

економістів.  

За результатами експериментальної перевірки визначених 

організаційно-педагогічних умов, розроблених формувальних заходів 

отримано статистично значущу різницю коефіцієнтів сформованості 

соціальної компетентності майбутніх економістів експериментальних груп за 

результатами констатувального та контрольного вимірювань, а також 

експериментальних і контрольних груп, що засвідчило про їх ефективність. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів упроваджено у практику роботи коледжу на основі:  

1) розроблених блоків метапредметних тем, включених до змісту 

дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які 

спрямовані на опанування студентами знань і вмінь щодо: особливостей 

функціонування соціальних інститутів, процесів, а також загальнолюдських 

норм і цінностей, правил поведінки і спілкування в різних сферах соціального 

життя; різних типів життєвих ситуацій, у тому числі складних життєвих 

обставин, та шляхів конструктивного вирішення складних життєвих ситуацій 

із збереженням власного Я; власних особливостей як суб’єктів навчально-

професійної та майбутньої професійної діяльності, соціально-професійних 

норм у сфері економічної діяльності, а також особливостей їх реалізації (у 

тому числі умінь приймати рішення стосовно себе, проектувати власний 

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

2) авторського спецкурсу «Соціальна компетентність майбутніх 

економістів», спрямованого на: усвідомлення майбутніми економістами 

сутності соціальної компетентності, механізмів її актуалізації та методів 
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розвитку; оволодіння ними системою соціально-професійних умінь 

(метакогнітивних, поведінкових, соціальної взаємодії, регулятивних та 

рефлексивних); активізацію їх мотивації соціального та професійного 

саморозвитку, соціальних та професійних досягнень, просоціальної 

поведінки; 

3) соціально та професійно значущих заходів (тематичні декади, 

конкурси, фестивалі, акції із соціально значущої проблематики, наукові 

читання та ін.), соціальних молодіжних проектів;  

4) системи заходів із цілеспрямованої підготовки викладачів коледжу 

до створення соціально збагаченого освітнього середовища (постійнодіючий 

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

майстер-класи, тренінги з інноваційних методів викладання та ін.); 

5) спільної діяльності із студентською радою коледжу (планування та 

організація соціально значущих позааудиторних заходів; проведення 

тематичних зустрічей викладачів із членами студентської ради для 

обговорення та прийняття рішень з вирішення поточних проблем; 

проведення моніторингів соціально-психологічного клімату студентських 

груп, клімату студентського гуртожитку; участь у Школі лідера та ін.). 

Ключові слова: професійна підготовка, коледж, майбутній економіст, 

соціальна компетентність, організаційно-педагогічні умови, соціально-

професійне середовище. 

 

ABSTRACT 

 

Grybanova O.E. 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 (Philosophy Doctor), 

speciality 13.00.04 – theory and methodology of professional training. –

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019.  
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In the thesis the organizational and pedagogical conditions for the formation 

of social competence of future economists in the process of professional training in 

college are theoretically generalized and experimentally determined. 

Based on the analysis of scientific approaches to understanding the essence 

of social competence of the individual, as well as the peculiarities of the 

professional activity of economists and the requirements for their professional 

competence in modern working conditions, the social competence of future 

economists in the work is determined by the integrative person-professional 

phenomenon, which ensures the success of their social and professional adaptation, 

as well as their future professional activities and life in general, through the 

harmonization of their own needs, individual goals and social norms. 

It has been established that social competence acquires the features of 

metapredictability and integrability, has three layers of functioning (personal, 

educational and professional, actually social), and its basic functions (socialization, 

value-orientation, regulatory, person-developing, vocational-formative, existential) 

provide constructive behavior of future economists in difficult life and professional 

situations. 

 Based on the general provisions of personal and activity approaches, as well 

as world normative documents as for key competences for lifelong education, the 

structure of social competence of future specialists in the economic profile is 

presented as three components: the value system (social systems), the cognitive 

(social knowledge system) and constructive (system of social skills). The content 

of the components is disclosed in accordance with the above-mentioned layers of 

the functioning of social competence. 

It is substantiated that as a dynamic entity, the social competence of future 

economists is formed and developed under the influence of external and internal 

factors in three mutually dependent directions, namely, the formation and 

development: the value component, the result of which is the social identity of 

future specialists; the cognitive component, the result of which is social awareness; 

a constructive component, the result of which is the socially competent behavior of 

future economists. 
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Studying the experience of forming the social competence of future 

economists in foreign institutions of higher education has shown a purposeful, 

systematic and harmonious integration of the professional training of students of 

economic specialties and the formation of their social competence, which is 

provided by the «binding» of learning to the realities of life, the predominance of 

active forms and methods of interaction, including collective research and social 

projects and trainings, foreign practice, relevant direction of the disciplines of the 

humanitarian cycle, and special training of teachers.  

The content analysis of educational and vocational training programs, 

curriculum of junior specialists in the specialties 051 Economics, 071 Accounting 

and taxation, 072 Finance, banking and insurance of colleges from different 

regions of Ukraine made it possible to state that some of the components of social 

competence are defined as general competencies that must be formed in the 

process of training students, but they are not distinguished as the learning results - 

relevant knowledge, skills and abilities; the components of social competence can 

not be traced neither in the tasks, nor in the content of teaching.This has shown a 

lack of orientation of the professional training of specialists in the economic sphere 

for the formation of integral social competence in them. 

Based on the results of the analysis of existing experience in forming social 

competence of students, as well as methodological provisions of systemic, 

synergistic, informational, activity, contextual, environmental and genetic 

approaches, organizational and pedagogical conditions that ensure the 

effectiveness of forming the social competence of future economists in college are 

developed and substantiated. They are: 1) updating the contents of the disciplines 

of the social and humanitarian cycle on the basis of the metaprime approach, which 

is achieved through the inclusion of blocks of metasubject topics and involves the 

integrity, systematic form of influence; 2) the continuous implementation of 

interactive methods of studies that ensure the interaction of all its participants, and 

the teacher and student are equal, equal parties, who roleplay life (social, 

professional) situations, jointly solve problems, etc.; 3) creation of the enriched 

social and professional environment, which provides the «immersion» of students 
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in the special conditions of activity, communication, self-affirmation, accumulation 

of their individual social experience in different real and simulated situations. Each 

of the organizational and pedagogical conditions is provided with a complex of 

various forms and methods of training, which, according to the logic of 

deployment, are realized by the design-motivational, content-operational and 

control-reflexive stages. 

The criteria for the formation of social competence of future economists in 

college are: 1) social identity as a result of the formation of its value component; 

2) social awareness as a result of the formation of its cognitive component; 

3) socially competent behavior as a result of the formation of its constructive 

component. Each of the criteria has its own specific and diagnostic parameters, 

which can be manifested at three levels: low (primary), medium and high. 

Due to the lack of a unified approach to the diagnostics of the social 

competence of the specialist in general and the future economist in particular, the 

uncertainty of the diagnostic procedures and based on the very understanding of 

the essence of social competence of future economists, a set of diagnostic methods 

of social competence of future economists has been developed.  

According to the results of the experimental verification of the determined 

organizational and pedagogical conditions, the developed formational measures, a 

statistically significant difference between the coefficients of the formation of 

social competence of future economists in the experimental groups according to 

the results of the recording and control measurements, as well as the experimental 

and control groups, which testified to their effectiveness, was obtained. 

Theoretically substantiated and experimentally verified organizational and 

pedagogical conditions for the formation of social competence of future 

economists are introduced into the practice of college work on the basis of: 

1) developed blocks of metasubject topics included in the content of 

disciplines in the humanitarian and social and economic training courses, which 

are aimed at mastering the knowledge and skills by the students regarding: the 

peculiarities of the functioning of social institutions, social processes, as well as of 

universal norms and values, rules of behavior and communication in different 
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spheres of social life; various types of life situations, including complicated living 

conditions, and ways of constructive solving of difficult life situations with the 

preservation of own self; own features as parties in vocational and professional 

activities, social and professional norms in the field of economic activity, as well 

as peculiarities of their implementation (including ability to take decisions about 

themselves, to design their own social, personal and professional development, 

career etc); 

2) the author's special course «Social competence of future economists», 

which is aimed at: awareness of the future economists of the essence of social 

competence, mechanisms of its actualization and development methods; mastering  

a system of social and professional skills (metacognitive, behavioral, social 

interaction, regulatory and reflexive) by them; activating their motivation for social 

and professional self-development, social and professional achievements, and 

prosocial behavior; 

3) socially and professionally significant events (thematic decades, 

competitions, festivals, actions on socially important issues, scientific readings, 

etc.), social youth projects; 

4) system of measures for purposeful training of college teachers to create a 

socially enriched educational environment (permanent scientific and methodical 

seminar, thematic reports, mini pedagogical workshops, master classes, trainings 

on innovative teaching methods, etc.); 

5) joint activities with the student council of the college (joint planning and 

organization of socially significant extra-curricular activities; thematic meetings of 

teachers with the members of the student council to discuss and take decisions on 

solving current problems; joint monitoring of the social and psychological climate 

of student groups; the climate of a student dormitory; participation in the Leader's 

School, etc.).Key words: professional training, college, future economist, social 

competence, organizational and pedagogical conditions, social and professional 

environment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах інтеграції та глобалізації української 

держави, суттєвих змін набуває професійна підготовка майбутніх фахівців 

економічної галузі у коледжах. Відповідно до Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020, потребують перегляду основні 

завдання на всіх рівнях вищої економічної освіти не тільки в аспекті розвитку 

цифрових компетенцій майбутніх фахівців – умінь використовувати новітні 

технології у майбутній професійній діяльності, але і формування їх ключових 

компетентностей, що забезпечать постійний особистісний та професійний 

розвиток, їх успішну соціальну адаптацію, якісну професійну діяльність та 

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, 

визначена соціальна компетентність як спроможність людини здійснювати 

рефлексію щодо своєї діяльності, ефективно управляти часом та соціальною 

інформацією, працювати з іншими в конструктивний спосіб, бути стійким та 

керувати своєю кар’єрою.  

Відтак, особливої гостроти набуває проблема формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у процесі навчання у коледжі, адже 

саме вона визначає здатність майбутнього фахівця працювати у команді, 

ефективно взаємодіяти в цифровому суспільстві, досягати поставлених цілей, 

приймати рішення, проектувати власний соціальний, особистісний та 

професійний розвиток, конструктивно реагувати на стрес тощо. 

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її 

актуальність і доцільність, крім того, зумовлені наявними суперечностями 

між: 
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– 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; 

– усвідомленістю 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 переважання традиційних форм і методів 

професійної підготовки майбутніх фахівців.  

У сучасній науці проблема формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у процесі професійної підготовки досліджувалась у 

різних аспектах, зокрема вивчення: сутності професійної компетентності та її 

видів (О.І. Гура [51], А.О. Деркач [55], О.А. Дубасенюк [59], І.Б. Зарубінська 

[70], М.І. Лук’янова [107], А.К. Маркова [113] та ін.); змісту професійної 

компетентності фахівців економічного профілю (Л.М. Дибкова [56], 

І.Ф. Зинов’єв [73], Г.О. Копил [96], О.П. Максимова [111], Н.М. Самарук [148] 

та ін.); сутності соціальної компетентності особистості в цілому (Д. Бартелме 

[205], О.В. Варецька [18], С.З. Гончаров [30], І.Б. Зарубінська [70], 

С.М. Краснокутська [98], В.В. Москаленко [115], А.К. Мудрик [118], 

П.У. Каннінг [196], В.М. Шахрай [177], Х. Шулер [205] та ін.) та майбутніх 

фахівців зокрема (О.М. Борисенко [14], М.О. Докторович [57], М.І. Лук’янова 

[107] та ін.); особливостей її формування у студентів у процесі професійної 

підготовки (Н.В. Житник [64], А.А. Новікова [125], Т.А.Рожко [144], 

В.І. Староста [156], С.В. Стеблюк [156], С.А. Учурова [165] та ін.) тощо. 
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Проте, питання визначення змісту соціальної компетентності майбутніх 

економістів, а також умов її ефективного формування у коледжі залишається 

невирішеним, що зумовлюється 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. 

Зазначене 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 р.). 

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 у 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 у процесі професійної 

підготовки у коледжі;          

 – визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що 
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забезпечують успішне формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки у коледжі; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-

педагогічних умов та розробити методичне забезпечення формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної 

підготовки у коледжі. 

Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутніх 

економістів у коледжі. 

Предметом дослідження є 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 підготовки у 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 комплекс сучасних 

загальнонаукових методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, 

систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; 

моделювання; метод аналізу визначення понять – для з’ясування сутності 

соціальної компетентності майбутніх економістів, обґрунтування 

особливостей їх формування у процесі професійної підготовки; 

– емпіричних: методики діагностики; методи масового збирання 

емпіричного матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-

професійних програм – для визначення особливостей фахової освіти 

майбутніх економістів та її спрямованості на формування соціальної 
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компетентності; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності 

визначених організаційно-педагогічних умов; 

– статистичних: 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 у коледжі, а саме: 

оновлення змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу на засадах 

метапредметного підходу, що досягається завдяки включення блоків 

метапредметних тем і передбачає цілісність, системність та систематичність 

формувального впливу; наскрізне впровадження інтерактивних методів 

навчання в аудиторній та позаудиторній діяльності, що забезпечують активну 

взаємодію всіх його учасників, а викладач і студент є рівноправними, 

рівнозначними суб’єктами, які 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 у 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» 

та ін.); критерії (соціальна ідентичність, соціальна обізнаність, соціально 

компетентна поведінка), показники і рівні сформованості соціальної 

компетентності; 

– удосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх економістів у коледжі на основі впровадження нетрадиційних 
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інтерактивних форм та методів навчання (проблемна лекція, лекція-

візуалізація, лекція з помилками, лекція-прес-конференція, ділові ігри, дебати, 

соціальні молодіжні проекти та ін.); 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про 

сутність соціальної компетентності майбутніх економістів, етапи та методи її 

формування у коледжі. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

створено, апробовано та впроваджено в процес професійної підготовки 

майбутніх економістів: модулі 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 та ін.); форми співпраці із 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 (постійнодіючий науково-методичний семінар, 

тематичні доповіді, міні 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 
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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); «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до світового освітнього простору» (м. Київ, 2018); 

– всеукраїнських: «Науково-методичні засади професійного розвитку 

фахівця у системі неперервної освіти» (м. Запоріжжя, 2016); «Педагогіка 

вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 2017); «Україна в 

гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (м. Дніпро, 2018); «Освіта і 

наука в умовах глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 2018); «Інноваційні 

технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи 

розвитку» (м. Херсон, 2018); «Теорія і практика дистанційного навчання у 

професійній освіті» (м. Київ, 2018); 

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

2018). 
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Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження 

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

наукових фахових виданнях з педагогіки (з яких 1 реферуються міжнародними 

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

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних 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. 
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РОЗДІЛ 1. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

 

 1.1. Наукові підходи до розуміння сутності соціальної 

компетентності майбутніх економістів  

 

Логіка наукового дослідження соціальної компетентності майбутніх 

економістів вимагає здійснення руху від загального до конкретного, що у 

свою чергу детермінує необхідність розгляду сутності базового поняття – 

компетентності фахівця в цілому та професійної компетентності фахівця 

економічної сфери зокрема. 

Компетентність особистості у зарубіжній та вітчизняній педагогічній 

науці є однією із найпоширеніших предметних категорій останні 30 років.  

Самий термін «компетентність» вперше з’явився в статті Крейґа 

Ландберга в 1970 році під назвою «Планування Програми розвитку 

адміністраторів». Цей термін був ще раз використаний у 1973 році доктором 

філософії Девідом Мак-Клеландом в семінарській роботі «Тестування задля 

виявлення компетентності, а не розумових здібностей». З того часу термін 

набув популярності [91]. 

У різних тлумачних словниках (Академічний тлумачний словник, 1970-

1980рр.; Словник української мови, 1973; Новий тлумачний словник 

української мови у чотирьох томах, 2000; Великий тлумачний словник 

української мови, 2001;) слово «компетентний» майже не відрізняється за 

своїм змістом і розуміється як: 1) який має достатні знання в якій-небудь 

галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; 2) який має певні 

повноваження; повноправний, повновладний. 

Під компетентністю у сучасній педагогічній науці розуміють:  

 - набуту характеристику людини, поєднання знань, умінь, цінностей і 

ставлень, застосованих у повсякденні (конференція ЮНЕСКО, 2004);  
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 - здатність до здійснення практичних діяльностей, що вимагають 

наявності понятійної системи й, отже, розуміння, відповідного типу 

мислення, що дозволяє оперативно вирішувати проблеми та задачі, що 

виникають (рекомендації Ради Європи, 2002); успішно задовольняти 

індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. 

Вона поєднує взаємовідповідні пізнавальні ставлення і практичні навички, 

цінності, емоції, поведінкові компоненти, знання і вміння, все те, що можна 

мобілізувати для активної дії (експерти програми «DeSeCo»); 

 - динамічне поєднання когнітивних та метакогнітивних умінь та 

навичок, знань і розуміння, міжособистісних, розумових та практичних умінь 

і навичок, а також етичних цінностей (Освітній європейський проект 

«ТЮНІНГ», 2006);  

 - індивідуальна характеристика ступеню відповідності вимогам професії 

(А.К. Маркова [113]);  

 - інтегральна якість особистості, що виявляється в загальній здатності 

та готовності до діяльності, яка базується на знаннях і досвіді, здобутих у 

процесі навчання і соціалізації й орієнтованих на самостійну й успішну 

участь у діяльності (Г. Селевко [149]); 

 - інтегральна характеристика особистості, здатність вирішувати 

проблеми і типові завдання, які виникають у реальних життєвих ситуаціях, у 

різних сферах діяльності на основі використання знань, навчального й 

життєвого досвіду відповідно до засвоєної системи цінностей 

(О.А. Дубасенюк [59]); 

 - здатність діяти в ситуації невизначеності (Є.О. Лебедєв [102]). 

Здійснений аналіз визначень поняття «компетентність» у сучасній 

педагогічній науці дав змогу стверджувати про те, що родовими ознаками 

цього поняття є такі категорії як: здатність, інтегративна / інтегральна якість, 

інтегративне утворення, готовність, інтегративна характеристика людини, 

володіння компетенцією. 
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Наявність різних визначень поняття «компетентність» у сучасній науці 

свідчить про те, що воно відноситься до полісемічних – багатозначущих, що 

вимагає, на думку А.В. Хуторського [170], побудови його системної моделі. 

Так, автором запропонована чотирьохкомпонентна структура 

компетентності, що відображає її системний зміст, а саме: ціннісно-цільова, 

інформаційна (компетентнісні знання), діяльнісна (компетентнісні вміння) та 

досвідна (компетентнісний досвід).  

Згідно із Рекомендаціями ради Європи щодо ключових 

компетентностей для освіти впродовж життя від 17.01.2018 р. [142], 

компетентності є поєднанням знань, навичок і ставлень, де: 

1) знання складаються з фактів і цифр, понять, ідей та теорій, які вже 

існують та допомагають покращити розуміння певної сфери або предмету; 

2) навички визначаються як здатність здійснювати процеси та 

використовувати наявні знання для досягнення результатів; 

3) ставлення – це налаштованість та спосіб мислення, що визначають 

дії або реакцію на ідеї, людей чи ситуації. 

Отже, головними видовими ознаками компетентності є те, що вона є: 

 - системною, інтегративною, складною за своїм змістом; 

 - складається з декількох взаємозумовлених та взаємозумовлюючих 

компонентів, що характеризують особистість: знання, уміння та навички, 

якості, цінності, здібності; 

 - визначає успішність діяльності людини у різних сферах її існування – 

життєву, професійну, комунікативні тощо;  

 - набутою, певним освітнім результатом; 

 - суб’єктивованою компетенцією: компетенція є відчудженою, 

формалізованою, наперед заданою нормою, яка суб’єктивується 

компетентністю – досвідним оволодінням компетенції (за 

А.В. Хуторським [170]). 

Проблемність наукового дослідження сутності таких явищ як 

компетентність та компетенція детермінується і наявністю багатьох її видів, 
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які вивчаються у різних галузях знання. Визначимо основні види 

компетентності особистості на підставі різних базових ознак. 

Так, ґрунтуючись на загальнонауковому положенні про те, що людина 

є суб’єктом спілкування, пізнання та праці (Б.Г. Ананьєв), виявляється в 

системі ставлень до суспільства, до інших людей, до себе та до діяльності 

(В.М. М’ясищев), а також на результатах дослідження О.І. Гури [51], існуючі 

у сучасній педагогічній науці види компетентності людини диференційовані 

як: 1) компетентності особистості як суб’єкта життєдіяльності та 

самопізнання – особистісна, аутопсихологічна, рефлексивна, інформаційна, 

мотиваційна, інтелектуальна тощо; 2) компетентності, що стосуються 

взаємодії людини з іншими – соціально-психологічна, комунікативна, 

громадянська, організаційна, управлінська, конфліктологічна та ін.; 

3) компетентності особистості як суб’єкта діяльності – професійна, 

спеціальна, предметно-діяльнісна, функціональна, підприємницька та ін. 

За результатами роботи програми ТЮНІНГ (TUNING), в якій взяли 

участь більше 100 університетів з 16 країн, що підписали Болонську 

декларацію, були виділені різні групи (види) компетентностей/компетенцій 

(Додаток А). 

Крім того, відповідно до освітніх цілей та рівнів освіти, компетентності 

розподіляються на: 

 - спеціально-предметні – як результат вивчення певного предмета 

протягом певного часу або ступеня навчання; 

 - загальнопредметні – як результат вивчення того чи іншого предмету, 

галузі; 

 - ключові (базові, надпредметні) – компетентності, що забезпечують 

право людини повноцінно брати участь у суспільному житті та успішно 

переміщуватися на ринку праці, необхідні для працевлаштування, 

самореалізації, активної громадянської позиції та соціальної інтеграції 

(згідно із Рекомендаціями ради Європи щодо ключових компетентностей для 
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освіти впродовж життя від 17.01.2018 р. [133]). Вони є однаково важливими; 

кожна з них сприяє успішному життю у суспільстві.  

Важливо підкреслити, що ключові компетентності забезпечують 

здатність особистості успішно діяти в різних сферах діяльності (навчальна, 

професійна, комунікативна тощо). Крім того, ця здатність забезпечує 

успішну дію у ситуаціях невизначеності, за необхідністю самостійно 

приймати рішення в актуальних проблемних ситуаціях. 

У найсучасніших загальноєвропейських документах (Рекомендації 

ради Європи щодо ключових компетентностей для освіти впродовж життя 

від 17.01.2018 р.) ключовими компетентностями визначені вісім (Додаток А), 

серед яких - особистісна, соціальна й навчальна компетентність – це 

спроможність здійснювати рефлексію щодо своєї діяльності, ефективно 

управляти часом та інформацією, працювати з іншими в конструктивній 

спосіб, бути стійким та управляти своїми навчанням і кар’єрою. Вона 

включає в себе здатність давати собі раду зі складнощами й невизначеністю, 

вміння вчитися, підтримувати власне фізичне й емоційне благополуччя, 

співчувати та управляти конфліктними ситуаціями [143]. 

Попри прийняті спільні європейські документи, у країнах-учасниках 

Болонського процесу немає єдиного підходу до визначення ключових 

компетентностей. Так, за результатами здійсненого аналізу [93], ключовими 

компетентностями визначені в:  

 - Австрії: предметну, особистісну, соціальну та методологічну 

компетентність;  

 - Бельгії: соціальну, мотиваційну, функціональну компетентності, а 

також ментальну рухливість, позитивне ставлення, здатність діяти та думати; 

 - Нідерландах: здатність до самонавчання; упевненість та вміння 

обирати напрямок розвитку; уміння діяти в різних ситуаціях, застосувати 

різні альтернативи для дії, грати різні ролі; уміння розв’язувати проблеми; 

уміння залучати інших, уміння порівнювати, бути лояльними уміння 

співпрацювати та знаходити творчі рішення; 
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 - Німеччині: інтелектуальні знання, знання, які можна застосувати; 

навчальна компетентність; методологічні або інструментальні 

компетентності; соціальні компетентності; ціннісні орієнтації; 

 - Фінляндії: пізнавальну компетентність; уміння оперувати в умовах 

змін та вмотивованість; соціальна компетентність; особистістні 

компетентності; творчі компетентності; педагогічні та комунікативні 

компетентності; адміністративні компетентності; стратегічні компетентності; 

уміння діяти паралельно в різних напрямах; 

 - Франції: загальні компетенції (відповідає класифікації групи 

«Тюнінг»): 1) інструментальні та системні: аналіз та синтез; організація та 

планування, розробка і управління проектами; навчання, розв’язання задач, 

постановка задач; адаптація; управління інформацією; креативність; 

2) комунікаційні: робота в команді (в т.ч. міждисциплінарна); лідерство; 

робота в міжнародному контексті; етичні зобов’язання; мови; 

комунікабельність; 3) специфічні (спеціалізовані) компетенції - залежать від 

сфери діяльності. 

Проте, як бачимо, соціальна компетентність є однією з базових, таких, 

які присутні у переліку ключових компетентності всіх європейських країн. 

Зарубіжні експерти зазначають, що основною рисою ключових 

компетентностей є те, що вони є важливими для всіх членів суспільства 

незалежно від статі, класу, раси, культури, сімейного стану, мови; вони є 

узгодженими не тільки з етнічними, економічними та культурними 

цінностями й конвенціями відповідного суспільства, а й відповідають 

пріоритетам та цілям освіти і мають особистісно-орієнтований характер [98]. 

Основними ознаками ключових компетентностей є те, що вони є: 

поліфункціональними - дають змогу вирішувати різноманітні проблеми в 

різних сферах особистого й суспільного життя; надпреметними та 

міждисциплінарними - застосовуються не тільки на роботі у дитячому садку, 

а й у сім’ї, у соціальній сфері тощо; багатовимірними - охоплюють знання, 

розумові процеси, інтелектуальні, навчальні та практичні вміння, творчі 
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відкриття, стратегії, технології, процедури, емоції, оцінки тощо; 

забезпечують усі сфери розвитку людини. 

Щодо України, то з прийняттям нового Закону України «Про освіту» 

(2017) компетентність розуміється динамічною комбінацією знань, умінь, 

навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, 

що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну 

та/або подальшу навчальну діяльність [68], а ключовими компетентностями, 

необхідними кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, 

визначені: 1) вільне володіння державною мовою; 2) здатність спілкуватися 

рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; 

3) математична компетентність; 4) компетентності у галузі природничих 

наук, техніки і технологій; 5) інноваційність; 6) екологічна компетентність; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність; 8) навчання впродовж 

життя; 9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; 10) культурна 

компетентність; 11) підприємливість та фінансова грамотність, інші 

компетентності, передбачені стандартом освіти [68]. 

У означеному Законі зазначено, що спільними для всіх 

компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати 

власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність 

логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми [68]. 

Розглядаючи сутність поняття «компетентність» у сучасній 

педагогічній науці неможливо не окреслити основні характеристики 

компетентнісного підходу в освіті (за О.Є. Лебедєвим [102], Л.В. Сохань [65] 

та ін.), який став певною методологію побудови освітнього простору. Так, 

насьогодні компетентнісний підхід розуміється сукупністю загальних 
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принципів освіти, відбору змісту освіти, організації освітнього процесу та 

оцінки освітніх результатів, таких як:  

- смисл освіти, тобто розвиток в тих, хто навчається, здатності 

самостійно вирішувати проблеми в різних сферах та видах діяльності на 

основі використання соціального досвіду, елементом якого є й їх 

власний досвід; 

- зміст освіти як дидактично адаптований соціальний досвід 

вирішення пізнавальних, світоглядних, моральних та інших проблем; 

- смисл організації освітнього процесу завдяки створеним умовам 

для формування в тих, хто навчається досвіду самосійного 

вирішення проблем; 

- оцінка освітніх результатів, основою якої є результати аналізу 

рівнів освіченості, що досягнуті учнями на певному етапі навчання; 

- основний безпосередній результат освітньої діяльності, який є 

формувальними ключовими компетентностями особистості. 

Крім того, компетентнісний підхід розглядається як мода і новація, що 

застосовується для опису життєдіяльності особистості, відповідає її високій 

професійній діяльності (О.В.Варецька [19]). 

Компетентнісно-орієнтована освіта спрямована на те, щоб відповідати 

особистим, соціальним, професійним та культурним потребам сучасного 

суспільства. За такого спрямовування відбувається перехід від традиційного 

підходу, в центрі якого знаходиться викладання, до освіти, орієнтованої на 

навчання, де центром навчального процесу є учні, студенти [93]. 

Компетентнісний підхід дозволяє: перейти у вищій освіті від її 

орієнтації на відтворення знання до застосування й організації знання; 

покласти в основу стратегію підвищення гнучкості на користь розширення 

можливості працевлаштування; поставити за основу міждисциплінарно-

інтегровані вимоги до результату освітнього процесу; орієнтувати діяльність 

випускників на розмаїтість професійних і життєвих ситуацій [91]. 
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Головною ідеєю компетентнісного підходу є реалізація діяльнісного 

характеру змісту освіти, в результаті якої той, хто навчається, 

перетворюється з об’єкта на суб’єкт навчання, розвиває себе як особистість. 

Отже, здійснений аналіз наукових праць, присвячених дослідженню 

сутності поняття «компетентність» дає змогу зробити такі узагальнення. 

По-перше, - поняття «компетентність» у сучасній науці є полісемічним, 

багатозначущим; воно розуміється як здатність, інтегративна/інтегральна 

якість, інтегративне утворення, готовність, інтегративна характеристика 

людини, рівень володіння нею компетенцією з вирішення проблем у різних 

сферах діяльності. Компетентність визначає успішність діяльності людини у 

різних сферах її існування. 

По-друге, - залежно від: 1) сфери діяльності особистості, 

компетентність розподіляється на: компетентності особистості як суб’єкта 

життєдіяльності та самопізнання, компетентності, що стосуються взаємодії 

людини з іншими, компетентності особистості як суб’єкта діяльності; 

2) освітніх цілей та рівнів освіти – на: спеціально-предметну, 

загальнопредметну та ключову (надпредметну). 

По-третє, - структура компетентності особистості містить декілька 

взаємозумовлених компонентів, - це знання, уміння й навички, та цінності/ 

ставлення, що здобуваються нею у процесі формування індивідуального 

досвіду. Причому структура компетентностей є динамічною, залежить від 

пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і можливостей 

самовизначення особистості в соціумі. 

По-четверте, - однією з ключових компетентностей особистості як у 

зарубіжних, так і вітчизняних нормативно-правових документах, 

методологічних працях у сфері освіти, є соціальна компетентність. 

Оскільки дисертаційне дослідження спрямоване на визначення сутності 

соціальної компетентності майбутніх економістів, воно ґрунтуватиметься на 

результатах аналізу змісту професійної компетентності економістів та 
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підготовленості майбутніх економістів до професійної діяльності як її 

основних джерел. 

Отже, розглянемо особливості професійної компетентності економістів 

у сучасних умовах праці. 

Дослідженню проблеми професійної компетентності особистості 

присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців. Як і поняття 

«компетентність», так і поняття «професійна компетентність» не має свого 

єдиного визначення. 

Так, як зазначає у своїй монографії О.І. Гура [51], дуже важливим для 

розуміння поняття «професійна компетентність» у зарубіжній освітній галузі 

є усвідомлення відмінностей між американським та європейським підходами 

до його змісту. З одного боку, на думку американських учених, розуміння 

поняття професійної компетентності має походити з поведінкової парадигми 

– біхевіоризму: необхідно визначити поведінкові характеристики 

компетентності завдяки вирішенню питання стосовно того, які особистісні 

риси визначають успішність поведінки, діяльності людини. Компетентність 

же розуміється як базисний поведінковий акт або характеристика, що 

виявляється в ефективній або успішній дії й залежить від контексту дії, 

організаційних чинників і чинників середовища, а також характеристик 

професійної діяльності. Отже, американський підхід до визначення 

професійної компетентності походить з практики рекрутингу та профвідбору. 

З іншого боку, європейські вчені під час визначення сутності 

професійної компетентності особистості зосереджуються не на особистісних 

характеристиках, а на специфічних особливостях, властивостях самої 

професійної діяльності. Головне питання, що вирішується в цьому напрямі, 

таке: якими є ті головні елементи професійної діяльності, які мають бути 

виконані, щоб уважати її результат досягнутим, таким, що задовольняє задані 

вимоги. Відтак, європейська школа більшою мірою спрямована на вивчення 

характеристик професійної діяльності та їх виконання, тоді як американська 

– на вивчення індивідуально-психологічних особливостей людей, що 
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реалізують певну професійну діяльність. Протиставлення американської та 

європейської шкіл визначають як протиставлення компетенцій і 

компетентності, процесу і результату, професійної діяльності й поведінкової 

та професійної компетентності (Е. Дероус, С. Перрі, 

Р. Мірабел та ін.) [51, с. 18]. 

У вітчизняній педагогічній науці, незважаючи на досить тривалий 

термін панування компетентнісного підходу в освіті та достатньо великого 

інтересу науковців до вивчення професіогенезу фахівців, існують різні 

підходи до розуміння сутності професійної компетентності фахівців. 

Професійна компетентність, на думку вітчизняних учених, - це базова 

характеристика діяльності фахівця, яка включає як змістовий (знання), так і 

процесуальний (уміння) компоненти, і має головні суттєві ознаки, а саме: 

мобільність знань, гнучкість методів професійної діяльності і критичність 

мислення [91]. 

Дослідниками здійснено аналіз наукових праць, в яких висвітлено 

сутність професійної компетентності особистості. Розгляд ознаної літератури 

за останні 20 років доводить про виокремлення трьох базових підходів до її 

розуміння. Це:  

 - системно-структурний, автори якого професійну компетентність 

визначали як єдність теоретичної та практичної готовності фахівця 

(А.К. Маркова [113] та ін.), систему його професійних знань, умінь та 

якостей; 

 - особистісно-діяльнісний, в якому професійна компетентність 

розглядалась як особистісні характеристики фахівця: особистісна 

властивість, сукупність певних властивостей та якостей особистості 

(М.І. Лук’янова [107]); 

 - знаннєвий, представники якого професійну компетентність 

розглядали через приму професійних знань – як знання успішної діяльності 

та цілісні професійні знання (В.М. Маслов), систему професійних знань 

(А.О. Реан, Я.Л. Коломинський); академічну зрілість, що характеризується 
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багатством професійного тезаурусу, складно структурованою системою 

теоретичних і практичних знань (Н.В. Гузій). 

Проте на сьогодні в дослідженнях професійної компетентності фахівців 

панує інтегративній підхід, згідно з положеннями якого вона є комплексним 

явищем та містить як професійні знання та вміння, так і професійні якості 

особистості, її ставлення, досвід тощо (О.І. Гура [51], О.В. Варецька [19], 

І.Б. Зарубінська [70] та ін.).  

Виходячи з того, що професійна компетентність фахівця: 

- є інтегративним, системним явищем, складним за своєю 

структурою; 

- виявляється, розвивається у реальній професійній діяльності; 

- має бути усвідомленою фахівцем для своєї актуалізації; 

- ґрунтується на готовності майбутнього фахівця до професійної 

діяльності, тобто вона є актуальним порівняно з готовністю як потенційним 

станом, що формується у процесі професійної підготовки; 

- забезпечує успішність як професійної діяльності фахівця, так і 

його професійного розвитку; 

- має свої закономірні етапи становлення, розвитку та розпаду. 

Отже, під професійною компетентністю фахівця ми розуміємо складне, 

інтегративне особистісно-професійне явище, що визначає здатність його 

успішної професійної діяльності та професійного розвитку і містить 

ціннісно-мотиваційний, когнітивний, конструктивний та рефлексивний 

компоненти. 

Професійна компетентність фахівця є загальною порівняно із 

професійною компетентністю економіста та, відповідно, визначає її загальні 

ознаки та структуру. 

Професійна компетентність фахівців економічного профілю вивчалась 

у дослідженнях таких вітчизняних учених як Л.М. Дибкова [56], 

М. Головань [28], Ф.В. Зинов’єв [73; 74], Г.О. Копил [96], О.П. Максимова 

[111], Н.М. Самарук [148] та ін. 
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Останні роки науковцями-економістами зазначається, що головними 

чинниками, які зумовлюють специфічні особливості економічної діяльності в 

сучасних умовах є такі.  

По-перше, - це перехідна економіка. Так, на думку Ф.В. Зинов’єва, 

економіст працює в умовах перехідної економіки – такої економічної 

системи, в якій поєднуються економічні відносини та механізми, що 

належать як системі, яка відмирає, так і такої, що тільки зароджується; 

взаємодія елементів цих систем призводить до витіснення перших та 

утвердження останніх у якості головних [73, с. 6].  

Головними рисами економіки перехідного періоду, з якими працює 

економіст, є такі: 1) в економічній сфері: вільне цілеутворення; високі 

відсоткові ставки та відсутність довгострокового кредитування; мінімальні 

обсяги інвестицій; надмірний податковий прес; слабко розвинена система 

страхування; 2) у соціальній сфері: відсутність мотивів до ефективної 

діяльності та тіньова мотивація; низький рівень соціальних гарантій та пільг; 

велика диференціація у розподілі доходів та ін. 

Ключовими інструментами перехідної економіки є: лібералізація, 

приватизація, формування ринкової інфраструктури, демонополізація 

економіки, перебудова структури економіки, перехід до адресної системи 

соціальної підтримки тощо. Перехід до ринкової економіки у свою чергу 

поглибив такий комплекс соціально-економічних проблем: швидкі темпи 

зростання тіньового сектору, гіпертрофоване розшарування суспільства, 

зростання безробіття, поляризація доходів громадян, втрата 

смислоутворювальної функції працею, необґрунтована система оплати праці. 

По-друге, - це цифрова економіка - економіка, що базується на 

цифрових комп'ютерних технологіях, найголовнішим фактором якої є 

інформація та знання, а також шляхи доступу до них (Концепція розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 [95]). 

Основними продуктами цифрової економіки є ті ж самі товари і 

послуги традиційної економіки, що надаються за допомогою комп’ютерного 
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обладнання і цифрових систем на кшталт глобальної мережі Інтернет. Це має 

свої переваги, головною з яких є підвищення доступності звичайних 

користувачів до певних ринків (товарних чи послуг), а не лише великих 

компаній, зниження трансакційних витрат, підвищення ефективності і 

конкурентоспроможності [85]. 

У класичному розумінні «цифрова економіка» – це діяльність, в якій 

ключовими факторами (засобами) виробництва є цифрові дані та їх 

використання, що дозволяє суттєво збільшити ефективність / продуктивність 

у різних видах економічної діяльності. 

Цифрова економіка – це інноваційна динамічна економіка, що 

базується на активному впровадженні інновацій та інформаційно-

комунікаційних технологій в усі види економічної діяльності та сфери 

життєдіяльності суспільства, що дозволяє підвищити ефективність та 

конкурентоспроможність окремих компаній, економіки та рівень життя 

населення. Цифрова економіка виступає основою Четвертої промислової 

революції та третьої хвилі глобалізації [32]. 

Характерною особливістю цифрової економіки – це її зв’язок з 

економікою на вимогу (on-demand economy), яка передбачає не продаж 

товарів і послуг, а отримання доступу до них саме в той момент, коли це 

потрібно. Отримання замовлень відбувається онлайн, а їх виконання - 

офлайн. Переваги економіки на вимогу це: висока швидкість отримання 

необхідної послуги або товару; зниження їх вартості для кінцевого 

користувача завдяки зниженню кількості посередників; спрощення виходу 

постачальників товарів і послуг на користувачів. 

Цифрова епоха (суспільство) змінює підхід до ведення бізнесу, а також 

вимоги до використовуваних інформаційних технологій: систем управління 

маркетингом, продажами і сервісом; телефонії і мессенджерам; системам 

документообігу і управління персоналом; облікових систем і безлічі інших 

корпоративних додатків [178]. 
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Ключовими ознаками цифрового суспільства є орієнтація на знання, 

цифрова форма представлення об’єктів, віртуалізація виробництва, 

інноваційна природа розвитку, інтеграція, конвергенція, динамізм, 

глобалізація тощо. 

Як зазначає М. Згуровський [71], інформаційне (цифрове) суспільство 

вже набуло таких ознак як: зростання ролі методологічних, системних, 

міждисциплінарних знань, необхідних для раціонального оперування з 

різноманітними даними під час вирішення нових нестандартних проблем. 

Найголовніше місце відводиться аналітичним здібностям людини, її 

здатності точно формулювати проблеми і гіпотези, вбачати у величезних 

сукупностях даних певні закономірності, знаходити розв’язок складних 

міждисциплінарних задач. Важливу роль відіграє уміння оперувати новим 

видом інформації – метаданими – великими масивами, кластерами 

уніфікованих за певною ознакою даних і знань, здійснювати пошук і 

виокремлення метаданих зі світових інформаційних ресурсів, цілісно 

аналізувати їх під час виконання досліджень і вирішення нових проблем. 

Набувають значущості нові мережні принципи організації сучасної науки та 

формування віртуальних спільнот, що базуються на наднаціональних, 

громадських інтересах отримання нових знань [71].  

Усе це, як зазначають учені (О.П. Максимова [111] та ін.) 

детермінувало низку особливостей професійної діяльності економістів, як-то:  

− недостатність інформаційної бази, пов’язаної з появою комерційних 

таємниць; 

− наявність тіньової економіки, яка вимірюється особливими методами; 

− зростання різнохарактерних форм господарської діяльності, які 

неможливо охопити однорідними показниками; 

− динамічність розвитку систем, що потребує вивчення ситуації, а не 

динаміки, як це було раніше; 

− цифровий характер економіки – впровадження інновацій та інформаційно-

комунікаційних технологій [111]. 
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Відтак, від українських економістів вимагається використання більш 

широкого набору інформаційно-аналітичних методів; актуалізація пошуку та 

розширення інформаційних засобів, обґрунтування оптимально значущих 

критеріїв ефективності діяльності [73, с. 7]. 

На думку Ф.В. Зинов’єва, С.М. Немировича [74, с. 144] та ін., раніше 

функції економістів обмежувалися виконанням планових розрахунків на 

основі чітких нормативів та розпоряджень вищих інстанцій, а особиста 

ініціатива, свобода мислення, оригінальність рішень обмежувалася. Проте на 

сьогодні основний чинник успішності діяльності підприємства та 

професійної діяльності фахівця-економіста – це властивості його 

професійного мислення, якості аналітичної діяльності. 

 Економіст сам не приймає рішень, проте обґрунтовує їх різні варіанти, 

встановлює рівень ризику, у зв’язку з чим економічна робота підприємства 

має концентруватися на вмінні аналізувати та обґрунтовувати раціональне 

використання ресурсного потенціалу [73, с. 9].  

 Значно змінилося положення економіста в ієрархії управління. 

Від нього вимагається працювати у новій системі великих, середніх та малих 

підприємств, що є самостійними виробниками, які діють у ринковому 

середовищі. Відтак, його функції все більше (незалежно від посади) стають 

аналітичними, прогностичними, науково-консультативними [153].  

Провідними видами діяльності сучасного економіста у середовищі 

підприємства, як зазначає Г.В. Тимощук, є:  

- пошук, накопичення та обробка первинної 

економічної інформації; 

- аналіз господарської діяльності, розробка, планування та 

впровадження заходів щодо її покращення;  

- консультування з метою оптимізації бізнес-моделей;  

- прогнозування фінансово-господарської діяльності та контроль за 

її виконанням;  
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- облік активів, пасивів, витрат, доходів і фінансових 

результатів діяльності;  

- практичне застосування принципів і правил аудиту основних 

операцій, які здійснюються у процесі безперервного руху капіталу [161]. 

Основними функціями професійної діяльності фахівців економічного 

профілю визначаються (за О.П. Максимовою [111]): 

− у сфері планування: розробка стратегій, проектів та різних планів, 

як розвитку підприємства, так і власної діяльності;  

− у сфері організації: здійснення економічного обґрунтування 

управлінських рішень; сприяння впровадженню передового досвіду 

господарської діяльності; розробка системи організаційних, економічних, 

технічних і технологічних нормативів;  

− у сфері нормування, мотивації та стимулювання праці: розробка 

положення про оплату праці працівників; здійснення підготовки 

колективного договору; формування економічно обґрунтованих форм оплати 

праці; впровадження дієвих форм стимулювання; 

− у сфері інформаційного забезпечення: здійснення методичної 

допомоги фахівцям з питань реформування, реорганізації, трансформації 

форм господарювання; забезпечення допомоги у впровадженні 

ресурсозбережувальних технологій; консультування з економічних питань; 

формування інформаційної бази даних; 

− у сфері контролю: оцінка втрати продукції; оцінка 

цілевідповідності та ефективності механізмів ціноутворення, що 

застосовуються; обґрунтування окремих складових договірних документів, 

контроль їх виконання; дотримання комерційної таємниці; 

− у сфері аналізу: здійснення системного аналізу економічних, 

господарсько-фінансових показників діяльності підприємства; оцінка ризиків 

функціонування підприємства тощо [111]. 



40 

 

Як зазначають І.Ф. Зиновьєв С.М. Немирович [73], основними 

професійними вміннями, що забезпечують виконання зазначених функцій є: 

− у сфері планування - вміння розробляти: періодичні економічні, 

фінансові, виробничі плани; перспективні плану розвитку підприємств, 

здійснювати їх економічне обґрунтування; інноваційні та інвестиційні 

стратегії та проекти; 

− у сфері організації - вміння: здійснювати економічне 

обґрунтування управлінських рішень, аналізувати їх альтернативи; сприяти 

впровадженню досвіду введення господарської діяльності і його 

розширенню; розробляти систему організаційних, економічних, технічних і 

технологічних нормативів; 

− у сфері контролю - вміння оцінювати витрати і втрачені вигоди в 

процесі функціонування; оцінювати доцільність і ефективність механізмів 

ціноутворення; брати участь в укладанні угод, контрактів, обґрунтовувати їх 

окремі елементи, контролювати їх виконання;  

− у сфері аналізу - вміння: здійснювати системний аналіз 

економічної діяльності, ефективності функціонування підприємства; 

розраховувати аналітичні показники оцінювання результатів діяльності 

підприємства; аналізувати ринкову інформацію про кон’єктуру ринку, окремі 

його сегменти тощо. 

Крім того, визначальною особливістю сучасної діяльності економіста є 

те, що вона належить до особливого класу, який відрізняється як від суб’єкт-

об’єктного, так і суб’єкт-суб’єктного у контексті якісної специфіки 

діяльності, що детермінується інформаційною взаємодію. Структурна 

організація діяльності економіста характеризується опосередкованістю 

суб’єкт-суб’єктних (зв’язків економіста та іншими суб’єктами спільної 

діяльності) і суб’єкт-об’єктних (зв’язків суб’єкта праці з її похідним 

об’єктом) зв’язків прототипом інформації, що стає предметом та продуктом 

діяльності [73]. Це дозволяє дослідникам стверджувати про її надскладність, 

метадіяльнісність, що вимагає особливих професійних знань та умінь. 
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Якщо у дослідженнях ХХ ст. щодо діяльності економіста, то, як 

неутомість, не приділялося значної уваги його комунікативній функції, у 

працях учених за останні 10 років вона визначається як одна із провідних. 

Сфера діяльності економіста, як зазначає І.Д. Ярощук [189], охоплює 

суспільно-політичні та соціально-економічні питання розвитку і 

функціонування сучасного ринку і безпосередньо пов’язана з морально-

психологічними, естетичними, інтелектуально-етичними інтересами та 

переживаннями окремої особистості і трудового колективу загалом. Тому 

уміння спілкуватись і налагоджувати контакт з людьми, професійний підхід 

до вирішення поставлених комунікативних завдань, вибір доцільного 

варіанту мовленнєвої поведінки є важливими об’єктивними чинниками 

визначення рівня професіоналізму фахівця економічного профілю.  

На думку Г.В. Тимощук [161] та ін. у процесі професійної діяльності 

економіст повинен володіти необхідними комунікативними прийомами, 

серед яких можна виокремити такі: вміння застосовувати різні засоби 

комунікації, вести переговори, виступати публічно, будувати стосунки з 

колегами на морально-етичних засадах, застосовувати нестандартні мовні 

форми, організувати необхідну роботу в колективі, а також уникати 

конфліктних ситуацій [161].  

Варто зауважити, що економіст повинен володіти низкою умінь, без 

яких не зможе виконувати певні професійні дії. З-поміж основних 

комунікативних умінь економіста І.Д. Ярощук виділяє такі уміння:  

- розуміти та реагувати на сказане співрозмовником у професійних 

ситуаціях спілкування (на основі знань мови професії та навичок 

застосування професійної термінолексики економіст може побудувати 

ефективну комунікативну взаємодію, яка передбачає як розуміння поданої 

співрозмовником інформації, так і певну реакцію у відповідь);  

- прогнозувати розвиток діалогу та реакцію співрозмовника 

(використання знань психологічних особливостей особистості, технік 

ведення діалогу та професіограм різноманітних професій допоможе 
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економістові передбачити розвиток діалогу ще на його початковій фазі та 

наперед визначити можливі варіанти відповідей співрозмовника з метою 

уникнення непорозуміння чи одержання небажаного результату 

комунікативної співпраці);  

- направляти діалог, враховуючи цілі професійної діяльності (іноді, 

маючи на меті досягнення певного результату, економіст може спрямовувати 

діалог у потрібне йому русло завдяки знанням діалогічних форм 

професійного мовного спілкування та володінню технікою їх ведення);  

- створювати та підтримувати доброзичливу атмосферу 

спілкування (використання знань стандартизованих норм мовленнєвої 

поведінки та мовленнєвого етикету ділового спілкування допоможуть 

економісту позитивно налаштувати співрозмовника, створивши сприятливий 

психологічний клімат та виявивши таким чином своє добре ставлення до 

партнера по спілкуванню. В такій атмосфері, яка сприятиме досягненню 

необхідних результатів, розмова набуде невимушеності, а співпраця буде 

ефективнішою) [189]. 

Професійна компетентність економіста має складну, 

багатокомпонентну структуру. 

Здійснений аналіз наукових праць щодо сутності професійної 

компетентності фахівців економічної сфери дав змогу визначити декілька 

підходів до розуміння її структури, які ми умовно диференціювали на 

процесуальний та змістовний. 

Так, у роботах процесуального підходу структура професійної 

компетентності економістів вибудовується згідно з етапів діяльності 

особистості, починаючи з мотиваційного і завершуючи діяльнісними, 

рефлексивним. 

 У своєму дисертаційному дослідженні Г.О. Копил, виходячи із 

структури діяльності, визначив такі компоненти професійної компетентності 

фахівців з міжнародної економіки, як-то: 1) мотиваційно-ціннісний 

компонент (містить наявність інтересу до поглибленого вивчення фахових 
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дисциплін; усвідомлення значущості компетенцій, безпосередньо пов’язаних 

з економічною діяльністю, для майбутньої професійної діяльності; прагнення 

до набуття конкурентоспроможних умінь та навичок); 2) інформаційно-

перцептивний компонент (містить здатність до компетентного сприйняття й 

аналізу професійно важливої інформації; здатність до запозичення кращих 

зразків підприємницької культури у вітчизняній і зарубіжній економіці); 

3) операційно-дієвий компонент (виявляється в умінні застосовувати набуті 

професійно важливі знання у професійній діяльності з оптимальною 

користю; реалізовувати пріоритетні компетенції, властиві галузі міжнародної 

економіки; компетентно спілкуватись з іноземними діловими партнерами, а 

саме: умінні розуміти позицію співрозмовника, налагоджувати довірливий 

контакт із співрозмовником, створювати атмосферу діловитості, 

порозуміння, передбачати конфліктні ситуації та запобігати їм) [96]. 

У працях, віднесених до змістового підходу, структуру професійної 

компетентності економістів складають компоненти, що визначені за змістом 

економічної діяльності. 

Багато вітчизняних науковців (Л.М. Дибкова [56], Н.М. Самарук [148] 

та ін. вважають, що структуру професійної компетентності майбутніх 

економістів, складають такі компоненти-види компетенцій, а саме:  

1) у сфері економічної діяльності (економічне мислення; знання 

методів економічного аналізу; наявність системного уявлення про структуру 

і тенденції розвитку української та світової економіки; знання принципів 

прийняття і реалізації економічних рішень на мікро- та макрорівнях; уміння 

використовувати економічну інформацію у професійній, виробничій 

діяльності і повсякденному житті; уміння здійснювати пошук економічної 

інформації; уміння проводити економічний, стратегічний аналіз та оцінку 

фінансово-господарської діяльності підприємств; уміння проводити 

контроль, аудит, перевірку грошових коштів, виробничих запасів, основних 

фондів у підприємствах, організаціях, установах тощо);  
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2) в інших сферах професійної діяльності (система знань з фінансів, 

маркетингу, аудиту, міжнародної економіки, права, менеджменту; знання 

нормативно-правової бази);  

3) у сфері самовизначення і саморегуляції особистісних якостей 

(адекватна самооцінка, впевненість у собі, самоконтроль, самоефективність, 

високий рівень мотивації до досягнень, визнання необхідності неперервної 

освіти впродовж життя тощо); 

4) інформаційно-комп’ютерна компетенція (стосується роботи з 

комп’ютерною технікою і визначається таким переліком знань та вмінь: 

знання теоретичних основ функціонування комп’ютерної техніки; уміння 

працювати в мережі Internet; уміння користуватися електронною поштою; 

уміння працювати із спеціалізованим програмним забезпеченням; уміння 

ефективно застосувати інформаційні технології і відповідні програми у 

професійній діяльності);  

5) комунікативна компетенція (знання ділового етикету та основ 

конфліктології, толерантність до існування інших поглядів, ефективна 

групова взаємодія, позитивна установка щодо себе й оточуючих тощо); 

6) виробничо-діяльнісна компетенція (передбачає знання посадових 

інструкцій згідно з кваліфікацією фахівця, а саме: обізнаність з вимогами, 

функціями, правами, обов’язками; знання основ етикету). 

Зазначено, що основними критеріями набуття таких компетенцій 

майбутніми економістами під час навчання у закладі вищої освіти є 

успішність у навчальній діяльності й особистісний розвиток кожного 

студента [144]. На жаль, соціальній компетентності уваги не приділено. 

Як зазначає Є.А. Іванченко, професійну компетентність економіста 

доцільно розуміти як інтегративну цілісність знань, умінь, навичок та досвіду 

діяльності, набутих у процесі навчання, які забезпечують здатність фахівця 

до професійної діяльності та життя у швидкозмінному суспільстві. Структура 

зазначеної компетентності, на думку автора, містить такі структурні 

компоненти: ключові компетенції, професіоналізм, соціальна 
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компетентність [76]. Як бачимо, соціальна компетентність визначається 

вченим як професійно важлива. 

Складовими професійної компетентності економіста, на думку 

Н.В. Почерніної [134] є такі:  

1) інформаційна компетентність, що реалізується через здатність до 

пошуку необхідної інформації, отримання її з різних джерел та вміння її 

проаналізувати у відповідності до поставленої задачі; ефективне 

застосування інформаційних технологій і відповідних програмних продуктів, 

засобів масової комунікації; вміння критично оцінювати медіатекст та 

створювати власний медіаресурс у сфері професійної діяльності;  

2) методологічна компетентність, яка передбачає уміння здійснювати 

навчально-пізнавальну діяльність, виявляється у: когнітивній компетентності 

(спроможність особистості адекватно і глибокого пізнавати оточуючий світ і 

самого себе), дослідницькій компетентності (передбачає отримання нових 

знань шляхом застосування методів наукового пізнання), освітній 

компетентності (ґрунтується на вмінні передати власні знання іншим), 

дидактично-методологічній компетентності (ґрунтується на глобальному, 

структурованому, філософському мисленні) та прогностичній 

компетентності (реалізує здатність до планування та прогнозування у 

визначеній сфері діяльності);  

3) функціональна компетентність - розкриває, що фахівець може 

зробити і здатний продемонструвати у визначеній професійній області, до неї 

входять: загальноекономічна компетентність (свідчить про наявність 

економічного мислення, свідомості та світогляду), професієзнавча 

компетентність (показує вміння виконувати функції економіста у визначеній 

сфері, контрольні функції реалізуються через вміння змінити алгоритм дій за 

умов зміни зовнішньоекономічної ситуації), комунікативна компетентність 

(демонструє здатність встановлювати й підтримувати необхідні контакти з 

іншими людьми), організаційна компетентність (реалізує вміння встановити 

суб’єктно - суб’єктні відносини задля плідного виконання професійного 
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завдання), управлінська компетентність - здатність до вироблення та 

прийняття альтернативних рішень та їх реалізації, а також готовність нести 

відповідальність за них;  

4) особистісна компетентність, яка проявляється як мотиваційно-

вольова, (прагнення до особистісного самовизначення та самореалізації в 

професійному середовищі), ціннісно-орієнтована (вміння надавати 

пріоритети загальнолюдським, громадським та духовним цінностям у 

реалізації зовнішньоекономічних зв’язків, креативність) та рефлексивна 

(здатність оцінювати власну діяльність, контролювати результати своєї 

діяльності, рівень власного розвитку та особистісних досягнень, здатність 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми); 

5) соціальна компетентність - передбачає виконання різних функцій у 

колективі, до її складу входять: кооперативна компетентність, що дозволяє 

продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, реалізувати 

навички міжособистісної взаємодії; інтеркультурологічна компетентність, що 

проявляється у знанні ділових і підприємницьких культур своєї країни та 

країни ділових партнерів, позитивному ставленні до несхожості та інших 

культур, вмінні володіти діловим етикетом; іншомовномовленнєва 

компетенція, яка дозволяє ефективно вести перемовини з іноземними 

партнерами, укладати угоди; та конфліктологічна компетенція, що 

передбачає діяльність по запобіганню конфлікту, переведення його у 

конструктивне русло з метою подальшого мирного розв’язання [134]. 

Таким чином, попри існування різних підходів до розуміння сутності 

професійної компетентності економістів та її складових у сучасній науці, 

більшість учених наполягають на наявності в її структурі такого компоненту 

як соціальна компетентність, яка розглядається як надважлива в сучасних 

умовах цифрового суспільства, перехідної економіки. 

Ґрунтуючись на загальноприйнятому визначенні сутності 

компетентності як динамічної комбінації знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 
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морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти [67], розглянемо сутність соціальної 

компетентності в цілому та соціальної компетентності економіста зокрема.  

 Попри те, що сучасні дослідження феномену соціальної компетентності 

у вітчизняній педагогічній науці значно активізувалися на початку ХХІ 

століття, самий термін «соціальна компетентність» був уведений німецьким 

ученим Г. Ротом ще наприкінці 60-х років ХХ століття. Так, ним 

виокремлено три види компетентності людини, що забезпечують її успішну 

життєдіяльність: самокомпетентність (знання самого себе), соціальна 

компетентність (взаємодія з іншими), предметна компетентність (практична 

діяльність) [59]. Саме таке розуміння сутності соціальної компетентності 

стало підґрунтям її подальших наукових досліджень. 

 Соціальну компетентність на симпозіуму Ради Європи у 1996 р. 

«Ключові компетенції для Європи» було визначено як здатність брати на 

себе відповідальність, вміння сумісно випрацьовувати рішення та брати 

участь у його реалізації, що передбачає толерантність людини до різних 

етнокультур і релігій, співвідношення особистісних інтересів з потребами 

суспільства.  

 На думку У. Каннінга, соціальна компетентність є багатогранним 

узагальнюючим поняттям, яке включає в себе безліч компетенцій, якими 

володіє людина: це єдність знань, умінь та навичок, що забезпечують якість 

соціальної поведінки [194]. 

 У документі «The Key Competences for Lifelong Learning – A European 

Framework» (2007) – соціальна компетентність визначається інтегративною 

якістю, критерієм якої є особисте та соціальне благополуччя людини, що 

ґрунтується на системі соціальних знань про соціальне середовище: соціальні 

групи, соціальні норми і правила, соціальну поведінку, культурні традиції 

тощо [200]. 
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Згідно із Рекомендаціями ради Європи щодо ключових 

компетентностей для освіти впродовж життя від 17.01.2018 р. [142], 

соціальна компетентність визначається спроможністю людини здійснювати 

рефлексію щодо своєї діяльності, ефективно управляти часом та соціальною 

інформацією, працювати з іншими в конструктивний спосіб, бути стійким та 

управляти своєю кар’єрою. 

Вона, як зазначено у документі, включає до себе здатність давати собі 

раду зі складнощами й невизначеністю, співчувати та управляти 

конфліктними ситуаціями. Вона забезпечується такими: 

- знаннями, як-то: правила поведінки й спілкування, що є 

загальноприйнятими в різних суспільствах и середовищах; 

- уміннями та навичками, а саме: здатність виявляти свої 

можливості, зосереджуватися, долати складнощі, критично мислити та 

ухвалювати рішення; здатність конструктивно спілкуватись у різних 

середовищах, співпрацювати в команді та вести переговори;  

- ставленнями, як-то: толерантність, висловлювання та розуміння 

різних точок зору, спроможність створювати атмосферу довіри та співчувати; 

готовність до співпраці, наполегливість та чесність; повага до інших та 

готовність як долати забобони, так і йти на компроміс [142]. 

У сучасній зарубіжній науці існують декілька підходів до визначення 

змісту феномену соціальної компетентності, в яких вона розглядається як: 

1) інтегративна система знань, умінь та навичок особистості, що забезпечує 

якість її соціальної поведінки (здатність реалізувати власні цілі при 

збереженні соціально прийнятої поведінки), та включає у себе багато інших 

компетентностей; 2) здатність зрозуміти і прийняти погляди іншого, тобто 

проявити емпатію в ситуаціях міжособистісної взаємодії; 3) комплексна 

здатність індивіда адаптуватися до мінливих соціальних умов; 4) соціальна 

зрілість – результат становлення суб’єктності людини відносно власного 

життя, соціальної групи, самовизначення в індивідуальному та соціальному 
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просторі; 5) здатність особистості ефективно та адекватно вирішувати різні 

проблемні ситуації, з якими вона зіштовхується у процесі життєдіяльності. 

 Так, у працях У. Пфінгетена, Р. Хінтча соціальна компетентність 

визначається як володіння когнітивними, емоційними та моторними 

способами поведінки, які у певних ситуаціях призводять до довгострокового 

сприятливого співвіднесення позитивних та негативних соціальних наслідків 

для людини [205]. 

 М. Шаре розглядає соціальну компетентність як набір 

взаємопов’язаних між собою вмінь вирішувати міжособистісна 

проблеми [201]. 

 Розглядаючи соціальну компетентність студента І.Г. Захарова [91] 

зазначає, що вона є складною властивістю, що виникає в результаті 

професійної підготовки випускника, при якому рівень його підготовленості 

до життя та діяльності у суспільстві, знання, уміння, навички освоєння 

соціальних норм та ціннісних орієнтирів дозволяють прогнозувати та 

продуктивно взаємодіяти з професійним та соціальним середовищем, 

забезпечувати комфортну та ефективну організацію виробничого процесу та 

вирішення професійних завдань, бути відповідальним за своє та соціальне 

благополуччя. 

Важливо зазначити, що у зарубіжних дослідженнях соціальна 

компетентність особистості розглядається як баланс між власними запитами, 

потребами індивіда та очікуваннями інших. Відтак, значення набувають такі 

явища як 1) кооперація з навколишнім світом та 2) конфронтація з ним задля 

задоволення власних потреб. При чому кооперація розглядається як здатність 

до об’єднання зусиль з іншими для досягнення спільної мети при розподілі 

функцій, ролей, обов’язків. А конфронтація -  як здатність відстоювати свої 

інтереси, погляди, підходи (У. Каннінг, Ф. Петерман, Г. Фрош та ін.). 

Сутністю соціальної компетентності, таким чином, є прийняття позицій та 

інтересів іншої людини з одночасним відстоюванням своїх поглядів. 
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Критеріями та показниками соціальної компетентності особистості, на 

думку автора, є: 1) ціннісна самосвідомість особистості (вміння виражати в 

поняттях обрані цінності, обґрунтовувати їх); 2) конкретні соціальні знання; 

3) суб’єктні якості, результативність яких виявляється у самостійності 

особистості; 4) володіння технікою життя в сферах особистої, громадянської 

та життєдіяльності, в організованості та технологічній конструктивності, в 

ефективній продуктивності в одиницю часу. 

Як зауважує М.І. Лук’янова [107], соціальна компетентність є 

особистісним утворенням, свідомим вираженням особистості, що 

виявляється в її переконаннях, поглядах, стосунках, мотивах, установках на 

певну поведінку, у сформованих особистісних якостей, що сприяють 

конструктивній взаємодії. 

Базовими компонентами соціальної компетентності, на думку зарубіжних 

учених, є: емпатія (Ф. Петерман, В. Сейд), самоконтроль поведінки, здатність 

уникати реактивного опору (Ф. Петерман), адекватне сприйняття себе та 

інших, здатність оцінити власний емоційний стан і мотивацію інших 

(У. Каннінг); комунікабельність, рішучість, впливовість та самоповага 

(М. Форверг). 

 У сучасній зарубіжній науці соціальну компетентність також 

визначають і компетентною поведінкою (У. Каннінг), тобто соціально 

компетентна поведінка – це така поведінка людини, яка сприяє досягненню 

нею її власних цілей в різних ситуаціях, але одночасно при врахуванні 

соціальної бажаності цих цілей. Так, Х. Шулер, Д. Бартелеме [205] 

виокремлюють чотири елементи для визначення соціальної компетентності 

людини. Перший – це контекст взаємодії (інтеракції) – соціальна 

компетентність проявляється в інтеракції індивідів, в їх взаємодії; поведінка 

обирається з певного репертуару, але у відповідності з певною ситуацією. В 

різних ситуаціях можуть бути схожі данні, вимоги, тому і способи поведінки 

будуть схожими. Другий елемент соціальної компетентності відтак, - це 

специфіка ситуації, яка передбачає певні правила та очікувану поведінку. 
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Основою для регулювання поведінки є норми та правила, які людина має 

опанувати для досягнення цілей. Отже, саме досягнення цілі є важливим 

чинником вибору ту регуляції людиною власної поведінки; цілереалізація є 

важливим елементом компетентної поведінки. З цілералізацією тісно 

пов’язаний ще один елемент компетентної поведінки – доцільність, так як 

для досягнення цілі необхідно обрати відповідні засоби. 

 Таким чином, згідно з У. Каннінгом, Х. Шулером, Д. Бартелеме, 

соціально компетентна людина – та, діяльність якої у межах суспільства 

адекватна її цінностям та спрямована на взаємодію по вирішенню реальних 

життєво важливих для соціуму та людини проблем. При цьому поведінка 

людини відповідає нормам суспільства, орієнтована на мету суспільства та 

здібності людини реалізуються адекватно ситуації. 

 Важливо відзначити, що соціально компетентна поведінка не може 

бути незалежною від цінностей – вона оцінюється за певною шкалою, проте 

оскільки системи цінностей є різними, то одна й та сама поведінка може 

розглядатись і як компетентною, і як некомпетентною. Вибір системи 

цінностей залежить від соціального оточення та визначається здатністю до 

адекватної оцінки ситуації, її цілей, завдань, норм з погляду власних та 

суспільно значущих цінностей.  

 Узагальнюючі вищезазначені підходи можна стверджувати, що 

соціальна компетентність у сучасній зарубіжній науці визначається 

системною інтегративною якістю (здатністю) особистості, що інтегрує 

розуміння соціальної дійсності та наявність соціальних знань та вмінь, 

необхідних для результативного розв’язання практичних соціальних завдань, 

а також таких індивідуально-психологічних властивостей як 

відповідальність, соціальна ідентичність, суб’єктність, комунікабельність. 

Соціальна компетентність виявляється у соціальній поведінці людини, що 

визначається соціальною ситуацією, існуючими соціальними нормами та 

правилами, а також цінностями людини, її цілями та обраними способами і 

засобами їх досягнення. 
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 У такому смислі соціальна компетентність тісно пов’язана із 

соціальним інтелектом, що з часів Е. Торндайка, який і був засновником 

цього поняття, розуміється як здатність особистості розуміти інших людей та 

діяти або вчиняти мудро відносно інших; як адаптованість індивіда до 

людського буття [202]; як система інтелектуальних здібностей, незалежних 

від фактору загального інтелекту і пов’язаних, перш за все, з пізнанням 

поведінкової інформації [198]; як стійка, заснована на специфіці розумових 

процесів, афективного реагування і соціального досвіду здібність розуміти 

самого себе, а також інших людей, їх взаємовідносин і прогнозувати 

міжособистісні дії. При чому складові як соціальної компетентності, так і 

соціального інтелекту є схожими в аспекті їх: 

 - когнітивних елементів: 1) соціальні знання – знання про людей, 

розуміння інших; 2) соціальна пам’ять – пам’ять на імена та обличчя; 

3) соціальна інтуїція – оцінка почуттів, визначення настрою, розуміння 

мотивів вчинків інших, здатність адекватно сприйняти спостережу вальну 

поведінку у межах соціального контексту; 4) соціальне прогнозування – 

формулювання планів власних дій, відстеження власного розвитку, рефлексія 

власного розвитку та оцінка використаних альтернативних можливостей; 

 - емоційних елементів: 1) соціальна виразність – емоційна виразність, 

чутливість, емоційний контроль; 2) співчуття – здатність входити у стан 

інших, ставити себе на місце іншого (долати комунікативний та моральний 

егоцентризм); 3) здатність до саморегуляції (вміння регулювати власні емоції 

та настрій); 

 - поведінкових елементів: 1) соціальне сприйняття – вміння слухати 

співрозмовника, розуміння гумору; 2) соціальна взаємодія – здатність та 

готовність працювати спільно, здатність до колективної взаємодії та 

колективній творчості; 4) соціальна адаптація – вміння пояснювати та 

переконувати інших, здатність уживатися з іншими, відкритість у відносинах 

з оточуючими [205, с. 100]. 
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 Отже, соціальна компетентність особистості тісно пов’язана з її 

соціальним інтелектом, що вимагає врахування у процесі формування першої 

механізмів активізації та розвитку другої. 

 У вітчизняній педагогічній науці соціальна компетентність 

визначається через такі наукові категорії як:  

 - особистісна якість/властивість, що визначає здатність людини брати 

на себе відповідальність, вміння соціальної взаємодії, вирішення соціальних 

проблем (Л.М. Калініна [82], М.І. Лук’янова [107], 

О.С. Московчук [116] та ін.);  

 - цілісне інтегративне особистісне утворення, сукупність соціальних 

знань, умінь, цінностей, досвіду, що забезпечують гармонійну взаємодію 

людини і суспільства (насамперед шляхом засвоєння провідних соціальних 

ролей, ефективного вирішення соціально проблемних ситуацій), 

самореалізацію та соціальну творчість, відображаючи якісний ступінь 

соціалізованості індивіда (О.В. Варецька [19], Г.В. Локарєва [106], 

В.М. Шахрай [177]); 

 - комплекс знань індивіда про соціальну дійсність, соціальних умінь та 

навичок, рівень сформованості яких дає змогу вибудовувати свою поведінку, 

враховуючи особливості соціальної ситуації та ефективно виконувати задану 

соціальну роль (Н.М. Нагайченко [119]); 

 - сукупність динамічних характеристик особистості, що визначають 

ефективність дій в широкому соціальному контексті та забезпечують 

успішність її життєдіяльності (М.М. Філатова [168]); 

 - вищий рівень соціальної активності особистості – засвоєння та 

розвитку соціальної дійсності, що досягається у процесі діяльності, 

поведінки, спостереження, завдяки гармонізації усвідомлення соціальних 

проблем та ціннісних орієнтацій (Г.Е. Беліцька [7]); 

 - соціальна зрілість людини як її можливість та необхідність 

відповідати за себе та інших на рівні дорослого (І. Дємєнтьєва , 

Н. Зубарева [53]);  
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 - сукупність громадянської, побутової, комунікативної компетентності, 

компетентності у сфері саморегуляції та самостійній пізнавальній діяльності 

(О. Поздняков [131]); 

 - володіння фахівцем спільною (груповою, кооперативною) 

професійною діяльністю, а також прийнятими у цій професії прийомами 

спілкування; соціальна відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності (А.К. Маркова [113]); 

 - показник соціального розвитку особистості, форма прояву її 

готовності та здатності до найбільш повної самореалізації у певних 

соціальних умовах; здатність до ефективної взаємодії людини у соціумі 

(Н.М. Богдан, Г.В. Касьяненко [11]); 

 - гуманітарно-цілісне новоутворення особистості, що включає 

комплекс індивідуально-особистісних та соціально-ціннісних властивостей, 

що визначають високий рівень готовності та здатність особистості жити у 

сучасному світі, взаємопов’язано вирішуючи проблеми саморозвитку та 

діалогічної взаємодії з іншими гуманітарними способами 

(О.І. Фастова [167]). 

У дослідженні погоджуємося із позицією І.Б. Зарубінської [69;70] про 

те, що соціальна компетентність особистості є інтегративною 

характеристикою, яка включає певні якості, соціальні знання та вміння, 

емоційно-ціннісні орієнтації та переконання особистості, які дають їй 

можливість активно взаємодіяти з соціумом, налагоджувати контакти з 

різноманітними групами і індивідами, а також брати участь у соціально-

значущих проектах та продуктивно виконувати різні соціальні ролі.  

Відсутність соціальної компетентності або низький рівень її розвитку, як 

зазначає науковець, і з чим ми повністю погоджуємося, стабільно пов’язані з 

непродуктивними способами міжособистісної взаємодії, що призводить до 

непорозуміння між членами різних груп та всередині групи, є причиною 

формування настанови на однобічність сприйняття іншої людини, виникнення 

психологічного бар’єра у спілкуванні, конфліктів [69]. 
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Соціальна компетентність є операційно оформленою соціальною 

(життєвою, екзистенційною) методологією особистості, її головна 

особливість – синтез цінностей та технологій, вона пов’язана не з мріями та 

міркуваннями, а з дією, з переводом цінностей та знань у вольовий процес 

самовизначення та практичної дії (С.З. Гончаров [30]). 

Невизначеність наукової думки щодо сутності феномену соціальної 

компетентності особистості спричиняє і відсутність єдиного підходу щодо 

розуміння її структури. Так, у сучасній науці існує декілька підходів до 

розуміння складових соціальної компетентності особистості. 

 Як стверджують Х. Шредер, М. Форверг, структуру соціальної 

компетентності складають чотири інтегративні особистісні властивості: 

комунікабельність, рішимість, впливовість та самоповага [195]. На думку 

М. Шаре, соціальна компетентність містить набір пов’язаних між собою 

вмінь вирішувати міжособистісні проблеми [201]. 

 На думку А.А. Новікової, соціальна компетентність як цілісне 

утворення включає до себе не тільки соціальні знання у цілому, а також 

уявлення про механізми та сценарії міжособистісних інтеракцій, адекватні 

уявлення про соціальні об’єкти та ситуації, але і вміння прогнозувати їх 

розвиток. Соціальна компетентність неможлива без навичок самоконтролю, 

здатності впливати на інших людей; вона передбачає присутність таких 

особистісних якостей, що визначають характер вибудованих стосунків. 

Таким чином, як підтверджує авторка, структуру соціальної компетентності 

складають когнітивний, емоційний, поведінковий та ціннісно-смисловий 

компоненти [124]. 

Соціальна компетентність на думку С.З. Гончарова містить такі 

компоненти: 1) аксіологічний – ієрархія головних життєвих цінностей; 

2) гносеологічний – соціальні знання, необхідні для взаємодії людини із 

самою собою, з іншими людьми для оптимального вирішення соціально 

значущих завдань; 3) методологічне, категоріальне, рефлексивне та 

проективне мислення, що оперує системними зв’язками цілого і дає змогу 
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суб’єкту вирішувати соціальні завдання принципово, варіювати загальне 

рішення відносно мінливих часткових ситуацій; 4) суб’єктний – готовність до 

самовизначення та самокерування, самодіяльності та нормотворчості, вміння 

породжувати самостійно нові причинні ряди у соціальній реальності та нести 

відповідальність за прийняти та зроблене; 5) праксіологічний, що містить 

вміння здійснювати гуманітарно-соціальні технології та комунікації в 

системі соціальних норм, інститутів та відношень [30]. 

У складі соціальної компетентності В.М. Куніцина виокремлює такі 

шість складових, а саме: комунікативна компетентність, вербальна 

компетентність, соціально-психологічна компетентність, міжособистісна 

компетентність, егокомпетентність та власне соціальна компетентність [100]. 

За М.І. Лук’яновою [107], критеріями сформованості соціальної 

компетентності є:  

- усвідомлення необхідності прийняття норм конкретного соціуму;  

- прагнення до розуміння соціуму;  

- усвідомлення необхідності розширення спеціальних знань та 

умінь з метою досягнення високого рівня адаптивності;  

- осмислення та адекватна оцінка власних можливостей у певній 

ситуації для досягнення результату; вміння актуалізувати свій особистісний 

досвід стосовно певної ситуації;  

- визначення можливих та найбільш ефективних способів 

діяльності, варіантів поведінки;  

- готовність до прийняття особистої відповідальності за вибір 

власної поведінки в ситуації соціальної взаємодії.  

Структура соціальної компетентності фахівця, згідно з 

М.І. Лук’яновою, складається з таких компонентів: 1) мотиваційно-

ціннісного (мотиви соціальної діяльності, сформованість мотивації, 

прагнення до досягнень, установки на соціальну взаємодію, ставлення до 

соціальних норм, цінності суспільного та особистісного рівнів); 

2) операційно-змістовного (знання, вміння, навички, що дають змогу 
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здійснювати критичний аналіз власних та чужих вчинків, прогнозувати 

результат взаємодії, здійснювати комунікацію, впливати на інших людей, 

ставити цілі та їх досягати); 3) емоційно-вольового (вибір рішення, здатність 

до самоконтролю та саморегуляції, готовність взяти на себе відповідальність, 

рішучість, впевненість у собі) [107]. 

 Схожу структуру соціальної компетентності запропоновано 

Н.М. Нагайченко [119], а саме: 

 - понятійно-сутнісний компонент (комплекс соціально-комунікативних 

знань та ставлень);  

 - практико-діяльнісний компонент (система соціально-

комунікативних умінь); 

 - мотиваційно-світоглядний компонент (досвід продуктивної 

соціально-комунікативної діяльності); 

 - концептуальний компонент (особистісно-ціннісне ставлення до 

удосконалення соціально-комунікативної компетентності). 

 На думку Н.М. Богдан, Г.В. Касьяненко, соціальна компетентність 

складається з певних компетенцій, які відображають спрямованість 

особистості: 1) на себе (Я для себе) – когнітивний компонент; 2) на інших (Я 

з іншими та для інших) – комунікативний та діяльнісний компонент; 3) на 

соціум в цілому (Я для суспільства) – гуманістичній та динамічний 

компонент [11]. 

 Як зазначає Т.Б. Бєляєва [9], соціальна компетентність має 

дев’ятисегментну структуру, яку складають: его-компетентність, соціально-

психологічна компетентність, психологічна, комунікативна, 

конфліктологічна, морально-правова, економічна, політична та професійно-

трудова компетентності. 

 Розглядаючи соціальну компетентність як єдність політичної, 

соціально-економічної, полікультурної, соціально-комунікативної, 

інформаційно-інструментальної та індивідуально-особистісної 

компетентності, А.А. Новікова [124] визначає як складну ієрархічну систему 
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постійно змінних компетенцій, а саме: 1) орієнтація в державній, 

міжнародній обстановці, соціально-економічних процесах, активна 

громадянська позиція, знання законів, прав та обов’язків; 2) полікультурна 

здатність взаємодіяти у багатонаціональному, поліконфессійному 

суспільстві, толерантність; 3) уміння працювати у команді, навички 

адекватної соціальної взаємодії, культура поведінки та спілкування; 

4) здатність приймати рішення, відповідальність за свої дії; 5) здатність до 

самоосвіти, особистісного зростання, креативність, цілеспрямованість; 

6) цілісний світогляд, гуманістичне ставлення до людей, природи, усього 

навколишнього; 7) комунікативні здібності, вміння правильно виражати свої 

думки, вести ділову переписку, знання іноземних мов; 8) здатність до 

адекватного аналізу та переробки інформації, володіння сучасними 

інформаційними технологіями; 9) моральність, духовність, гуманність, 

вміння правильно реагувати на критику, адаптуватися у суспільстві, 

здоровий спосіб життя, соціальні установки, мотивація успіху, мобільності. 

 Досліджуючи сутність соціальної компетентності вчителя початкових 

класів вітчизняна дослідниця О.В. Варецька [19], розглядає такі функції 

соціальної компетентності, що походять із її структури:  

1) інформаційно-прикладна, яка пов’язана з процесом здобуття, 

критичного аналізу й передачі інформації різними засобами, передбачає 

наявність соціально орієнтованих знань, постійне оновлення професійних 

знань та їх збагачення щодо соціальної компоненти, соціально спрямованих 

способів діяльності, гуманно-діяльнісного ставлення, залучення середовища, 

розкриває застосування соціальних знань і вмінь в практичній 

життєдіяльності, обміні інформацією та цінностями;  

2) адаптаційна, яка дозволяє реалізовувати свої потреби, можливості, 

здібності, вступати у взаємодію з іншими членами спільноти, соціальними 

мікрогрупами, інститутами, організаціями й суспільством в цілому, зберігати 

фізичне, психічне, духовне здоров’я тощо;  
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3) соціалізуюча, яка сприяє саморозкриттю особистості під впливом 

зовнішніх та внутрішніх факторів, взаємовпливу соціально-культурного 

(медіа, економічного, правового, політичного, життєвого та ін.) середовища й 

активної позиції, поєднанню зусиль із запитами спільноти за умови 

самореалізації та саморегуляції через включення в систему суспільних 

зв’язків, засвоєння соціального досвіду, опанування інноваціями, 

задоволення особистісних й соціально значущих потреб цінностей, 

просоціальної поведінки, розвиткові вторинної (професійної) соціалізації;  

4) ціннісно-орієнтаційна, яка сприяє розумному сполученню 

соціальних та вузькоособистісних мотивів, розумінню соціальної значущості 

власної діяльності тощо; 

5) прогностична функція передбачає педагогічний оптимізм, прагнення 

соціального саморозвитку, розвиток здатності прогнозувати, проектувати 

процеси саморозвитку, життєдіяльності та ін.;  

6) поведінково-діяльнісна, яка пов’язана з вдосконаленням та 

поглибленням умінь щодо видів соціальної діяльності на рівнях ставлення 

людини до предмету, до іншої людини, природи й самої себе; здатність 

використовувати ресурси соціального оточення та особистісні ресурси, 

адекватно реагувати на висловлення й дії, слідкувати за реакцією, отримання 

задоволення від спілкування;  

7) статусно-рольова, яка реалізує потреби особистості щодо 

підтвердження та покращення (зміни) соціального статусу, відповідного її 

знань, вмінь, кваліфікації й допомагає перейти на вищу позицію в спільноті; 

поширює репертуар соціальних ролей та засвоєння соціокультурних норм, 

сприяє соціальному збагаченню особистості вчителя;  

8) рефлексивна, спрямована на професійний самоаналіз, самооцінку 

дій, вчинків в якості спеціаліста [19]. 

 Результати аналізу термінологічного простору поняття «соціальна 

компетентність особистості» доводять, що вона розглядається як у контексті 
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досліджень професійної компетентності особистості як її складова, так і в 

контексті життєвої компетентності людини.  

 Так, як зазначають І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков, життєва компетентність 

є специфічною здатністю, яка дає змогу ефективно розв’язувати проблеми, 

що виникають в реальних ситуаціях життя» [62, с. 106]; системна властивість 

особистості: цілісну, ієрархічну динамічну систему здатностей (або окремих 

компетенцій), яка дозволяє їй свідомо і творчо визначати і здійснювати 

власне життя, розвивати свою індивідуальність, досягти успішної, 

оптимальної життєдіяльності в умовах середовища (технологічного, 

економічного, політичного, соціального, культурного), яке перманентно 

змінюється» [62]. 

На думку Л.В. Сохань, життєва компетентність є комплексом певних 

особистісних якостей, що забезпечують продуктивне життєздійснення 

особистості, тобто здійснення життя як способу людського існування, а її 

формування визначається як розвиток і збагачення всіх основних 

життєзабезпечувальних особистісних структур [65, с. 10]. 

 Життєва компетентність, на думку вчених, є багатовимірнім 

феноменом, що виявляється у таких основних вимірах, як 

метаантропологічний (здатність особистості до продуктивного вирішення 

життєвих завдань, що визначаються специфікою людського способу буття), 

індивідуально-особистісний (здатність до самовизначення і самоздійснення, 

відшукання і реалізації свого покликання і призначення, до здійснення 

вчинку), ситуативний (здатність особистості адекватно реагувати на 

обставини життя і знаходити адекватні рішення у конкретних життєвих 

ситуаціях) і соціальний (здатність особистості до продуктивного вирішення 

життєвих завдань, що визначаються специфікою соціального способу буття 

людини як у цілому, так і в його історичній і соціокультурній конкретності) 

(М.Д. Степаненко [157] та ін.). 

За роботами В.А. Нищети, життєва компетентність є необхідною 

психологічною умовою повноти самореалізації особистості й досягнення нею 
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вершин свого самоздійснення [123]. Особистість із сформованою життєвою 

компетентністю – це людина: знавець (сприймає знання як цінність, 

пізнавально активний, знає норми поведінки й виконує їх); полікультурна 

(готова й здатна сприймати різні культури, готова й спроможна взаємодіяти з 

представниками інших культур, толерантна); соціальна (спроможна 

вирішувати соціальні проблеми, здатна до самореалізації, комунікації, 

соціальної адаптації); творча особистість (здатна до життєстійкості, 

життєтворчості, з розвиненою культурою самопрояву, рефлексивними 

здібностями, здатна до творчого перетворення себе) [123].  

Розглядаючи структуру життєвої компетентності особистості варто 

відзначити, що вона визначається багатокомпонентною, багатовимірною 

системою, серед елементів якої є соціальний елемент – власне соціальна 

компетентність. 

Так, В. Хабайлюк [169] виокремлюються три компоненти життєвої 

компетентності особистості, а саме: соціальний, здатність для дотримання 

існуючих у суспільстві норм, прав та цінностей; психологічний як розвинена 

здатність до самореалізації найважливіших фізичних, психічних та духовних 

якостей людини; педагогічній - духовно-практичний досвід, який може бути 

успішно освоєний особистістю у процесі навчання. 

Визначаючи ключові компетентності у складі життєвої компетентності 

особистості авторами виокремлюються такі: 

− компетентності стосовно себе як суб'єкта життєдіяльності 

(збереження свого фізичного і психічного здоров'я, самоповага, розуміння 

свого місця в житті, володіння соціально-правовими основами поведінки в 

громадянському суспільстві, самовдосконалення та саморозвиток, прагнення 

до успіху, постановка адекватних життєвих цілей);  

− компетентності стосовно діяльності в усіх її видах (навчання, 

хобі, спорт, професія, усі практичні вміння і досвід); 

− компетентності стосовно взаємодії з іншими людьми (соціальна 

відповідальність, навички ефективного спілкування, уміння налагоджувати 
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близькі та ділові взаємини, суспільний інтерес, уміння вибирати адекватні 

способи взаємодії з різними людьми залежно від ситуації, самоконтроль 

поведінки). 

Отже, соціальна компетентність визначається у сучасній науці базовою 

складовою цілісної життєвої компетентності особистості, показником 

успішності вирішення людиною соціальних проблем, здатності до соціальної 

адаптації, до дотримання існуючих у суспільстві норм, прав та цінностей, у 

тому числі і професійних. 

Дуже важливим, на нашу думку, є те, що соціальна компетентність 

особистості є критерієм її психічного здоров’я, адже вона є невід’ємними 

атрибутом життя людини і поряд з оцінкою фізичного розвитку, 

фізіологічного функціонування, інтелектуальних здібностей, навчальності та 

навченості, є показником її зрілості. Як зауважує засновник 

всесвітньовідомої та всесвітньовикористаної Шкали соціальної 

компетентності (VSMC – Vineland Social Maturity Scale) Е. Долл, соціальна 

компетентність дорівнює соціальної адекватності індивідуума з урахуванням 

віку та культури вириється фізичними, психологічними, інтелектуальними, 

поведінковими, емоційними проявами, а також у звичках, вольових актах, 

аспектах зайнятості, особистісному розвитку, адаптації до навколишнього 

світу. Соціальна компетентність не є статичним явищем, вона піддається 

філогенетичної та онтогенетичної еволюції, варіює залежно від фізичних та 

культуральних умов відповідно часу, місцю та обставинам. Вона є 

функціональною складовою людського буття, яка виражається соціальною 

корисністю по відношенню до оточуючих та самого себе, тобто особистою та 

суспільною самодостатністю. Соціальна компетентність, як стверджує 

Е. Долл, визначає зрілість людини у трьох основних напрямах: від соціальної 

залежності до незалежності, від соціальної безвідповідальності до 

відповідальності, від соціальної обізнаності до соціальної необізнаності.  

Отже, здійснений аналіз зарубіжних (У. Каннінг, Ф. Петерман, Г. Фрош 

[195, 204] та ін.), вітчизняних наукових праць (О.В. Варецька, О. Докторович, 
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І.Г. Єрмаков, І.Б. Зарубінська, О.С. Московчук [19, 57, 62, 70, 116] та ін.) та 

російських науковців (А.В. Мудрик, А.А. Новікова, С.А. Учурова [118, 124, 

165] та ін.), присвячених дослідженню соціальної компетентності особистості 

дає змогу зробити такі висновки, які стають методологічним підґрунтям для 

визначення особливостей формування та соціальної компетентності 

студентів коледжу, а саме: 

- усі компетентності людини є соціальними за своєю сутністю, адже 

вони формуються та реалізуються у соціумі, тому у широкому смислі 

соціальна компетентність є загальною та універсальною і визначає всі інші 

види компетентності людини; 

- соціальна компетентність у вузькому смислі: відображує взаємодію 

людини в суспільстві; визначає її соціальну адаптованість та соціальну 

зрілість у цілому; детермінується соціальним інтелектом та соціальною 

активністю; ґрунтується на знаннях особистості способів та засобів 

соціалізації; характеризується віковими ознаками та віковою динамікою; має 

етапи формування та розвитку; 

- сутнісними ознаками соціальної компетентності є: гнучкість, 

динамічність (її компоненти постійно змінюються в залежності від змін, що 

відбуваються у суспільстві); орієнтованість на майбутнє (вона має 

прогностичний характер); діяльнісний характер (вона виявляється, 

розвивається у діяльності, має діяльнісну структуру); її 

системоутворювальним компонентом є прагнення особистості до 

саморозвитку, вона визначається мотивацією на безперервну самоосвітню 

діяльність; 

- структура соціальної компетентності особистості складається із таких 

компонентів, що ґрунтуються на загальних компонентах структури 

особистості: 1) ціннісно-мотиваційного (спрямованість на соціальну 

взаємодію, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, прагнення до 

виконання соціальних ролей, цінності просоціальної поведінки та ін.); 

2) когнітивно-діяльнісного (соціальні знання, необхідні для взаємодії людини 
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із самою собою, з іншими людьми для оптимального вирішення соціально 

значущих завдань, а також соціальні вміння, у тому числі вміння соціального 

проектування та соціального прогнозування); 3) регулятивного (здатність до 

саморегуляції, просоціальна поведінка, здатність працювати у команді та ін.); 

4) рефлексивного (рефлексивність, децентричність, адекватна самооцінка, 

відповідальність, соціальна активність, комунікабельність, соціальна 

ідентичність); 

- процес професійної підготовки майбутніх економістів 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 та 

навичок просоціальної поведінки, розвиток соціальної ідентичності та 

відповідальності. 

 

1.2. Зміст соціальної компетентності майбутніх економістів 

 

Проведений нами аналіз розуміння сутності явища соціальної 

компетентності особистості, поданий у попередньому підрозділі, дає 

підстави констатувати, що у сучасній науці не існує єдиного розуміння місця 

соціальної компетентності особистості у системі таких споріднених понять 

як «професійна компетентність» та «життєва компетентність». Нами 

виокремлені декілька підходів до взаємозалежності цих понять, які подані 

нами у таблиці 1.1.  

Соціальна компетентність майбутніх фахівців – студентів коледжів 

розглядалась у працях незначної кількості вітчизняних учених, серед яких 

О.М. Борисенко [14], Т.А. Рожко [143] та ін. 

Соціальна компетентність студентів технічних коледжів визначається 

Т.А. Рожко як інтегративна характеристика особистості, яка включає 

ціннісне розуміння соціальної дійсності, конкретні якості, здібності, 
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готовність до самовизначення та соціальну відповідальність за результати 

професійної діяльності [144]. 

Таблиця 1.1 

Наукові підходи щодо розуміння сутності соціальної компетентності у 

системі споріднених понять 

 

У змісті соціальної компетентності авторкою було виокремлено три 

компоненти: 1) індивідуально-особистісний, пов’язаний із душевним і 

духовним життям студентів, їхньою власною ієрархією цінностей, яка сприяє 

орієнтуванню у нормах і правилах, самовизначенню в актах волі, 

самостійному обґрунтованому вибору поведінки на основі добровільно 

обраних цінностей, вільному вираженню думки, психічному самоврядуванню 

і саморегуляції тощо; 2) соціологічний, пов’язаний з функціонуванням 

студентів у системі соціальних процесів, норм, стосунків та інститутів, 

усвідомленням ними цінності сім’ї, колективу, Батьківщини, праці і 

власності, професії та спеціальності, об’єктивності соціальної реальності та 

дійсності, цільового призначення головних сфер суспільства, соціальних 

інститутів, стосунків і норм та 3) життєвофутурологічний, відповідний 

перебігу людського життя в часі, що виявляється в умінні планувати сценарій 

власного життя та свій життєвий шлях, ґрунтується на 10 двох попередніх 

компонентах і є визначальним у процесі успішної соціалізації, оскільки 

соціальний захист студентів буде надійнішим, якщо вони оволодіють 

Підхід Автори Зміст 

Поглинання життєвою 

компетентністю 

соціальної та 

професійної 

О.М. Борисенкота ін. Життєва компетентність включає 

до себе всі інші компетентності 

як інтегральна, визначаюча різні 

сфери життєдіяльності людини 

Поглинання 

професійної 

компетентності 

соціальною 

М. Аргайл, Н. Бобрич, 

О.В. Варецька, 

І.Б. Зарубінська та ін. 

Загальна соціальна 

компетентність включає до себе 

професійну, комунікативну та 

інші компетентності 

Поглинання 

соціальної 

компетентності 

професійною 

П. Йегер, А.К. Маркова, 

В.А. Ковальчук та ін. 

 

Професійна компетентність 

включає до себе соціальну 

компетентність як володіння 

спільною професійною 

діяльністю 
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технологією планування різних варіантів не лише професійної траєкторії, а й 

життєвого шляху в цілому, розрізнятимуть моделі оптимальних і безвихідних 

сценаріїв [144].  

До критеріїв сформованості соціальної компетентності студентів 

технічних коледжів Т.А. Рожко віднесено: особистісні риси студентів, 

показниками яких є соціальна спрямованість, комунікативність та 

рефлективність, що представлені потребами у соціальній діяльності, 

спілкуванні, оцінних діях, відповідними знаннями і вміннями та ін.; ціннісна 

орієнтація, що характеризується такими показниками, як системність 

мислення і соціальна адаптивність; самостійність, яку визначають показники 

соціальної активності і готовності студентів до самовизначення. 

Розглядаючи сутність соціальної компетентності студентів крізь явище 

готовності до певного виду діяльності С.М. Краснокутська [98] виокремлює 

такі її складові як готовність до: професійно-трудової діяльності: знання 

питань ділового етикету, основ планування професійної кар’єри, методів 

пошуку роботи та просування по кар’єрним сходам; знання діючого 

законодавства, що регулює ринок праці, організації та застосування найманої 

праці; знання прав громадян в галузі зайнятості; вміння на навички 

маркетингу та самомаркетингу у пошуку роботи та просування по кар’єрним 

сходам;  

до створення власної сім’ї: знання сутності психологічних 

особливостей шлюбно-сімейних стосунків, основ педагогічної культури 

батьків, пов’язаних із вихованням дітей; навички домашньої праці; знання 

сімейного законодавства, прав та обов’язків подружжя, батьків та дітей;  

виконання громадянських функцій: знання про соціальні інститути та 

структури, їх представників у суспільстві; знання про функціонування 

соціальних груп, широти та вимог сучасного репертуару рольової поведінки. 

Виходячи з того що, соціальна компетентність студента є 

інтегративною якістю, що надає можливість особистості успішно виконувати 

роль студента та здійснювати життєдіяльність в соціумі, гармонійно 
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поєднуючи свої власні позиції та інтереси з інтересами інших членів 

суспільства. О.М. Борисенко [14] розглядає її як складноструктуроване, 

багатокомпонентне явище, що представляє собою єдність парціальних 

компетентностей. Серед таких компетентностей науковець визначає:  

- компетентність у спілкуванні (інтегративна якість, що дає змогу 

студенту здійснювати ефективне спілкування, у сукупності комунікативної, 

перцептивної та інтерактивної складових, з навколишнім оточенням у 

процесі навчальної та інших видів діяльності),  

- громадянську (інтегративну якість, що дає змогу студенту 

усвідомлено, відповідально та ефективно користуватися громадянськими 

правами та свободами, виконувати обов’язки громадянина, займати активну 

позицію, розділяти цінності демократичного суспільства, бути патріотом 

своєї Батьківщини, поважливо ставитись до народів та культур інших країн); 

- культурно-дозвіллєву (інтегративну якість, що дає змогу 

студенту здійснювати ефективну культурно-дозвіллєву діяльність, 

збалансовану за різними видами рекреаційної, розвивальної та розважальної 

активності, що наповнені індивідуально та соціально значущим смислом та 

відповідають соціальним та моральним нормам сучасного суспільства),  

- соціально-особистісну (інтегративну якість, що виявляється у 

постійному самовдосконаленні, на основі якого студент здійснює свою 

життєдіяльність, гармонізуючи власні позиції та інтереси з позиціями та 

інтересами інших). 

Парціальні компетентності нерозривно пов’язані, взаємодоповнюють 

одна одну та впливають одна на одну. У своєї єдності вони забезпечують 

успішну життєдіяльність людини у різних серах соціального життя. На думку 

авторки, структура кожної компетентності містить когнітивний, 

аксіологічний, мотиваційний, поведінковий, емоційно-вольовий та 

персональний компоненти, зміст яких зумовлений специфікою формуючих 

компетентностей [14]. 
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 Здійснений аналіз наукових підходів щодо розуміння сутності 

соціальної компетентності особистості, а також особливостей професійної 

діяльності економістів та вимог до їх професійної компетентності дає змогу 

під соціальною компетентністю майбутніх економістів розуміти 

інтегративне особистісно-професійне явище, інтегративне особистісно-

професійне явище, яке забезпечує успішність їх соціально-професійної 

адаптації, майбутньої професійної діяльності та життєдіяльності в цілому 

завдяки гармонізації власних потреб, індивідуальних цілей та соціальних норм. 

 Соціальна компетентність майбутніх економістів містить ознаки як 

життєвої, так і професійної компетентності. Виходячи із загального 

розуміння про те, що сфери людського діяльності за своїми 

характеристиками (об’єкт діяльності за спрямованістю, провідна роль 

суб’єкта діяльності (людина як суб’єкт побутової діяльності або як 

професіонал)) можна умовно розділити на життєдіяльність у цілому та 

професійну діяльність, нами пропонується таке бачення соціальної 

компетентності майбутніх фахівців економічного профілю, подане на рис 1.1.  

Ґрунтуючись на підході І.О. Зимньої щодо трьох груп 

компетентностей, а саме, що існують компетентності, які стосуються різних 

сфер - самого себе як особистості; компетентності, що стосуються взаємодії 

людини з іншими людьми та компетентності, що відносяться до професійної 

діяльності людини, то соціальну компетентність, на нашу думку, також 

доцільно розглядати відповідно цих до трьох сфер. 

Отже, соціальна компетентність майбутніх економістів набуває ознаки 

метапредметності, інтегрувальності та як складне особистісно-професійне 

явище, має три шари (рівні) функціонування: 

- особистісний, який забезпечує продуктивне вирішення складних 

життєвих та професійних ситуацій із збереженням власної фізичної, 

психічної, особистісної цілісності; розуміння себе як суб’єкта соціальної та 

професійної діяльності, життєдіяльності у цілому; 
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- навчально-професійний, який зумовлює успішність навчально-

професійної та майбутньої професійної діяльності, опанування професійними 

ролями, оволодіння соціально значущими професійними функціями, у тому 

числі пов’язаними із продуктивною міжособистісною взаємодією у просторі 

професійної діяльності; 

- власне соціальний, що визначає: активну взаємодію майбутніх 

фахівців із різними соціальними групами та їх представниками, участь у 

соціально значущих проектах, продуктивне виконання соціальних ролей. 

Базовими функціями соціальної компетентності майбутніх економістів 

нами, вслід за О.М. Борисенко [14], О.В. Варецькою [18], М.О. Докторович 

[57], С.М. Краснокутською [98] та ін., виокремлені такі: 

1) соціалізаційна, що полягає у розширенні соціальних зв’язків 

студента, опануванні нових соціальних ролей, забезпечує успішну соціальну 

адаптацію; 

2) цінніснно-орієнтаційна, яка забезпечує розвиток позитивного 

ставлення до соціальних цінностей, формування соціальних орієнтирів, 

усвідомлення себе як суб’єкта загальнолюдських цінностей; 

3) регулятивна, що визначає регулювання соціальної поведінки 

студента – ступінь слідкування соціальним та професійним нормам і 

правилам;  

4) особистісно-розвивальна – забезпечує становлення суб’єктності 

студента, розвиток його індивідуальних особливостей, здібностей, мотивацію 

на саморозвиток, самовизначення у просоціальній діяльності; 

5) професійно-утворювальна - забезпечує підґрунтя для формування 

професійної компетентності студентів, опанування ними професійних ролей, 

ефективну соціально-професійну взаємодію; 

6) екзистенційна – забезпечує стабільність внутрішнього світу 

студентів у складних життєвих ситуаціях. Дуже важливим, на нашу думку, є 

розуміння того, що соціальна компетентність забезпечує успішне 

функціонування особистості в просторі соціальної взаємодії, конструктивну 
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поведінку в складних життєвих ситуаціях. Ми повністю погоджуємося з 

думкою таких науковців як Ф.Е. Василюк, І.Б. Зарубінська та ін. щодо 

системоутворювальної функції здатності конструктивної поведінки в 

складних життєвих та професійних ситуаціях у структурі соціальної 

компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. 

Ґрунтуючись на загальних положеннях особистісного та діяльнісного 

підходів, а також світових нормативних документах щодо ключових 

компетентностей для освіти впродовж життя (Рекомендації Ради Європи), 

структуру соціальної компетентності майбутніх фахівців економічного 

профілю складають, на нашу думку, такі компоненти:  

1) ціннісний (система соціальних ставлень),  

2) когнітивний (система соціальних знань)  

3) конструктивний (система соціальних умінь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наповнення зазначених компонентів здійснювалось за результатами 

контент-аналізу сучасних (за останні 10 років) найбільш цитованих 

зарубіжних та вітчизняних досліджень індикаторів соціальної 

компетентності, що найбільш часто цитуються у вітчизняній та зарубіжній 

науці, а також світових нормативних документів щодо ключових 

 

Життєва 

компетентність 

Соціальна 

компетентність 
Професійна 

компетентність 

Рис. 1.1. Місце соціальної компетентності в 

системі споріднених явищ 
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компетентностей для освіти впродовж життя. Так, у табл. А.3 (Додаток А) 

поданий класифікатор контент-аналізу.  

Отже, результати здійсненого контент-аналізу найбільш цитованих 

наукових та нормативно-правових видань дають змогу наповнити складові 

соціальної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. 

Ціннісний компонент соціальної компетентності майбутніх фахівців 

економічного профілю забезпечується комплексом таких ставлень, 

цінностей, мотивів, установок на соціальному, професійному та 

особистісному рівнях як: 

- мотивація соціального та професійного саморозвитку, розвитку 

власної соціальної компетентності; 

- мотивація соціальних та професійних досягнень, мотивація 

просоціальної поведінки;  

- прагнення до соціальної взаємодії та спілкування, прагнення до 

соціальної взаємодії,  

- установки на подолання соціальних стереотипів, установки на 

соціальну відкритість, мобільність. 

Когнітивний компонент складають соціально-професійні знання, які 

відображають різні рівні функціонування знання відповідно до шарів 

функціонування соціальної компетентності, зазначених вище, а саме:  

власне соціальний:  

- загальні знання про будову та функціонування соціальних 

інститутів, про соціальні структури, різні соціальні процеси, що відбуваються 

у суспільстві; 

- загальні знання загальнолюдських норм і цінностей, а також норм 

(традицій, законів, табу та ін.) в різних сферах соціального життя – 

національній, економічній, духовній тощо; 

- загальні знання правил поведінки й спілкування, що є 

загальноприйнятими в різних суспільствах і середовищах; 
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- знання про різні типи життєвих ситуацій, у тому числі про 

складні життєві обставини; 

- знання про сутність соціальної компетентності особистості, її 

функції, структуру, етапи формування; 

професійний:  

- знання рольових вимог та очікувань, що пред’являються до осіб 

певного соціально-професійного статусу;  

- знання особливостей соціально-професійної взаємодії; 

- знання особливостей соціальної компетентності економістів, її 

значення у цілісному професійному розвитку фахівців, кар’єрі, 

особистісному благополуччі; 

особистісний:  

- знання про себе як суб’єкта життєдіяльності (власні можливості, 

потреби, інтереси, здібності, проектування власної навчально-професійної 

діяльності та розвитку, кар’єри, а також життєдіяльності у цілому); 

- знання про себе як суб’єкта навчально-професійної та майбутньої 

професійної діяльності, про соціально-професійні норми у сфері 

економічної діяльності; 

- знання про власні ресурси щодо подолання складних 

життєвих ситуацій; 

- знання про особливості власної соціальної компетентності, 

механізми її саморозвитку. 

Конструктивний компонент соціальної компетентності майбутніх 

фахівців економічного профілю диференційовано на 5 груп відповідно до їх 

видових ознак за такими вміннями як: 

1) метакогнітивні: цілепокладання та вміння досягати поставлених 

соціальних цілей; приймати рішення стосовно себе; проектування власного 

соціального, особистісного та професійного розвитку, кар’єри; аналізувати 

соціальну інформацію; аналізувати ресурси соціального середовища; 
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2) поведінкові: рольової поведінки, орієнтованої на певний соціальний 

статус; конструктивної поведінки в складних життєвих та професійних 

ситуаціях; вміння імплементувати способи конструктивного вирішення 

складних життєвих та професійних ситуацій із збереженням власного Я; 

3) соціальної взаємодії: прогнозування процесу та результату 

соціальної, навчально-професійної взаємодії; володіння засобами вербальної 

та невербальної комунікації, механізмами взаєморозуміння; вміння 

працювати у команді; вміння вести переговори; вміння здійснювати 

колективну творчість; 

4) регулятивні: здійснення регуляції власного емоційного стану у 

ситуаціях соціальної взаємодії; вміння регулювати емоційний стан у 

стресовій ситуації, конструктивно реагувати на стрес; керувати власною 

соціальною активністю; відстоювати свою позицію у конструктивний спосіб; 

здатність входити у стан інших, ставити себе на місце іншого (долати 

комунікативний та моральний егоцентризм); 

5) рефлексивні: аналізу власного стану у різних соціальних ситуаціях, у 

тому числі стресових; власної соціальної активності, соціального, 

особистісного та професійного розвитку; критичного аналізу власних дій, 

вчинків, дій та вчинків інших; визначення рівня власної соціальної 

компетентності, механізмів її розвитку. 

Отже, результатом моделювання соціальної компетентності майбутніх 

економістів є авторська схема, що презентує наше розуміння її сутності, 

подане на рис. 1.2. 

Формування соціальної компетентності майбутніх економістів, на нашу 

думку, відповідно вищезазначеним трьом компонентам є поступовим 

процесом, що розгортається у трьох взаємозумовлених напрямах як: 1) 

формування ціннісного компоненту (соціальна ідентичність майбутніх 

фахівців); 2) формування когнітивного компоненту (соціальна обізнаність); 

3) формування конструктивного компоненту (соціально компетентна 

поведінка майбутніх фахівців) (рис. 1.3). 
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Таким чином, результатом формування ціннісного компонента 

соціальної компетентності майбутніх економістів, на нашу думку, є 

соціальна ідентичність - ідентифікація людини із соціальною групою, 

спільнотою. Попри те, що поняття «соціальна ідентичність» не є новим для 

вітчизняного наукового термінообігу, проте його зміст залишається 

насьогодні невизначеним, суперечливим, що і зумовлює необхідність його 

понятійної конкретизації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Взагалі, входження терміну «соціальна ідентичність» у науковий 
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Рис. 1.2. Схема змісту соціальної компетентності майбутніх 

економістів 
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темперамент, задатки; 2) особистісний - відчуття людини власної 

неповторності, унікальності свого життєвого досвіду, та 3) соціальний – це 

особливий особистісний конструкт, що відображає внутрішню солідарність 

людини із соціальними, груповими ідеалами та стандартами, і тим самим 

забезпечує процес Я категоризації [183]. Отже, соціальна ідентичність є 

вищим рівнем цілісної ідентичності людини, що детермінується і включає 

індивідний та особистісний рівні. 

 

 

 

 

 

 На думку К. Левіна, соціальна ідентичність є важливим компонентом 

самосвідомості людини, її образу Я, що визначає її поведінку, думки, 

відчуття та цінності. 

 Соціальна ідентичність, виходячи із положень Е. Ериксона, 

Дж. Марсіа, може виявлятися у декількох типах: досягнута або зріла 

ідентичність; мораторій; передчасна ідентичність та дифузна ідентичність. 

Зріла ідентичність відображає сформовану систему цілей, цінностей та 

соціальна 

ідентичність

соціальна 

обізнаність

соціально 

компетентна 

поведінка

Соцільна

компетентність 

майбутніх економістів

Рис.1.3. Схема формування та розвитку соціальної 

компетентності майбутніх економістів 
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поглядів людини, свідоме керування нею власним життям, його 

проектування. Мораторій виявляється у стан кризи ідентичності та пошуку 

людиною способів її подолання. Передчасна ідентичність є результатом 

ідентифікації людини з батьками та іншими значущими людьми, проте не 

переживання власної екзистенціальної кризи. Дифузна ідентичність 

віддзеркалює нестійкі цілі, цінності та погляди людини, що призводить до 

домінування таких емоційних станів як песимізм, апатія, відчуження, 

тривога, почуття безнадійності та безпорадності [183].  

 За своєю структурою, соціальна ідентичність складається із декількох 

рівнів: 1) загальносоціальний (загальнолюдський) – усвідомлення людиною 

себе представником біологічного виду людства, розуміння глобальних 

проблем людства та відповідальності перед майбутніми поколіннями за 

життя; 2) груповий – усвідомлення своєї приналежності до різних соціальних 

груп, оволодіння їх нормами та атрибутами; 3) індивідуальний – 

усвідомлення власної неповторності у контексті із зіставленням з іншими. 

 Загальноприйнятою позицію сучасних дослідників є те, що соціальна 

ідентичність є результатом активного процесу, що відображає прагнення та 

уявлення суб’єкта про себе, власний шлях розвитку і супроводжується 

відчуттям власної неперервності тотожності, якісної визначеності [181]. 

 Однією із складових соціальної ідентичності особистості у сучасній 

психолого-педагогічній науці визначена професійна ідентичність як 

багатомірний, інтегративний феномен, що проявляється в усвідомленні себе 

представником певної професії і професійного співтовариства, забезпечує 

цілісність, тотожність та визначеність професійного шляху у просторі 

професійної діяльності. 

 Важливим для нашого дослідження є така наукова позиція, що 

незважаючи на тривалість становлення соціальної ідентичності людини в 

онтогенезі, сенситивним періодом її формування є період юності – 

студентства (Б.Г. Ананьєв, А.О. Деркач, Е. Ф.Зеєр, Е. Ериксон, 

О.М. Леонтьєв та ін.). У студентському віці відбувається й освоєння 



77 

 

соціальної ролі студента і підготовка до оволодіння соціальною роллю 

фахівця, здійснюється усвідомлення та переосмислення своїх цінностей, 

формування життєвих планів та програм. Психологічними новоутвореннями 

кризи юності є новий рівень самосвідомості, що характеризується: 

відкриттям свого внутрішнього світу в його цілісності та унікальності; 

прагнення до самопізнання; формування особистісної ідентичності; 

самоповага; проектування власного життя; формування власного світогляду 

тощо. Негативне переживання цієї вікової кризи може призвести до 

викривлення особистісного та професійного розвитку молодої людини, 

формування дифузної ідентичності, соціальної дезадаптації. 

 Соціальна ідентичність визначається сучасними науковцями 

(Ж. Кіхлстмром, М. Хоренбург [198], Л.Б. Шнейдер [181] та ін.), і це є дуже 

важливим для нашого дослідження, як вияв просоціальної спрямованості 

особистості, що у свою чергу виконує функції спрямування життєдіяльності 

людини й визначає її життєву позицію: ставлення до себе, свого життя, до 

інших людей (суспільства), до світу, повагу й готовність до сумлінної праці 

на загальне благо, надання соціальної допомоги, свідоме ставлення до 

суспільних надбань.  

 Отже, саме заклад віщої освіти має створити умови для формування 

зрілої соціальної та професійної ідентичності майбутнього фахівця, 

забезпечити її свідомий характер. 

Результатом розвитку когнітивного компонента соціальної 

компетентності майбутніх економістів, на нашу думку, є соціальна 

обізнаність. Виходячи з того, що етимологія слова «обізнаний» - той, який 

знається на чому-небудь, добре ознайомлений з чимось [152], соціальна 

обізнаність визначається нами як знання соціальної структури суспільства і 

свого місця в ньому. Взагалі під соціально обізнаною людиною у сучасній 

науці розуміють таку, яка має знання й уявлення про себе та інших людей; 

про устрій і функціонування соціальних інститутів, різні соціальні явища й 

процеси, що відбуваються в суспільстві; про соціальні ролі й статусні 
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позиції; про загальнолюдські норми і цінності. Соціальна обізнаність дає 

особистості змогу успішно взаємодіяти із суспільством та продуктивно 

виконувати різні соціальні ролі. Соціально обізнаною є людина, знання якої 

забезпечують діяльність в рамках суспільства, адекватна його цінностям і 

спрямована на взаємодію з окремими людьми, групами, об’єднаннями щодо 

вирішення реальних життєво важливих для неї й соціуму проблем. 

Соціальна ідентичність та соціальна обізнаність особистості є 

внутрішніми за своєю природою і виявляються в її соціальній поведінці – 

зовнішньому прояві цінностей, установок, позицій, знань. 

Отже, результатом розвитку конструктивного компонента соціальної 

компетентності майбутніх економістів, на нашу думку, є позитивний 

соціальний досвід, що виявляється у просоціальній або соціально 

компетентній поведінці студентів. Важливість такого погляду 

підтверджується дослідженнями У. Каннінга, Р. Хінча  [196, 204] та ін., які 

соціальну поведінку вважали критерієм соціальної компетентності 

особистості, що сприяє реалізації власних цілей при збереженні соціально 

прийнятої поведінки. Соціально-компетентна поведінка забезпечується 

набором таких способів дій, що зумовлюють взаємовигідну і успішну 

співпрацю всіх учасників взаємодії. 

 Соціально-компетентна поведінка є системою індивідуально 

сформованих реакцій на вплив навколишнього соціального середовища, що 

визначає спосіб адаптації до нього (М.О. Александрова [2]). 

 Соціально-компетентна поведінка, на думку як зарубіжних (Д. Майерс 

[109], Т. Шибутані [179] та ін.), так і вітчизняних дослідників (А.В. Лякішева 

[108] та ін.), є такою поведінкою, яка спрямована на благополуччя 

суспільства, приносить користь іншим людям, їй властивий активний, дієвий 

характер і виявляється в допомозі, турботі, співробітництві, участі у справах і 

переживаннях інших людей. 

 Вона характеризується відповідальним ставленням до соціально 

значущої діяльності, виявляється у вимогливості до себе, ініціативності 
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(добре розвинена соціальна активність, здатність людини за власним 

почином здійснювати дії і вчинки). 

 Підсумовуючи усе вищезазначене, закцентуємо увагу на тому, що: 

1) соціальна компетентність майбутніх економістів визначається 

інтегративним особистісно-професійним явищем, яке складається із 

ціннісного (система соціальних ставлень), когнітивного (система соціальних 

знань) та конструктивного (система соціальних умінь) компонентів, і 

забезпечує успішність їх соціально-професійної адаптації, майбутньої 

професійної діяльності та життєдіяльності в цілому завдяки гармонізації 

власних потреб, індивідуальних цілей та соціальних норм; 

2) соціальна компетентність є динамічним утворенням, вона 

формується під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників у трьох 

взаємозумовлених напрямах: - ціннісного компоненту, результатом якого є 

соціальна ідентичність майбутніх фахівців; -  когнітивного компоненту, 

результатом якого є соціальна обізнаність; -  конструктивного компоненту, 

результатом якого є соціально компетентна поведінка майбутніх фахівців; 

 3) найбільш сенситивним періодом формування та розвитку соціальної 

компетентності особистості в онтогенезі є етап підліткового та юнацького 

віку, тобто етап студентства, що вимагає від закладу вищої освіти створення 

особливих вимог в цьому контексті. 

 

1.3. Досвід формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки в зарубіжній та 

вітчизняній вищій школі 

 

Для отримання більш повної картини формування соціальної 

компетентності у майбутніх економістів у процесі професійної підготовки у 

вищій школі, на нашу думку, доцільно розглянути досвід зарубіжних 

науковців. Дослідження вважаємо доречним розпочати з європейських країн. 

Адже з підписанням Болонської декларації (1999 р.), прийняттям 
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Рекомендацій Ради Європи (2002 р.), у 2003 році Європейська комісія та 

Європейська асоціація університетів ініціювала проект «Налаштування 

освітніх структур» (Trends 2003: Progress towards the European Higher 

Education Area Bologna four years after: Steps toward sustainable reform of 

higher education in Europe.A report prepared for the European University 

Associationby Sybille Reichert and Christian Tauch), відповідно до якого процес 

професійної підготовки у вищій школі майбутніх фахівців за всіма 

напрямами має забезпечувати розвиток загальних компетенцій трьох груп. У 

ці групи об’єднані: 

1) інструментальні компетенції, а саме - здатність до аналізу і 

синтезу; здібність до організації та планування; базові загальні знання та 

професійні знання; комунікативні навички; комп’ютерні навички; здатність 

здобувати та аналізувати інформацію; здатність вирішувати проблеми та 

приймати рішення; 

2) міжособистісні компетенції: здатність до критики й самокритики; 

здатність працювати в команді; володіння навичками міжособистісного 

спілкування; здатність співпрацювати із експертами в інших предметних 

сферах; здатність сприймання міжкультурних відмінностей; здатність 

працювати у полі культурному та міжнародному контексті; володіти 

етичними цінностями; 

3) системні компетенції - це вміння застосовувати знання на 

практиці; дослідницькі здібності; здатність до навчання; здатність до 

адаптації; здатність до генерування нових ідей; розуміння культур та звичаїв 

інших країн; здатність працювати самостійно; здатність до розробки проектів 

і керування ними; здатність до ініціативи; відповідальність. 

Отже, як бачимо, соціальна компетентність стала обов’язковим 

освітнім результатом у вищій європейській школі. 

Розглянемо особливості формування соціальної компетентності 

студентів економічної галузі в європейських країнах більш детально. 
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Так, у Німеччині отримання економічної професії є дуже престижним, 

а професійна підготовка фахівців економічної галузі здійснюється за шести 

напрямами: економіка підприємства, політична економіка, соціально 

економічна теорія, економічна інформатика, економічна педагогіка, 

економічна математика, економічна інженерія. Найкращими закладами вищої 

освіти Німеччини (далі по тексту ЗВО), які здійснюють підготовку майбутніх 

фахівців економічної галузі світовими експертами вважаються: Вільний 

університет Берліну, Берлінський університет імені Гумбольдта, 

Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, Мюнхенський технічний 

університет, Франкфуртський університет імені Гете та ін. Особливістю 

професійної підготовки майбутніх економістів у німецьких коледжах є її 

практична спрямованість: обсяг теоретичних занять за всіма циклами 

підготовки складає 13,5%, все інше – практичні та лабораторні заняття, 

практики, дослідницькі проекти [16].  

Базовими методами формування соціальної компетентності є групова 

та партнерська робота, проведення рольових або ділових ігор, виконання 

самостійної роботи, проектна діяльність [199]. З метою формування 

соціальної компетентності та вдосконалення комунікативних навичок у 

навчальному процесі вищої школи Німеччини також широко 

використовуються тренінги, орієнтовані на розвиток конкретного вміння або 

навички, необхідні для більш професійного виконання поставленого 

завдання. Під час проведення тренінгу використовуються новітні методики 

та сучасні технічні засоби [199]. 

Одним із методів формування соціальної компетентності студентів 

німецьких ЗВО є практика за кордоном, яка забезпечує: отримання й 

покращання знань з іноземних мов; розвиток гнучкості та здатності до 

співпраці та ефективного спілкування; вивчення реалій життя інших країн; 

розуміння інших культур і менталітету; ознайомлення із закордонними 

ринками; порівняння робочих процесів у Німеччині та за кордоном. 
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У Великій Британії економістів готують майже у всіх університетах та 

політехнічних коледжах. В організаційному плані професійна підготовка 

економістів має свої особливості. Вона може здійснюватися на економічних 

факультетах, факультетах соціальних та політичних наук, спеціалізованих 

післядипломних школах (коледжах), що входять до складу університетів та 

мають певну автономію. Найбільші з останніх – це Лондонська школа 

бізнесу та Манчестерська школа бізнесу. 

Цікавим є те, що навчальний план професійної підготовки британських 

економістів є дуже гнучким і складається разом із студентами, за їх запитами. 

А 80% загального обсягу годин аудиторних занять складають практико 

зорієнтовані форми – активні, контекстні, що спрямовані на розвиток 

комунікативних навичок студентів, їх гнучкості мислення та поведінки, 

вміння працювати у команді, аналізувати різні точки зору, працювати в 

умовах невизначеності тощо [193]. 

Результати аналізу навчальних програм та модульних книг з підготовки 

студентів різних напрямів підготовки дає змогу визначити такі особливості їх 

побудови: 1) практична орієнтація програм з підготовки студентів усіх 

освітніх рівнів; 2) чітке визначення компетентностей, які отримують 

студенти під час навчання, включаючи опис подальшої професійної 

зайнятості та можливостей для підвищення кваліфікації; 3) залучення 

фахівців-практиків до розроблення модульних книг; 4) інтеграція практичної 

та проектної частин; 5) моніторинг здобуття ключових компетентностей, у 

тому числі і соціальної; 6) використання інноваційних навчальних та 

екзаменаційних форм.  

Значний інтерес в аспекті вивчення зарубіжного досвіду формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів викликає їх підготовка у 

США, адже завдяки високому рівню кадрового потенціалу США домоглись 

видатних успіхів в економічному розвитку. Контролюючи майже третину 

світового фінансового освітнього обігу, США є лідером з експорту не тільки 

товарів, а й освітніх послуг, їх частка складає п’яту частину доходів експорту 
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економіки країни. Як зазначає Наугольникова О.М. [120], тенденції розвитку 

економічної освіти США свідчать про підвищення значущості економічної 

грамотності американського суспільства, посилення уваги до економічної 

освіти з боку уряду, громадськості й керівництва, а також про збільшення 

потреби США в кваліфікованих економістах.  

Необхідно відзначити, що професійна підготовка майбутніх 

економістів у закладах вищої освіти США починається з початкового 

ступеню економічної освіти – дворічного навчання, що є аналогом 

вітчизняних коледжів, дає посвідчення економіста, ступінь асоціанта. 

Чотирирічне – дає право отримати кваліфікацію бакалавра економіки, 

спеціалізація починається з третього року навчання з правом вибору 

дисциплін економічної спеціалізації. Бакалаврат дає право вступати до 

магістратури з правом отримання кваліфікацій спеціалізованого магістра в 

певній галузі економічних знань (1 рік навчання) або магістра міжнародного 

ділового адміністрування (2-3 роки навчання), або в аспірантуру (3-4 роки 

навчання) з правом отримання ступеня доктора філософії з економіки, що 

дорівнює українському науковому ступеню кандидата економічних наук 

[206].  

Всі економічні заклади США (за класифікацією Комісії Карнегі) мають 

кілька категорій: перша група – найпрестижніші науково-дослідні економічні 

університети, що фінансуються з федерального уряду, мають багато 

економічних напрямів бакалаврата, магістратури й докторантури, з кількістю 

не менш 50 захистів докторських дисертацій на рік. Економічні ЗВО другої 

групи здійснюють навчання бакалаврів, магістрів, докторів, присуджують 

щорічно більше 20 докторських економічних ступенів з одного або трьох 

напрямах економіки. Це, як правило, багатогалузеві економічні університети. 

До третьої групи економічних ЗВО відносять коледжі, до четвертої – 

професійні школи (бізнес-школи) і спеціалізовані економічні технікуми, курс 

навчання в яких триває два роки [113].  
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Система американських коледжів є також розгалуженою. Так, коледжі, 

які готують фахівців економічного напряму розподіляються (за Л.В. Огнівко 

[126]) на: 

− місцеві і молодші коледжі із дворічними програмами, виконання 

яких дає доступ на третій курс «бакалаврських» коледжів та отримання 

асоційованого ступеня чи професійної ліцензії (Occupational License); 

− коледжі вільних мистецтв, що є істотною особливістю системи 

вищої освіти США, з викладанням майже винятково загальних дисциплін, 

таких, як історія, хімія, економіка тощо і присудженням диплома бакалавра з 

домінуючим академічним та мінімальним професійним наповненням. Однак 

помітною на завершальному етапі чотирирічної програми є тенденція 

включення й професійні курси, проте для окремих спеціальностей, як от, 

медицина і право, для отримання професійної кваліфікації студент повинен 

оволодіти ще й програмою післядипломного фахового навчання для 

досягнення рівня магістра в університетських школах; 

− загальноосвітні (Сomprehensive) коледжі з присвоєнням диплома 

як бакалавра, так і магістра (програми включають розвивальні дофахові і 

поглиблюючі професійні компоненти). Більшість цих закладів готує вчителів, 

бізнесменів, фахівців, діяльність яких вимагає диплома магістра. 

Як зазначає О.Н. Войнаровська [24] у процесі підготовки майбутніх 

економістів у коледжах США для забезпечення якості освіти поєднуються 

чотири підходи: педагогічний, змістовий, методичний, дефініційний.  

Так, педагогічний підхід полягає в обов’язковій безпосередній участі 

студентів у самому процесі викладання, так званому активному навчанні, яке 

не лише руйнує бар’єр між викладачем і студентами, а й сприяє та спонукає 

студентів до формування свого власного ставлення до проблеми, що 

розглядається, використовуючи вже набуті знання.  

Сутністю змістового аспекту викладання економіки є використання 

таких моделей, які не лише відтворюють виключно економічні аспекти 

сучасного життя, а також зображають їх зв’язок із політичними та 
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соціальними подіями, що є невід’ємною частиною проблеми. Це дає 

можливість підготувати студентів до комплексного вивчення економічної 

проблеми як соціальної.  

Методичний підхід, який використовується американськими 

педагогами, полягає у поєднанні ознайомлення студентів із реаліями 

економічного світу та навчання їх методам аналізу й інтерпретації цих 

економічних явищ. У цьому підході знову наголошується на доцільності 

поєднання викладання економіки у соціальній, політичній та культурній 

площинах, завдяки чому розширюється кругозір студентів та їхня соціальна 

компетентність.  

Дефініційний підхід викладання економіки у США пов’язаний 

насамперед із визначенням (дефініцією) власне економіки. Якщо за 

класичним визначенням економіка – це наука про розподіл обмежених 

ресурсів відповідно до необмежених потреб, у сучасній американській вищій 

школі економіка визначається як наука про взаємодію людей для 

забезпечення себе та цілого суспільства товарами й послугами. Такий підхід 

дає можливість розглянути економічні механізми у соціальному аспекті [24]. 

Програми підготовки студентів відрізняються переважанням 

інтерактивних методів навчання (ділові ігри, господарські ситуації, робота 

над реальними проектами держслужбовців чи в корпораціях), які спрямовані 

на формування умінь і навичок самостійного прийняття економічних рішень, 

вивчення спеціалізованих курсів за вибором, розв’язання питання зв'язку 

теорії з економічною практикою чи бізнесом, а також сучасних економічних 

питань, жорсткого контролю знань і успішності за допомогою «залікових 

балів», високого рівня професорського складу, значна частина якого (що є 

загальноприйнятою нормою) зайнята в консультуванні відомих державних 

компаній чи приватних корпорацій [120]. 

Важливим для нашого дослідження є те, що окрім спеціалізованих 

економічних курсів, які є обов’язковими та вибірковими, у програмах 

підготовки наявні і гуманітарні дисципліни, такі як історія, філософія, 
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література, політологія, іноземні мови, вивчення яких спрямовується саме на 

формування у студентів соціальної компетентності завдяки активним 

методам викладання, зокрема проектному. 

Відтак, розуміння того, що у процесі навчання майбутніх економістів у 

коледжах США гармонійно інтегрується фахова підготовка та формування 

соціальної компетентності студентів, що забезпечується «прив’язкою» 

навчання до реалій життя, переважанням активних форм і методів взаємодії, 

у тому числі колективних проектів та тренінгів, спеціальною підготовкою 

викладачів. 

Професійна підготовка майбутніх економістів здійснюється майже у 

400 ЗВО України, серед яких, згідно рейтингу Eduniversal Ranking, за 

економічними спеціальностями лідерами є: Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана, Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут» і Київський національний 

торговельно-економічний університет [132]. 

Професійна підготовка майбутніх економістів у коледжі в Україні 

почала здійснюватися в кінці 90-х років на основі статті 30 Закону «Про 

освіту» та Положення «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (східчаста освіта)» 

від 20 січня 1998 р. № 65. 

Насьогодні професійна підготовка майбутніх економістів здійснюється 

майже у 200 коледжах (за даними сайту osvita.ua, режим доступу: 

https://osvita.ua/vnz/college/search-41-0-0-361-0.html), які, відповідно до статті 

28 Закону України «Про вищу освіту» є галузевими ЗВО або структурними 

підрозділами університету, академії чи інституту, що провадять освітню 

діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або 

бакалавра, проводять прикладні наукові дослідження, мають право 

здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста [65]. 
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Згідно із статтею 5 Закону України «Про вищу освіту» підготовка 

фахівців з вищою освітою у коледжі здійснюється за освітньо-професійними 

програмами на початковому рівні вищої освіти, який відповідає шостому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає 

здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, 

спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного 

застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для 

первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності [67]. Основними 

компетентностями особи, що здобула початковий рівень вищої освіти на 

шостому рівні національної рамки кваліфікації (за рівнями національної 

рамки кваліфікацій) є здатність вирішувати спеціалізовані задачі в певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування положень і методів відповідних наук і характеризується певною 

невизначеністю умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності 

та контролювати інших осіб у певних ситуаціях [140]. 

Згідно із Постановою КабМіну №266 від 29.04.2015 (зі змінами) 

підготовка майбутніх економістів в Україні здійснюється за галуззями знань: 

- 05 - Соціальні та поведінкові науки за такою спеціальністю як: 

051 Економіка; 

- 07 – Управління та адміністрування за такими спеціальностями як:  

071 - Облік і оподаткування; 

072 - Фінанси, банківська справа та страхування; 

073 – Менеджмент; 

075 – Маркетинг; 

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Освітньо-професійні програми підготовки майбутніх економістів 

розробляються закладами вищої освіти на підставі таких нормативно-

правових документів як: Закон України «Про освіту» (2017 р.); Закон 

України «Про вищу освіту» (2014 р.); Указ Президента України від 25 червня 

2013 року №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні 
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на період до 2021 року»; Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; ДК 003:2010 

Державного класифікатора професій, затвердженого наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.09.2015 р. № 1084; ДК 016-

2010 Державного класифікатора видів продукції та послуг; ДК 009-2010 

Державного класифікатора видів економічної діяльності із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року № 

530; Рамка кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The 

Framework of Qualifications for European Higher Education Area, FQ-ENEA); 

Європейська рамка кваліфікацій для навчання в продовж життя (European 

Qualifications Framework for Lifelong Learning, EQF – LLL); Національна 

рамка кваліфікацій. 

Навчальний план підготовки майбутніх економістів включає три цикли 

дисциплін: 1) гуманiтаpної та соцiально-економiчної підготовки, 

2) природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, 3) професійної та 

практичної підготовки. Загальний обсяг навчального часу - 120 

кредитів ЕСТS. 

Метою професійного навчання майбутніх економістів у коледжах 

визначено підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців з 

інноваційним мисленням, систематизованими знаннями, передовими 

компетентностями в економічній сфері, що є необхідними для їх 

успішної роботи. 

Випускники коледжу здатні виконувати зазначену в ДК 003:2010 

професійну роботу і можуть займати такі первинні посади: 

2441.2 Економіст (з дипломом молодшого спеціаліста) 

3412 Страхові агенти  

3419 Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі: 

- Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей 
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- Інспектор кредитний 

- Інспектор обмінного пункту 

3433 Бухгалтер  

3433 Асистент бухгалтера-експерта 

3433 Касир-експерт 

3434 Асистент економіста-статиста 

3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу 

3436.3 Помічник керівника малого підприємства 

3439 Інспектор з інвентаризації 

3439 Інспектор-ревізор 

3439 Ревізор 

3442 Інспектор податкової служби 

3442 Ревізор-інспектор податковий 

3449 Інспектор цін та ін. 

Програмними компетентностями, що зазначені в освітньо-професійних 

програмах підготовки майбутніх економістів у коледжах і якими вони мають 

володіти, зазначені такі: 

 - інтегральна компетентність як здатність розв’язувати 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми в економічній сфері або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів відповідних 

наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

 - загальні компетентності: здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; здатність планувати та управляти часом; здатність 

спілкуватися українською мовою (усно та письмово); навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; володіння як найменш, однією з іноземних мов на рівні 

професійного і побутового спілкування; здатність формулювати мету і 

завдання професійного спілкування; навички здійснення безпечної 

діяльності; прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації 

концепції сталого розвитку людства; здатність діяти на основі етичних 



90 

 

міркувань (мотивів); здатність розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи 

роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки 

та управління; здатність бути критичним та самокритичним, нести 

відповідальність за наслідки прийнятих рішень; 

 - спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність до аналізу 

та оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм 

власності; здатність впроваджувати заходи з удосконалення системи 

документообігу та контролю за проходженням документів; здатність до 

застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку на підприємстві; 

здатність складати, перевіряти та проводити бухгалтерську обробку 

документів, вести синтетичний й аналітичний облік; здатність до складання 

фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої 

стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України; володіння 

методикою реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними 

напрямками обліку в установах державного сектору; здатність до 

застосування систем автоматизації обліку; здатність формувати та 

використовувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності,  результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу та ін. На жаль, соціальній компетентності в ОПП приділяється 

недостатньо уваги. 

Проблеми професійної підготовки майбутніх економістів у вітчизняних 

закладах вищої освіти, у тому числі коледжах, досліджувались такими 

ученими як Ю.О. Гайдученко, Н.В. Ткаленко, С.В. Стеблюк, В.І. Староста, 

В.В. Федорченко та ін. Серед найгостріших проблем авторами відзначені:  

- відсутність раціонального розподілу загальнонаукових, 

професійних і спеціальних дисциплін;  

- негативне ставлення студентів до навчальної та 

пізнавальної діяльності;  
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- низький рівень мотивації студентів до самовдосконалення 

та самореалізації; 

- недостатнє володіння студентами практичного використання 

економічних інструментів;  

- консервативність форм і методів професійної підготовки 

майбутніх фахівців; 

- низький рівень співпраці закладів із роботодавцями тощо. 

На думку В.Д. Стасюк, професійна підготовка майбутніх економістів у 

вітчизняному коледжі буде більш продуктивною, якщо враховувати такі 

педагогічні умови, як-то: організація педагогічного процесу, спрямованого на 

формування та розвиток професійної готовності майбутнього фахівця; 

застосування особистісно-зорієнтованого підходу; уникнення дублювання 

змісту економічної освіти шляхом удосконалення та максимального розвитку 

міжпредметних зв’язків між школою та ЗВО; використання віртуальних 

методів навчання із застосуванням інформаційних технологій [155]. 

З метою формування професійної мобільності майбутніх економістів у 

коледжі Є.А. Іванченко пропонує реалізувати такі умови, а саме: створення 

позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність при 

особистісно-орієнтованому навчанні; використання міжпредметних зв’язків у 

процесі навчання майбутніх економістів; застосування сучасних 

інформаційних технологій для навчання студентів засобам розв’язання 

професійних завдань [76]. 

Успішну професійну підготовку фахівців з економіки у коледжі, на 

думку Житник Н.В., забезпечить низка таких умов, а саме: науково-

методичне забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження у 

навчальний процес новітніх технологій; організація самостійної роботи 

студентів; активізація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів; 

здійснення диференціації навчального процесу з метою забезпечення 

особистісно-орієнтованого підходу [64]. 
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У дослідженні, присвяченому економічній підготовці майбутніх 

фахівців сфери кооперації у коледжі С.В. Стеблюк, В.І. Старостою визначені 

такі педагогічні умови, які на думку авторів забезпечують її ефективність: 

1) створення у закладі освіти педагогічно орієнтованого творчого 

середовища; 2) насичення змісту дисциплін економічного спрямування 

квазіпрофесійними завданнями і методами; 3) забезпечення сприятливого 

адаптаційного періоду в навчальній діяльності студентів першого курсу 

коледжу; 4) упровадження в практику роботи інноваційних методів 

виховання з метою формування ціннісних орієнтацій [156]. 

Під час вивчення питання стану формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у вітчизняних закладах вищої освіти, у тому числі у 

коледжах, варто зазначити, що деякими авторами гостро виокремлюється 

проблема невідповідності закономірних потреб студентів та організації 

освітнього процесу в цьому контексті. Так, А.О. Вербицький, вивчаючи 

особливості впровадження компетентнісного підходу, акцентує увагу на 

недостатності розвитку соціальної компетентності студентів и зазначає, що 

«перехід від навчання до професійної діяльності є дуже складним; процес 

професійно-предметної та соціальної адаптації займає 3-5 років. Причому 

соціальна адаптація дуже часто проходить складніше та драматичніше, 

оскільки навчання соціальної компетентності, практиці спільної діяльності, 

рольової та посадової взаємодії не входить до змісту навчання [20, с. 31–32]. 

Здійснений контент-аналіз освітньо-професійних програм підготовки 

молодших спеціалістів за спеціальностями 051 Економіка, 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування 18 коледжів 

різних регіонів України (Брянківський коледж Луганського національного 

університету ім. Т. Шевченка, Одеський технічний коледж Одеської 

національної академії харчових технологій, Ірпінський економічний коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Житомирський торговельно-економічний 
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коледж Київського національного торговельно-економічного університету, 

Кам’янець-Подільського індустріального коледжу, Коледж приватного 

вищого навчального закладу Університет Короля Данила, Вінницького 

технічного коледжу, Городищенського коледжу Уманського національного 

університету садівництва, Яготинського коледжу МАУП, Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу, Коледж Харківського 

економіко-правового університету, Вінницького гуманітарно-педагогічного 

коледжу та ін.) дає змогу стверджувати, що деякі із складових соціальної 

компетентності визначаються як загальні компетентності, що мають бути 

сформованими у процесі професійної підготовки студентів, але вони не 

виокремлюються як програмні результати навчання – відповідні знання, 

уміння та здатності.  

Крім того, подальший аналіз навчальних планів дисциплін підтверджує 

наші висновки щодо недостатньої спрямованості професійної підготовки 

фахівців економічної сфери на формування в них цілісної соціальної 

компетентності, оскільки її складові не простежуються а ні в завданнях, а ні в 

змісті викладання. 

Отже, результати проведеного теоретичного дослідження сутності 

соціальної компетентності особистості в цілому та майбутніх економістів 

зокрема, а також здійснений аналіз особливостей її формування у зарубіжних 

та вітчизняних вишах створюють підґрунтя для визначення науково-

методичних засад та реалізації відповідного експериментального 

дослідження. 

 

Висновки до першого розділу 

 

 Здійснений аналіз науково-теоретичних основ дослідження сутності 

соціальної компетентності майбутніх економістів дає змогу зробити такі 

висновки за розділом. 
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 1. Здійснений аналіз зарубіжних та вітчизняних наукових праць, 

присвячених дослідженню соціальної компетентності особистості висвітлює 

неоднозначність, полісемантичність зазначеного наукового простору, 

наявність багатьох підходів до визначення сутності соціальної 

компетентності та її взаємозв’язку із професійною та життєвою 

компетентностями особистості, проте спільним є розуміння того, що: 

  - усі компетентності людини є соціальними за своєю сутністю, адже 

вони формуються та реалізуються у соціумі, тому у широкому смислі 

соціальна компетентність є загальною та універсальною і визначає всі інші 

види компетентності людини; 

  - при розгляді соціальної компетентності у вузькому смислі, вона: 

відображує взаємодію людини в суспільстві; визначає її соціальну 

адаптованість та соціальну зрілість у цілому; детермінується соціальним 

інтелектом та соціальною активністю; ґрунтується на знаннях особистості 

способів та засобів соціалізації; характеризується віковими ознаками та 

віковою динамікою; має етапи формування та розвитку; 

  - сутнісними ознаками соціальної компетентності є: 1) гнучкість, 

динамічність (її компоненти постійно змінюються в залежності від змін, що 

відбуваються у суспільстві); 2) орієнтованість на майбутнє (вона має 

прогностичний характер); 3) діяльнісний характер (вона виявляється, 

розвивається у діяльності, має діяльнісну структуру); 4) її 

системоутворювальним компонентом є прагнення особистості до 

саморозвитку, вона визначається мотивацією на безперервну самоосвітню 

діяльність; 

- структура соціальної компетентності особистості складається із таких 

компонентів, що ґрунтуються на загальних компонентах структури 

особистості: 1) ціннісно-мотиваційного (спрямованість на соціальну 

взаємодію, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, прагнення до 

виконання соціальних ролей, цінності просоціальної поведінки та ін.); 

2) когнітивно-діяльнісного (соціальні знання, необхідні для взаємодії людини 
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із самою собою, з іншими людьми для оптимального вирішення соціально 

значущих завдань, а також соціальні вміння, у тому числі вміння соціального 

проектування та соціального прогнозування); 3) регулятивного (здатність до 

саморегуляції, просоціальна поведінка, здатність працювати у команді та ін.); 

4) рефлексивного (рефлексивність, децентричність, адекватна самооцінка, 

відповідальність, соціальна активність, комунікабельність, соціальна 

ідентичність); 

  - процес професійної підготовки майбутніх економістів 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 та 

навичок просоціальної поведінки, розвиток соціальної ідентичності та 

відповідальності. 

2. Здійснений аналіз особливостей професійної діяльності економістів 

на етапі перехідної, цифрової економіки, а також вимог до їх соціальної 

компетентності створив підґрунтя для авторського розуміння сутності 

соціальної компетентності майбутніх економістів, а саме 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 та 

соціальних норм. Вона складається з ціннісного (система соціальних 

ставлень), когнітивного (система соціальних знань) та конструктивного 

(система соціальних умінь) компонентів. 

Соціальна компетентність майбутніх економістів є динамічним 

утворенням, вона формується та розвивається під впливом зовнішніх та 

внутрішніх чинників у трьох взаємозумовлених напрямах, а саме формування 

та розвиток: - ціннісного компоненту, результатом якого є соціальна 

ідентичність майбутніх фахівців; -  когнітивного компоненту, результатом 

якого є соціальна обізнаність; -  конструктивного компоненту, результатом 

якого є соціально компетентна поведінка майбутніх фахівців. 



96 

 

 3. Вивчення досвіду формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у зарубіжних закладах вищої освіти засвідчило про 

цілеспрямоване, системне, гармонійне інтегрування фахової підготовки 

студентів економічних спеціальностей та формування їх соціальної 

компетентності, що забезпечується «прив’язкою» навчання до реалій життя, 

переважанням активних форм і методів взаємодії, у тому числі колективних 

дослідницьких і соціальних проектів та тренінгів, закордонною практикою, а 

також спеціальною підготовкою викладачів. 

 Здійснений контент-аналіз освітньо-професійних програм підготовки 

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 із складових 

соціальної компетентності визначаються як загальні компетентності, що 

мають бути сформованими у процесі професійної підготовки студентів, але 

вони не виокремлюються як програмні результати навчання – відповідні 

знання, уміння та здатності; складові соціальної компетентності не 

простежуються а ні в завданнях, а ні в змісті викладання. Це свідчить про 

недостатню спрямованість професійної підготовки фахівців економічної 

сфери на формування в них цілісної соціальної компетентності. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [39; 41; 44; 

45; 46]. 
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РОЗДІЛ 2. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В КОЛЕДЖІ 

 

2.1. Структурна модель формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в коледжі 

 

 Надважливим етапом будь-якого педагогічного дослідження, згідно із 

вимогами сучасної науки, є з’ясування його методологічних засад як 

основних позицій, підходів і принципів, з яких відбувається пізнання 

предмету наукового пошуку, здійснюється вибір пізнавальних засобів, 

методів, прийомів. Як зауважував вітчизняний учений-методолог 

С.У. Гончаренко [29], формальний підхід до визначення методологічних 

основ педагогічного дослідження веде до того, що у них відсутня 

аргументація обраного арсеналу методологічних засобів, їх адекватності суті 

предмета пошуку й завданням дослідження. Таким чином, визначення 

методологічних засад дослідження сутності соціальної компетентності 

майбутніх економістів, а також її формування в освітньому середовищі 

коледжу, є першочерговим завданням наукового пошуку. 

Проте, гострої актуальності, на нашу думку, набуває визначення 

методологічних засад формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів на різних рівнях методологічного знання: філософському, 

загально педагогічному, конкретно педагогічному та технологічному (за 

Е. Юдіним [184]), що дає змогу презентувати вихідні наукові позиції для їх 

вписування в загальну систему педагогічного знання. 

 Необхідним етапом наукового пошуку, відповідно до вимог 

педагогічного експерименту, є створення моделі явища/процесу, що 

вивчаються. Саме модель як проект, інформаційне представлення об'єкту або 

явища, його схематичний образ, дає змогу проаналізувати та відтворити 
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процес формування соціальної компетентності майбутніх економістів у 

коледжі. 

Базовими методологічними положеннями, які визначають наше 

розуміння сутності соціальної компетентності майбутніх економістів, 

особливостей її формування у коледжі та створення моделі цього процесу є 

такі. 

 Відповідно до першого, філософського рівня методологічного знання, 

методологічними принципами дослідження є положення:  

1) діалектичного матеріалізму про: первинність об’єктивного світу, 

причинну зумовленість і взаємозв’язок психіки та навколишнього 

середовища; динамічність предметів та явищ; багатодетермінованість 

розвитку людини зовнішніми та внутрішніми чинниками, важливу роль 

соціальних чинників формування та розвитку особистості; єдність 

особистості та діяльності, та 

2) прагматизму про: практичну спрямованість освітнього процесу, його 

спрямованість на життєві потреби особистості; формування соціального 

досвіду людини як пріоритету навчання; пріоритет практичних методів 

професійної підготовки. 

Базовими методологічними положеннями, які визначають наше 

розуміння сутності соціальної компетентності майбутніх економістів, 

особливостей її формування у коледжі на другому, загально науковому рівні 

методологічного знання є такі.  

Це принципи системного підходу (Н. Блауберг, Е. Юдін [184], та ін.). 

Адже тільки системний підхід дає змогу інтегрувати різнорідні часткові 

проблеми, привести їх до загального знаменника і тим самим надскладну 

групу різних проблем побачити та вирішити як єдину проблему. Цей 

принцип має прояв у: 

- холістичності (цілісності), що вимагає розгляду об’єкту, що 

досліджується, як певним чином організовану множинність елементів, при 

цьому вивчаються усі взаємозв’язки: як внутрішні, так і зовнішні. Важливим 
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для розуміння поведінки системи є виявлення тих інформаційних процесів, 

що пов’язують між собою різні її елементи. При чому необхідним є 

поєднання в єдине ціле різних моделей об’єкта; 

- інтеграції знання з різних галузей, суміжних наук – філософії, 

соціології, психології. 

Зазначені положення підтверджують висновки, зроблені в дослідженні 

щодо складності системності явища соціальної компетентності, яке інтегрує 

ціннісний, когнітивний та конструктивний компоненти, які 

взаємообумовлювані та взаємовизначені один одного.  

Формування соціальної компетентності у майбутніх економістів є 

також складним, системним процесом, який складається з певних етапів, 

взаємопов’язаних та визначаючих один одного. У моделі формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі вписується, 

відповідно до положень системного підходу, і модель самого явища 

соціальної компетентності, що є її ядернім утворенням. 

 Принцип синергетичного підходу (В.П. Бранський [17] та ін.) зумовлює 

розгляд будь-якої системи як нелінійної, такої, яка прагне до саморозвитку та 

самоорганізації. Формування соціальної компетентності у такому контексті є 

нелінійним біфуркаційним процесом, а його результат не є наслідком 

закономірного поступового розвитку, а наслідком вибору одного з можливих 

варіантів під впливом різних чинників, індивідуальних та колективних 

взаємодій. Згідно із синергетичним підходом, успішність формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів визначається передусім 

внутрішніми чинниками – їх мотивацією професійного та соціального 

саморозвитку, мотивацією соціальної поведінки, соціальних та 

професійних досягнень. 

 Положення інформаційного підходу (В. Мартін [203], В. Штанько та 

ін.), що забезпечують визнання інформації як важливого фактору, який 

впливає на основні процеси у природі та суспільстві, допомагає по-новому 

висвітлити явища та процеси. Важливим для нас є розуміння того, що 
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формування соціальної компетентності у майбутніх економістів передбачає 

здійснення ними діяльності з оволодіння соціальною інформацією, вміннями 

здійснювати її аналіз, критичне осмислення. Згадуючи висловлення 

методолога інформаційного підходу в економіці В. Мартіна про те, що «в 

сучасному суспільстві якість життя так само, як і можливості соціальних змін 

і економічного розвитку, усе більшою мірою залежить від інформації та її 

використання» [203], відзначимо про надважливу роль вмінь працювати з 

інформацією різних видів для успішної діяльності та розвитку майбутніх 

фахівців, їх соціальної компетентності. 

Методологічними положеннями третього, конкретно наукового рівня 

методологічного знання, що визначають розуміння сутності соціальної 

компетентності майбутніх економістів та особливості її формування у 

коледжі є такі: діяльнісний, контекстний, середовищний, генетичний. 

Положення діяльнісного (О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.) та 

соціально поведінкового (У. Каннінг, Х. Шулер, Д. Бартелеме та ін.) 

підходів, завдяки яким формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів розглядається нами як усвідомлена, цілеспрямована активність – 

особлива діяльність, перебіг якої відбувається за психологічними етапами 

діяльності людини, а саме – постановка мети та завдань; визначення 

принципів, умов, етапів; здійснення певних способів, дій, операцій задля 

досягнення мети; аналіз результатів за визначеними критеріями та 

показниками, внесення коректив при необхідності.  

 Крім того, формування та розвиток соціальної компетентності є 

процесом оволодіння алгоритмами діяльності, що дають змогу майбутньому 

фахівцю аналізувати зовнішні приписи ситуації та здійснювати вплив на неї, 

враховуючи необхідність слідування соціальним нормам, правилам, 

очікуванням та неминучість змін соціальних інститутів. Соціальна 

компетентність є у такому аспекті контекстзалежною, змінною. Вона є 

системою складних соціальних вмінь та навичок взаємодії, сценаріїв 
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поведінки у складних соціально-професійних ситуаціях, що дають змогу 

адекватно адаптуватися, отримуючи максимум від умов, що склалися. 

 Положення контекстного підходу до професійної освіти за 

А.О. Вербицьким [20] може забезпечити подолання таких фундаментальних 

її суперечностей, що перешкоджають її якісності, як: невідповідність, 

«штучний» характер традиційної освіти у порівнянні з реальним життям та 

професійною діяльністю: за змістом та формами навчання, за діяльністю 

студента для засвоєння цього змісту, за образом життя освітнього закладу, 

ступенем відповідальності.  

Крім того, навчальна діяльність передбачає розвинену пізнавальну 

мотивацію, проте практична – професійну; предметом навчання є навчальна 

інформація, проте предметом професійної діяльності – спеціально 

професійна; зміст навчання розсипаний за різними навчальними 

дисциплінами, а у професійній діяльності – застосовується системно; у 

студента в першу чергу на рівні психічних процесів задіяні увага, 

сприйняття, пам’ять, моторика, а у професійній діяльності він виявляється 

цілісною особистістю; студент займає позицію відповіді, виявляє активність 

у відповідь на дії викладача, проте у професійній діяльності від нього 

вимагається активність та ініціативність; студент отримає статичну 

інформацію, а у професійній діяльності інформація використовується 

динамічно у часі та просторі у відповідності до технологічного процесу; в 

навчанні студент переважно виявляється самостійним, таким, що працює 

сам, проте у професійній діяльності він співдіє, співпрацює з іншими 

фахівцями [20].  

 Саме контекстний підхід спрямований на подолання зазначених 

суперечностей завдяки: послідовному моделюванню у навчальній діяльності 

студентів цілісного змісту, форм та умов професійної діяльності фахівців; 

проблемності змісту освіти та його розгортання в освітньому процесі; 

провідній ролі спільної діяльності, міжособистісної взаємодії та діалогічного 

спілкування суб’єктів освітнього процесу; педагогічно обґрунтованому та 
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доцільному поєднанню інноваційних та традиційних педагогічних 

технологій; відкритості, застосуванню різних педагогічних технологій, що 

пропонуються різними теоріями та підходами; психолого-педагогічному 

забезпеченню цілісного розвитку студента. 

 Отже, формування соціальної компетентності у майбутніх економістів 

у процесі навчання у коледжі, згідно із контекстним підходом, має 

будуватися за схемою динамічного руху діяльності від навчальної діяльності 

академічного типу до квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності, 

а це означає, що: 

 - професійне навчання у коледжі має відповідати соціальної 

навчальної моделі, в якій переважають типові проблемні соціальні ситуації та 

фрагменти професійної діяльності, що аналізуються та перетворюються у 

формах спільної діяльності студентів. Саме така робота в інтерактивних 

групах як соціальних моделях поведінки професійного середовища 

призводить не тільки до формування предметної, але, як і стверджував 

А.О. Вербицький [20], до соціальної компетентності майбутнього фахівця; 

 - зміст освіти має бути не «монопідходним», а таким, що органічно 

поєднує різні теорії та підходи, традиційні та нові, відображає їх динаміку; 

 - домінувальними формами та методами навчання мають бути такі, що 

забезпечують поетапність трансформування однієї діяльності в іншу: 

проблемі лекції, дискусії, групові практичні заняття, аналіз конкретних 

соціально-професійних, життєвих ситуацій; тренінги, спецкурси, 

спецсемінари та ін.; 

 - головною функцією викладачів є не пред’явлення та закріплення 

інформації у вигляді зразків знання та досвіду, а включення студентів у 

вирішення соціально-професійних дослідницьких та практичних, 

життєвих проблем. 

 Положення середовищного підходу (К.В. Дрозд [58], Ю.С. Мануйлов 

[112], Т.В. Наумова [122], В.І. Панов [130], М.М. Філатова [168], 

О.О. Ярошинська [188], В.О. Ясвін [190] та ін.), який зосереджує увагу на 
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управлінні навчальним процесом, процесами розвитку формування 

компетентностей особистості та цілісного розвитку всіх суб’єктів освітньої 

діяльності через спеціально створене середовище. Середовищний підхід в 

освіти, як зауважив Ю.С. Мануйлов, - це система дій із середовищем, що 

забезпечує її перетворення в засіб діагностики, проектування та 

продукування освітнього результату [112]; це способи побудови освітнього 

процесу, при якому акценти у діяльності викладача зміщуються з активного 

впливу на учня в сферу побудови середовища як сукупності умов та 

можливостей, що містяться у просторово-предметному та соціокультурному 

оточенні, для саморозвитку та самовираження особистості [122]. 

Методологією середовищного підходу в освіті є системний та 

структурно-функціональний підходи, а також теорія самоорганізованих 

систем/синергетичний підхід. 

Відтак, в основі середовищного підходу в освіті є розуміння того, що 

саме середовище для особистості є сукупністю ніш та стихій, серед яких та 

при взаємодії з якими відбувається розвиток. Ніша – це певний простір 

можливостей, що дає змогу учням задовольняти свої потреби. Умовно ніши 

розподіляються на природні, соціальні та культурні. Педагогічний смисл 

поняття «ніша» полягає у тому, що вони будучи духовним, матеріальним або 

соціальним утворенням, забезпечують виявлення учнями власних суб’єктних 

властивостей [112].  

 Стихія – це неорганізована, некерована сила, що діє у природньому та 

соціальному середовищі у вигляді соціального руху, інформаційного потоку. 

Стихія має таку силу, що підкорює, змушує, детермінує вибір особистістю 

можливостей свого саморозвитку [112].  

 Отже, освітнє середовище створюється завдяки утворенню певних ніш, 

причому негативні ніши руйнуються або нейтралізуються, а позитивні 

формуються та закріплюються, що у свою чергу дає змогу формувати 

позитивний, з точки зору педагогічної доцільності, образ життя, поведінку. 

Таким чином, головна методологічна лінія середовищного підходу в освіті – 
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опосередковане середовищем управління становленням та розвитком 

особистості завдяки середовище утворювальним діям – діям, що спрямовані 

на продуціювання якісного стану освітнього середовища. 

 А для нашого дослідження головною методологічною лінією 

середовищного підходу є розуміння того, що для формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі має бути цілеспрямовано 

створене особливе освітнє середовище, що забезпечується: 

1) діагностикою соціального середовища закладу; 

2) проектуванням соціального середовища; 

3) реалізацією середовищно утворювальних дій або середовищно 

уворювальних стратегій. 

Положення генетичного підходу (Г.С. Костюк [97]), згідно з яким, 

формування та розвиток соціальної компетентності особистості відбувається 

за віковими ознаками, залежно від певного етапу вікового розвитку людини. 

У цьому контексті дуже важливим є розгляд визначальних особливостей 

психічного, психологічного та соціального розвитку майбутніх економістів-

студентів коледжу як юнаків. Здійснений аналіз наукової літератури з 

психології розвитку (Г.С. Абрамова, Д.Б. Ельконін, І.С. Кон, Г. Крайг, 

Ж. Піаже, Е. Ериксон та ін.) дають змогу визначити головні лінії розвитку 

особистості на етапі ранньої юності (14-18 років).  

 Передусім зазначимо, що юнацький вік до сих пір, попри тривалу 

історію його дослідження у психології, соціології, педагогіці, залишається 

актуальним предметом вивчення сучасних науковців. Адже він: 1) є 

перехідним від дитячості до дорослості і спричиняє подальший тривалий 

розвиток особистості, тобто особливості його протікання та психологічні 

новоутворення забезпечать якість професійної діяльності та життєдіяльності 

дорослої людини; 2) протікає достатньо напружено, конфліктно, бурхливо, 

він є етапом примірювання різних, іноді суперечливих моделей соціальної 

поведінки, внаслідок чого формуються індивідуальні стилі взаємодії людини 
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з навколишнім оточенням; 3) є етапом формування усіх основних 

психологічних характеристик особистості. 

 Як зазначав видатний учений – дослідник психології юнацтва І.С. Кон 

[94], юнацький вік представляє собою в буквальному смислі слова «третій 

світ», що існує між дитинством та дорослістю. Біологічно - це період 

завершення фізичного розвитку. До кінця цього вікового етапу основні 

процеси біологічного дозрівання вже завершені, отже подальший фізичний 

розвиток можна розглядати як такий, що належить дорослості. Соціальний 

розвиток на етапі юнацтва – неоднорідний, це етап первинної соціалізації, 

етап здійснення світоглядного пошуку, соціальної орієнтації, усвідомлення 

себе к елемент соціальної цілісності та вибір свого майбутнього соціального 

стану та способів його досягнення. 

 З огляду на існуючі класичні концепції розвитку особистості на етапі 

ранньої юності дає змогу стверджувати, що саме цей віковий етап є 

сензитивним для формування та розвитку соціальної компетентності, для 

гармонійного поєднання у ціле усіх її складових. Розвиток соціальної 

компетентності є природнім для цього етапу, закономірним та 

найефективнішим, адже усі системи особистості (фізіологічна, психічна, 

соціально-психологічна) готові для його здійснення. Проте вплив сучасних 

умов життя відображається на змісті та особливостях розвитку усіх 

складових соціальної компетентності особистості на етапі юнацтва.  

Так, за результатами досліджень багатьох учених за останні 20 років 

виявлені значні зміни у ціннісних орієнтаціях молоді: підвищення ролі 

приватних, особистих цілей при зниженні суспільно значущих цінностей; 

переважно розважальна спрямованість життєвих інтересів, вестернізація 

культурних потреб та інтересів, витіснення цінностей національної культури 

західними взірцями поведінки; домінування прагнення до успіху як 

досягнення матеріального благополуччя, високого соціального статусу. 

Серед головних якостей, які на думку сучасної молоді, забезпечують життєву 

успішність є підприємливість, готовність до ризику, ініціативність. Проте в 
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цілому не усвідомлюється роль самостійності, організованості та 

відповідальності. При достатньо високому рівні домагань сучасна молодь 

дуже часто виявляє інфантилізм у досягненні власних цілей, реалізації 

життєвих планів. 

 Соціальна некомпетентність юнаків та дівчат, таким чином, може 

виявлятися у невмінні: встати на місце іншого, зрозуміти його стан, 

спрогнозувати реакції на власну поведінку, прийняти адекватне рішення. 

Крім того, - у: невмінні та небажанні розібратися у власних здібностях, 

невмінні аналізувати власну поведінку, страху зробити вибір, взяти 

відповідальність за свою поведінку. Проявами соціальної некомпетентності 

молоді є неготовність до виконання соціальних ролей, нездатність зробити 

самостійний вибір, невміння прогнозувати наслідки своїх дій, неправильна 

трактовка свободи та незалежності особистості тощо. 

 Отже, вслід за О.О. Ушаковим [165] визначені головні завдання 

розвитку соціальної компетентності юнацтва в освітньому процесі, а саме: 

усвідомлення необхідності прийняття норм суспільства, усвідомлення та 

прийняття соціальних норм; осмислення та адекватна оцінка своїх 

можливостей по досягненню бажаного результату; здатність до проектування 

власного життя, майбутнього; розширення соціальних зв’язків, освоєння 

нових соціальних ролей, що забезпечують самопізнання та пізнання інших, 

особистісне самовизначення; вміння актуалізувати свій особистісний 

потенціал щодо вирішення певної соціальної ситуації; готовність до 

прийняття особистої відповідальності за вибір власної поведінки; оволодіння 

нормами спілкування з різними віковими категоріями співрозмовників, 

вміннями командної роботи; оволодіння рефлексивними уміннями. 

Таким чином, положення третього, конкретно наукового рівня 

методологічного знання дають підстави для визначення базових принципів 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, що 

детерміновані діяльнісним та соціально поведінковим, контекстним, 

середовищним та генетичнім підходами. 
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Технологічний рівень методологічного знання передбачає вибір 

інструментів, техніки педагогічного дослідження, в нашому випадку – це 

педагогічний експеримент з його констатувальним, формувальним та 

контрольним етапами, що забезпечують цілісність, об’єктивність та 

достовірність результатів наукового пошуку. 

 Окреслені методологічні положення створюють підґрунтя для 

розроблення моделі формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі навчання у коледжі. Вона є структурною, оскільки 

висвітлює як структуру самої соціальної компетентності, що подається у 

вигляді завдань, так і компоненти самого процесу формування, їх взаємодію 

та взаємозумовленість. Створена модель презентована на рис. 2.1. 

Побудована модель, відповідно до психологічної структури діяльності, 

містить декілька блоків: І - цільовий, який презентує мету та завдання 

діяльності; ІІ - змістово-технологічний, що висвітлює методологічні підходи, 

принципи, механізми та організаційно-педагогічні умови; а також містить 

форми і методи, етапи діяльності та ІІІ - результативний, що демонструє 

критерії, показники та рівні сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів (рис. 2.1). 

 Метою професійної підготовки майбутніх економістів у процесі 

навчання у коледжі, що відображено у цільовому блоці моделі, є формування 

у них цілісної соціальної компетентності, що забезпечується вирішення 

завдань: 1) формування та розвиток ціннісного компоненту, результатом 

якого є соціальна ідентичність майбутніх фахівців; 2) формування та 

розвиток когнітивного компоненту, результатом якого є соціальна 

обізнаність; 3) формування та розвиток конструктивного компоненту, 

результатом якого є соціально компетентна поведінка майбутніх фахівців. 

  



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ 

УМОВИ: 
1) оновлення змісту дисциплін гуманітарного та 

соціально-економічного циклу 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  

формування когнітивного 

компонента  

формування конструктивного 

компонента  

ПРИНЦИПИ 

 
загально наукові спеціально наукові 

ФОРМИ І МЕТОДИ: 
 - Спецкурс:  

нетрадиційні лекції (проблемні лекції, лекції-провокації, лекції-конференції, лекції-

діалог та ін.); інтерактивні практичні заняття (аналіз проблемних ситуацій, метод 

інцидентів, соціального інтерв’ю, рольові ігри, мозковий штурм, проектні методи, 

елементи СПК та ін.) 

 - Метапредметні теми: нетрадиційні лекції (візуалізації та ін.), активні форми 

семінарських занять (проектні, диспути, практикуми); 

 - методи «занурення» у 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 студенстькою групою 

МЕХАНІЗМИ: 
• посилення якості соціально-гуманітарної 

освіти;  

• накопичення індивідуального соціального 

досвіду; 

• посилення діяльності студентської ради; 

• спеціальна підготовка викладачів; 

• створення особливого середовища 
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Рис. 2.1. 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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 Принципами формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у коледжі, які подані у змістовому блоці структурної моделі, 

визначені: 

  - загальнонаукові: цілеспрямованості, системності та систематичності 

формувальних впливів; активності, свідомості; врахування вікових та 

індивідуальних особливостей студентів; оптимального співвідношення 

загальних, групових та індивідуальних форм організації навчального 

процесу; 

  - спеціально наукові: єдності формування усіх складових соціальної 

компетентності; спрямованості навчального процесу на активізацію усіх 

трьох шарів (рівнів) функціонування соціальної компетентності – 

особистісний, навчально-професійний та соціальний; спрямованості 

навчального процесу на здобуття студентами власного соціального досвіду; 

пріоритету активних методів навчання; економічності та оптимальності 

методів та технік формування; мотиваційного забезпечення; контекстності; 

гнучкості формувальних заходів. 

 Зазначені принципи сформульовані виходячи із вищезазначених 

методологічних підходів щодо розуміння сутності соціальної компетентності 

та особливостей її формування у студентів економічних спеціальностей. 

Здійснене нами узагальнення праць вітчизняних та зарубіжних 

дослідників з проблеми формування соціальної компетентності особистості 

(А.А. Новікова [124] та ін.), а також охарактеризовані вище методологічні 

положення та принципи дають змогу визначити базові механізми цього 

процесу, що у свою чергу детермінують його організаційно-

педагогічні умови. 

Механізмами формування соціальної компетентності студентів 

коледжу – майбутніх економістів, на нашу думку, є такі. 

1) посилення якості соціально-гуманітарної освіти, реалізація права 

вибору студентами різноманітних курсів, пов’язаних з актуальною 

соціальною проблематикою, а також впровадження міждисциплінарного 
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підходу, наскрізного формування соціальної компетентності, що має бути 

завданням усіх навчальних дисциплін та практик. 

2) накопичення студентами індивідуального соціального досвіду, що 

може відбуватися у різних реальних та змодельованих соціальних ситуаціях. 

Отже, у процесі професійної підготовки мають бути реалізовані такі 

практичні методи навчання, що дають змогу моделювати різні соціальні 

ситуації. До цих методів відносяться: різноманітні тренінги, семінари у 

діалоговому режимі, ігрові методи (рольові та ділові ігри, організаційно-

діяльнісні ігри тощо), метод практичних ситуацій, професійні студії, 

майстер-класи фахівців та експертів, комп’ютерні симуляції, розробка та 

участь у соціальних проектах та ін. 

3) посилення діяльності органів студентського самоуправління, участі у 

прийняття ними рішень щодо діяльності вишу, їх професійного навчання. 

4) створення у коледжі особливого розвивального середовища, що 

забезпечує атмосферу співробітництва, партнерства студентів та викладачів, 

студентів між собою, між усіма суб’єктами освітньої взаємодії (у тому числі 

роботодавцями). 

5) посилення просвітницько-превентивної діяльності у позааудиторний 

час, активізація процесів саморозвитку, самовдосконалення студентів. 

6) спеціальна підготовка викладачів до реалізації активних методів та 

форм роботи, що забезпечують формування та розвиток соціальної 

компетентності студентів. 

7) активізація діяльності соціально-психологічної служби коледжу, 

здійснення її фахівцями системної соціальної підтримки студентів; 

формування позитивного соціально-психологічного клімату 

студентської групи. 

8) здійснення моніторингу рівня сформованості соціальної 

компетентності студентів як одного з головних показників якості їх 

вищої освіти. 
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Визначенню організаційно-педагогічних умов формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі сприяло узагальнене 

наукове розуміння сутності організаційно-педагогічних умов як особливого 

явища та існуючих поглядів на умови формування соціальної 

компетентності особистості. 

Так, сутнісними ознаками поняття «організаційно-педагогічні умови» 

відповідно до трактувань у сучасних педагогічних дослідженнях [150] є такі: 

 - певна сукупність змісту, форм, методів, прийомів, які сприяють 

цілісному процесу професійної підготовки майбутніх фахівців; 

 - сукупність обставин, що зумовлені дією зовнішніх та внутрішніх 

чинників, за яких відбувається цілісний педагогічний процес; 

 - організаційні заходи щодо внесення змін до освітньо-професійних 

програм підготовки майбутніх фахівців, навчальних та робочих планів 

дисциплін, навчальної практики та ін. 

Розглядаючи організаційно-педагогічні умови формування соціальної 

компетентності у студентів необхідно відзначити, що вченими виокремлені 

такі з них як:  

- впровадження інтерактивних методів (С.М. Краснокутська [98]) 

та реалізація групової роботи у навчальному процесі (С.А. Учурова [165]), 

що забезпечується: позитивним взаємозв’язком усіх членів студентської 

групи; індивідуальною оцінкою групової роботи; максимізацією 

безпосередньої взаємодії студентів, яка зорієнтована на надання 

взаємодопомоги в процесі вирішення навчальних завдань як в 

інтелектуальному, так і емоційно-особистісному аспектах; цілеспрямованим 

навчанням навичкам групової роботи; систематичною рефлексією перебігу 

групової роботи; діалогічною позицією педагога в груповій роботі; 

- посилення спрямованості освітнього процесу на соціальну 

підготовку майбутніх фахівців, відповідність блоку гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін завданням виконання спеціалістами 
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основних соціальних функцій в структурі майбутньої самостійної діяльності 

студентів (С.М. Краснокутська [98], І. Шпичко [182]);  

- розвиток позитивної мотивації студентів шляхом їхньої участі у 

різних видах практики, в поза аудиторній роботі (Т.О. Рожко [144], І. 

Шпичко [182]); застосування новітніх освітніх технологій для розвитку 

навичок толерантного спілкування, продуктивної взаємодії і конструктивної 

критики (І. Шпичко [182]); 

Отже, здійснений аналіз існуючого наукового досвіду з формування 

соціальної компетентності студентів, власне розуміння сутності цього 

феномену, а також виявлені механізми, дають змогу визначити і 

обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі. Такими умовами, на нашу 

думку, є: 1) оновлення змісту дисциплін гуманітарного та соціально-

економічного циклу на засадах метапредметного підходу; 2) наскрізне 

впровадження інтерактивних методів навчання в аудиторній та 

позаудиторній діяльності майбутніх економістів; 3) створення збагаченого 

соціально-професійного середовища коледжу. 

Реалізація кожної з організаційно-педагогічних умов передбачає 

впровадження різних форм і методів навчання в своєму етапному 

розгортанні, які подані у технологічному блоці структурної моделі. 

Форма навчання у сучасній педагогічній науці визначається як спосіб, 

зовнішня сторона організації навчального процесу, яка відображає характер 

взаємодії, взаємозв’язків його учасників [60, с. 965]. Зазвичай форми 

навчання у вищій школі класифікуються за такими ознаками як: кількість 

студентів (індивідуальна, групова, колективна (фронтальна) форми), місцем 

навчання (аудиторна, позааудиторна форми), тривалості навчання 

(короткотривале, тривале), опосередкованості навчання (очна, заочна 

форми), особливості організації навчальної роботи (лекція, семінар, 

практичне заняття, самостійна робота тощо). 
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Формування соціальної компетентності майбутніх економістів у 

коледжі, відповідно до структурної моделі, здійснюється за такими формами 

навчання як:  

 - індивідуальна робота (кожен студент отримує окреме завдання, яке 

він виконує самостійно); 

 - групова робота (від двох до восьми студентів у групі); 

 - колективна (фронтальна) робота (спільна діяльність всіх студентів 

у групі).  

Важливо підкреслити значущість саме групової та колективної форми 

навчання для формування соціальної компетентності майбутніх економістів, 

адже вона забезпечує моделювання різноманітних соціальних ситуацій та 

актуалізацію необхідних соціальних умінь. У процесі формувальної 

діяльності усі форми поєднуються у межах окремих організаційних форм 

навчання (лекція, практичне заняття), що забезпечує варіативність 

освітнього процесу. 

Методи навчання у педагогічній науці характеризуються як 

багатостороннє, багатовимірне, багатоякісне та поліфункціональне 

дидактичне явище, суттєвими ознаками якого є те, що він є: способом 

отримання інформації та оволодіння учнями уміннями та навичками, 

способом спільної діяльності педагога та учнів, керівництва навчально-

пізнавальною діяльністю; сукупністю упорядкованих прийомів, дій та 

операцій, достатніх для отримання результатів спільної діяльності; способом 

і формою руху навчального змісту за правилами індуктивної чи дедуктивної 

логіки, тощо [60, с. 493]. 

Як зазначав С.У. Гончаренко, метод – це не тільки сукупність правил, 

прийомів, способів, норм, але і система приписів, вимог, які повинні 

орієнтувати у вирішенні конкретного завдання, досягнення 

результату [29, с. 111].  

Диференціація методів навчання у вищій школі на сьогодні є достатньо 

проблемною темою, адже існує певна неузгодженість їх класифікацій. У 
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нашому дослідженні ми виходимо із такого розуміння, що методи навчання 

класифікуються на основі таких засад (за Ю.К. Бабанським, І.Я. Лернером, 

М.М. Скаткіним та ін.): 

 - за джерелом знань - словесні, наочні й практичні методи; 

 - за рівнем самостійності (напруженості) пізнавальної діяльності 

студентів – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, 

частково-пошуковий (евристичний) та дослідницький; 

 - за внутрішнім логічним шляхом пізнавальної діяльності – індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 

 - за етапом навчальної діяльності відповідно її структурі – методи 

організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (перцептивні, 

словесні, наочні, практичні, логічні, гностичні, самокерування начальною 

діяльністю), методи стимулювання і мотивації (методи формування інтересу 

до навчання - пізнавальні ігри, навчальні дискусії, проблемні ситуації; 

методи формування відповідальності – схвалення, заохочення, покарання), 

методи контролю, аналізу та оцінювання результатів навчання (усної, 

письмової, комп’ютерної перевірки знань, методи самоконтролю); 

 - за способом керівництва навчальною діяльністю - безпосередні або 

опосередковані; 

 - за видами навчальних робіт студентів - усні, письмові; аудиторні, 

самостійні, позааудиторні; 

 - за джерелом одержання знань і формування навичок і вмінь - лекція, 

аналіз документа, робота із законодавчою базою, використання наочних 

засобів, інтернет-ресурсів тощо; 

 - за ступенем самостійності та характером участі студентів в 

освітньому процесі - активні, інтерактивні, пасивні; 

 - за ступенем новизни/усталеності для навчального процесу – 

традиційні, класичні та інноваційні (нестандартні, новаторські). До 

інноваційних методів навчання сучасними вченими відносяться такі: ігрові 

методи, методи тренінга, методи програмованого навчання, методи 
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комп’ютерного навчання, методи гіпнодезії (у процесі гіпнотичного сну), 

ситуаційні методи, діалогові методи та ін. 

Отже, основними для формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у коледжі визначені такі методи, як: нетрадиційні 

лекції, інтерактивні методи навчання на практичних заняттях, проектні 

методи, дебатний метод, особливі методи створення збагаченого 

освітнього середовища. 

По-перше, - у межах метапредметних тем – нетрадиційні лекції, а саме: 

проблемні лекції, лекція-провокація (із заздалегідь запланованими 

помилками), лекція-конференція, лекція-консультація, бінарна лекція або 

лекція-діалог. Усі лекції були побудовані як лекції-візуалізації – із 

застосуванням презентаційних матеріалів. Використання саме нетрадиційних 

лекцій пояснюється тим, що вони: 

 - забезпечують як формування соціально-професійних знань студентів, 

так і завдяки подоланню їх пасивної ролі у процесі живого спілкування, 

обговорення власної позиції у ході зштовхування різних підходів, ідей, - 

необхідних соціально-професійних умінь та цінностей; 

 - створюють простір реальної соціальної взаємодії; 

 - актуалізують рефлексивні вміння студентів. 

Крім того, у межах метапредметних тем були застосовані активні 

форми семінарських занять, а саме:  

 - семінар-диспут, на якому відбувається колективне обговорення 

метапроблеми з метою знаходження шляхів її вирішення,  

 - проектний семінар – у процесі групової роботи студентів створення 

проекту вирішення певної соціальної проблеми та  

 - семінар-практикум, на якому в ході обговорення проблемних питань 

студентами в індивідуальній та груповій формі виконувались різні 

практичні завдання. 
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По-друге, - у контексті спецкурсу «Соціальна компетентність 

майбутнього економіста», окрім нетрадиційних лекцій, - інтерактивні методи 

навчання на практичних заняттях:  

 - аналіз проблемних соціальних ситуацій, метод інцидентів (ситуацій 

стресового, неприємного характеру, що дають змогу сформувати вміння 

імплементувати способи конструктивного вирішення складних життєвих та 

професійних ситуацій із збереженням власного Я);  

 - рольові ігри, що є живими моделями соціальної взаємодії, 

забезпечують оволодіння студентами як поведінкових умінь, умінь 

соціальної взаємодії, так і регулятивних і рефлексивних умінь 

 - метод мозкового штурму, який висвітлює механізми групового 

вирішення складних соціальних проблем; 

 - проектні методи, спрямовані на формування вмінь проектувати 

власний соціальний, особистісний та професійний розвиток, кар’єру; 

 - елементи соціально-психологічного тренінгу – групові дискусії, 

виконання практичних вправ на активізацію мотиваційних ресурсів, 

метакогнітивних та рефлексивних умінь. 

По-третє, - це проектні методи, що забезпечують цілісне формування 

та розвиток соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі 

здійснення соціального проектування у позааудиторній самостійній роботі 

студентів. 

По-четверте, - це дебатний метод, що полягає у спеціально 

організованій, чітко структурованій публічній дискусії з актуальної 

проблематики, спрямованої на вирішення розвивальних (розвиток 

когнітивних, емоційно-вольових, комунікативних, організаційно-

управлінських, моральних якостей особистості), дидактичних (формування 

та актуалізація соціально-професійних знань, їх трансформація в особистісну 

форму, формування навчальних, самоосвітніх умінь та навичок) та 

соціалізаційних (оволодіння соціальними ролями та нормами, соціальної 

ідентичності особистості) завдань. 
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По-п’яте, - це особливі методи створення збагаченого освітнього 

середовища, «занурення» у нього, що передбачають перетворення її власне 

соціальної та предметно-просторової складових, а також методи роботи із 

викладачами та студенстькою радою. 

Запровадження зазначених форм і методів формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів відбувається за логікою таких етапів, 

виокремлення яких зумовлено як структурою діяльності особистості і самої 

соціальної компетентності, так і етапами педагогічного впливу. Такими 

етапами є: 

- установчо-мотиваційний етап, який забезпечує м’яке «входження» 

студентів у формувальний процес, спрямовується на формування їх 

мотиваційних ресурсів щодо власного особистісного, професійного та 

соціального розвитку. У першу чергу він забезпечує формування ціннісної 

складової соціальної компетентності майбутніх фахівців завдяки: 

стимулюванню потреби у соціальній взаємодії, співпраці, потреби бути 

дотичним до вирішення актуальних соціальних проблем; активізації мотивів 

соціального саморозвитку; створенню ситуації успіху, соціального 

самовиявлення; підкріплення установок на подолання соціальних 

стереотипів, реалізацію просоціальної поведінки. Важливим завданням цього 

етапу є забезпечення умов для соціальної ідентифікації студентів – 

усвідомлення та прийняття цінностей своєї країни, свого коледжу, 

студентства, своєї майбутньої професії, а також європейських цінностей. 

- змістово-операційний етап, який спрямовується власне на 

формування усіх складових соціальної компетентності майбутніх економістів 

– ціннісної, когнітивної та конструктивної. На цьому етапі відбувається 

реалізація усього спектру формувальних заходів як для студентів, під час 

аудиторної (метапредметні теми у змісті дисциплін циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, спецкурс), та поза аудиторної роботи 

(соціальні молодіжні проекти), так і для викладачів (Постійнодіючий 

науково-методичний семінар для педагогічних і науково-педагогічних 
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працівників закладу, робота секції «Теорія и практика педагогіки вищої 

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

тематичні доповіді та міні педагогічні майстерні на засіданнях Педагогічної 

ради та Методичної ради коледжу, а також спеціально організовані майстер-

класи та тренінги з інноваційних методів викладання у вищій школі). 

Важливою є організація спільної діяльності із студентською радою коледжу.  

- контрольно-рефлексивний етап має напрям на здійснення аналізу 

результатів формувальних, здійснення рефлексивного аналізу проведеної 

роботи, створення умов для подовження формувального ефекту та його 

розповсюдження. 

Логічна єдність та наступність формувальних заходів забезпечує 

пролонгованість та стійкість формувального впливу. 

У результативному блоці моделі презентовані критерії, показники та 

рівні сформованості соціальної компетентності майбутніх економістів.  

Виходячи з того, що критерії якості навчальної діяльності – це 

сукупність ознак, на основі яких складається оцінка умов, процесу і 

результату навчальної діяльності, що відповідають поставленим цілям [60, 

с. 434], критеріями сформованості соціальної компетентності майбутніх 

економістів-студентів коледжу визначені такі: 

 1) соціальна ідентичність як результат сформованості її ціннісного 

компоненту; 2) соціальна обізнаність як результат сформованості її 

когнітивного компоненту; 3) соціально компетентна поведінка як результат 

сформованості її конструктивного компоненту. 

 Оскільки показником у сучасній педагогічній науці вважається 

узагальнена характеристика будь-якого об’єкту, процесу або його результату; 

він відображає окремі властивості та ознаки об’єкта та слугує засобом 

накопичення кількісних та якісних даних для критеріального узагальнення. 

Головними характеристиками показника є конкретність та діагностичність, 

що передбачає його доступність для обстеження, врахування та фіксації, а 

також дає змогу розглядати як найбільш часткове відносно критерія – 
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вимірювателя останнього [110]. Отже, показниками сформованості 

соціальної компетентності майбутніх економістів-студентів коледжу 

визначені такі:  

 1) за критерієм соціальної ідентичності: наявність цілей у майбутньому, 

осмисленість життєвої перспективи, інтерес до життя, уявлення про себе як 

про активну та сильну особистість, яка самостійно приймає рішення та 

контролює своє життя; рівень соціальної мотивації, прагнення до досягнення 

цілей, до конкуренції та соціального престижу, мотивація соціального та 

професійного саморозвитку, розвитку власної соціальної компетентності; 

прагнення до соціальної взаємодії та спілкування; установки на подолання 

соціальних стереотипів, установки на соціальну відкритість, мобільність; 

 2) за критерієм соціальної обізнаності: усвідомленість сутності 

соціальної компетентності особистості, її складових, механізмів формування 

та розвитку; знання про різні типи життєвих ситуацій, у тому числі про 

складні життєві обставини; загальні знання загальнолюдських норм і 

цінностей, а також норм (традицій, законів, табу та ін.) в різних сферах 

соціального життя – національній, економічній, духовній тощо; знання 

особливостей соціальної компетентності економістів, її значення у цілісному 

професійному розвитку фахівців, кар’єрі, особистісному благополуччі; 

 3) за критерієм соціально компетентної поведінки: рівень 

сформованості метакогнітивних, поведінкових, регулятивних, рефлексивних 

умінь та умінь соціальної взаємодії. 

 Сформованість соціальної компетентності майбутніх економістів-

студентів коледжу виявляється на трьох рівнях, а саме: 

  - низькому (початковому), який виявляється в: неусвідомленні власних 

життєвих цілей, власного професійного та особистісного шляху, низький 

рівень соціальної мотивації, низький рівень мотивації розвитку власної 

соціальної компетентності; неусвідомленість сутності соціальної 

компетентності особистості, її складових, механізмів формування та 

розвитку; неусвідомленість різних типів життєвих ситуацій, відсутність 
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знань про власні ресурси щодо подолання складних життєвих ситуацій; 

неусвідомленість, нестійкість та неповторюваність усіх груп соціальних 

умінь, нездатність їх актуалізувати у нових, незвичних, нетипових ситуаціях 

(професійних – особистісних – побутових, тривалих у часі – термінових, 

стресових, індивідуальних – колективних); 

  - середньому – недостатнє (часткове) усвідомлення власних життєвих 

цілей, власного професійного та особистісного шляху, середній рівень 

(зовнішня позитивна) соціальної мотивації, мотивації розвитку власної 

соціальної компетентності; недостатня (часткова) усвідомленість сутності 

соціальної компетентності особистості, її складових, механізмів формування 

та розвитку; недостатня (часткова) усвідомленість різних типів життєвих 

ситуацій, наявність поверхневих знань про власні ресурси щодо подолання 

складних життєвих ситуацій; усвідомленість, проте нестійкість та 

неповторюваність певних груп соціальних умінь, ускладненість їх 

актуалізації у нових, незвичних, нетипових ситуаціях; 

  - високому - усвідомленість власних життєвих цілей, власного 

професійного та особистісного шляху, високий рівень (внутрішня позитивна) 

соціальної мотивації, мотивації розвитку власної соціальної компетентності; 

усвідомленість сутності соціальної компетентності особистості, її складових, 

механізмів формування та розвитку; усвідомленість різних типів життєвих 

ситуацій, наявність сутнісних знань про власні ресурси щодо подолання 

складних життєвих ситуацій; усвідомленість, стійкість, повторюваність та 

ефективність груп соціальних умінь, здатність їх актуалізувати у нових, 

незвичних, нетипових ситуаціях. 

 Визначення саме трьох традиційних рівнів сформованості соціальної 

компетентності майбутніх економістів зумовлено вимогами педагогічної 

діагностики – використанням валідних та надійних методик діагностики 

соціальної компетентності, що передбачають трирівневий аналіз отриманих 

емпіричних даних. 
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2.2. Оновлення змісту дисциплін гуманітарного та соціально-

економічного циклу на засадах метапредметного підходу 

 

Здійснений аналіз наукових праць, щодо питань формування 

соціальної компетентності у фахівців в коледжі дав підстави стверджувати, 

що саме дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу 

професійної підготовки майбутніх економістів у коледжі, до яких належать 

науки, що вивчають духовну, розумову, моральну, культурну й суспільну 

сфери діяльності людини: філософія, релігієзнавство, мистецтвознавство, 

етика, естетика, філологія, економіка, правознавство, історія, археологія, 

соціологія, політологія, психологія, педагогіка, за своїм призначенням 

мають бути спрямовані на забезпечення цього процесу. 

Метою означених дисциплін є всебічний розвиток студента не як 

«вузького» спеціаліста, який виконує призначені йому функції, що 

призводить до стандартизації особистості, а як багатогранної гармонійної 

особистості, здатної розкривати і реалізовувати власний потенціал; 

розвиток таких компетенцій майбутнього фахівця, що ґрунтуються на 

фундаментальних гуманітарних знаннях, емоційно-ціннісному й соціально-

творчому досвіді та спрямовані на вдосконалення морально-етичних, 

інтелектуальних, творчих і громадянських якостей особистості, а також на 

розвиток соціально-професійного мислення, культури соціальної 

комунікації, адаптації і мобільності випускника [127, с. 57]. 

Відповідно до мети вивчення дисциплін гуманітарного та соціально-

економічного циклу виокремлено основні загальнонаукові принципи, на 

яких будується навчальний процес: фундаментальність, системність у 

зв’язках із досягненнями інших наук, єдність історичного і логічного, 

національного й загальнолюдського, суспільного та особистого, теорії і 

практики навчання й виховання.  

Проте важливим є і врахування того, що ці дисципліни мають 

обов’язково ґрунтуватися на положеннях контекстного підходу (за 



122 

 

А.О. Вербицьким), відповідно до якого зміст усіх без винятку навчальних 

дисциплін, незалежно від їх специфіки, а також навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, має бути обов’язково зорієнтованим на контекст їх 

майбутньої професії і спеціалізації професійної діяльності. Під час вивчення 

студентами дисциплін соціально-гуманітарного циклу слід домагатися того, 

щоб знання, уміння і навички, які засвоюються, мали для них професійну й 

особистісну значущість. У зв’язку з цим, професійна підготовка постає не 

тільки як процес спеціально стимульованого й активного навчального 

пізнання, що безперервно цілеспрямований і особистісно зорієнтований на 

осягнення сутності та способів реалізації функцій подальшої професійної 

діяльності, а й як засіб їх особистісно-професійного саморозвитку, розвитку 

усіх складових їх готовності професійної діяльності [20]. Згідно з цим, 

кожен навчальний предмет, що входить до робочого плану професійної 

підготовки майбутніх економістів, повинен проектуватися не у вигляді 

певної знакової системи, яка відповідає семіотичним (організації текстової 

інформації), психолого-педагогічним (що відображають закономірності 

засвоєння знань), науково-організаційним (достовірне відображення в 

навчальному предметі фундаменту наукової дисципліни) і професійним 

(відповідність моделі спеціаліста) вимогам, а як предмет навчальної, 

квазіпрофесійної і навчально-професійної діяльності студента як 

майбутнього фахівця. Саме в такому аспекті, підкреслює А.О. Вербицький, 

засвоєння знань із самого початку буде здійснюватися в контексті цієї 

діяльності, а самі знання виконуватимуть функції орієнтувальної основи 

діяльності та засобів її регуляції [20]. 

При цьому, на нашу думку, кожний навчальний предмет, що входить 

до плану професійної підготовки, має бути динамічним, множинним, 

відповідним логіці переходу від навчання до майбутньої професійної 

діяльності. Останнього можна досягти тоді, коли: по-перше, суб’єкт 

навчання з самого початку ставиться в діяльнісну позицію, предмет якої 

поступово перетворюється з суто навчального в практично професійний; по-
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друге, вимоги з боку професійної діяльності стануть 

системоутворювальними, здатними задати контекстний принцип побудови і 

розгортання не тільки кожної навчальної дисципліни, а й змісту всієї 

підготовки майбутнього фахівця; по-третє, зміст навчальної дисципліни 

буде формуватися, виходячи з трьох зустрічних напрямів – з боку наукової 

галузі знання, з боку вимог професійної діяльності і з боку вимог 

безперервної самоосвіти та професійного саморозвитку студента, які 

повинні стати провідними. 

Як зазначено у концепції з «Оптимізації циклу соціально-

гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції» 

[127] результатами вивчення студентами дисциплін соціально-

гуманітарного циклу мають бути набуті такі знання та вміння, що є основою 

для утворення загальнонаукових компетентностей:  

− оволодіння системою знань про людину та суспільство;  

− вивчення суспільства як цілісної системи; основних галузей 

філософського знання, форм буття та шляхів пізнання світу; загальних 

основ, методів пізнання, законів і принципів функціонування знання; 

історичного минулого та етапів формування світового простору та 

незалежної України; політичного та релігійного життя суспільства в його 

різноманітних проявах; культури як суспільного явища; 

− формування патріотизму; навичок писемного та усного 

ділового спілкування;  

− провадження освітньої діяльності за сучасними інноваційними 

технологіями навчання. 

Відтак, дисципліни соціально-гуманітарної підготовки майбутніх 

фахівців, відповідно до нормативних документів, мають бути зорієнтовані 

на: 

 – конструювання способів отримання нових знань, тобто тих знань, 

яких не має в суб’єктивному досвіді студентів, але які йому необхідні для 

вирішення поставлених перед ними завдань та подолання проблемних 
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ситуацій, які виникають як в навчальному, професійному, так і соціальному 

житті. Тому їх зміст, форми і методи мають трансформуватися з 

традиційних репродуктивного типу до розвивальних, для яких характерно 

використання предметних знань та умінь в якості засобу розвитку 

пізнавальних та соціальних потреб студентів крізь актуалізацію їх творчого 

потенціалу та потенціалу викладачів;  

 – формування не тільки пізнавальних, але і комунікативних 

здібностей, розвиток у процесі навчання не тільки інтелектуальної, але й 

інших сфер свідомості: особистісної, духовної, емоційної, що відображають 

цілісне здоров’я суб’єктів професійної підготовки; 

 –  розвиток потреби у неперервній освіті та самоосвіті, основу яких 

складають психогігієнічні освітні технології, «наскрізні» для різних 

ступенів освіти; 

 – розвиток рефлексивної сфери особистості, без чого неможливе 

професійне, особистісне та соціальне самовизначення студентів в умовах 

мінливого суспільства, тому особливу роль відіграють комунікативно-

розвивальні технології, що побудовані на групових формах навчально-

професійної та проектно-дослідницької діяльності. 

Отже, саме дисципліни соціально-гуманітарного циклу професійної 

підготовки майбутніх економістів мають призначення та усі ресурси для 

формування їх соціальної компетентності. 

Результати аналізу наукових праць, щодо вивчення особливостей 

формування соціальної компетентності фахівців (О.М. Борисенко, 

О.В. Варецька, М.О. Докторович, І.Б. Зарубінська, С.М. Краснокутська, 

М.І. Лук’янова, Ф. Петерман, В. Сейд, М. Форверг У. Пфінгетен, Р. Хінтч та 

ін.), забезпечення умов його ефективності у закладах вищої освіти, у тому 

числі – коледжах (Н.В. Житник, Т.О. Рожко, С.В. Стеблюк, В.І. Староста, 

С.О. Учурова та ін.), міжнародних нормативних документів, а також 

специфіці викладання соціально-гуманітарних дисциплін (Б.А. Воронкова, 

М.А. Дебич та ін.), дав змогу стверджувати про доцільність впровадження 
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метапредметного підходу в освітній процес підготовки майбутніх 

економістів як умови формування їх соціальної компетентності. 

Як зазначав А.О. Вербицький, за формування більшості компетенцій 

не можуть відповідати окремі дисципліні. Компоненти компетенцій 

формуються в процесі вивчення різних дисциплін, а також в різних формах 

практичної та самостійної роботи [20, с. 8]. Отже, як зазначає науковець, 

тільки наскрізний підхід до навчання та гуманізаційне середовище вищої 

школи є тим освітнім простором, який здатний забезпечити розвиток 

компетенцій, формування особистісних якостей студентів, підвищення 

якості життя, успішності особистості у всіх сферах життєдіяльності. 

Так, спираючись на положення наукового підходу А.В. Хуторського, 

метапредмети або метапредметні теми – це системоутворювальні змістовні 

компоненти, достатні для того, щоб студент опанував цілісний образ 

дійсності, яку він вивчає в цілому та соціальну компетентність зокрема 

[171]. Як зазначає А.В. Хуторський, метапредмет дає змогу студенту та 

педагогу реалізувати власні можливості та прагнення в більшій мірі, ніж 

звичайний предмет, оскільки забезпечує можливість суб’єктивного 

різноспрямованого підходу до вивчення єдиних фундаментальних об’єктів, 

відкриває вихід до суміжних тем навчальних курсів [161, с. 170]. Отже, 

зміст таких дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

навчального плану підготовки майбутніх економістів у коледжі як «Історія 

України», «Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія», 

«Соціологія», на нашу думку, має бути спрямований на формування їх 

соціальної компетентності завдяки внесенню таких блоків метапредметних 

тем як:  

1) «Людина у суспільстві», що спрямована на опанування студентами 

знань і вмінь щодо будови та функціонування соціальних інститутів, 

соціальних процесів, а також загальнолюдських норм і цінностей, правил 

поведінки і спілкування в різних сферах соціального життя;  
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2) «Людина як суб’єкт життєдіяльності», яка зорієнтована на 

оволодіння студентами знаннями про різні типи життєвих ситуацій, у тому 

числі про складні життєві обставини, та вміннями конструктивного 

вирішення складних життєвих ситуацій із збереженням власного Я;  

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

спрямована на 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). 

З іншого боку, метою дисципліни «Історія України» є формування 

системного уявлення студентів про провідні, визначальні тенденції 

розвитку української історії, що має сприяти їх кращій орієнтації в умовах 

суспільного буття. Опанувавши матеріал, студент зможе виявляти 

причинно-наслідкові зв’язки в подіях і явищах, вільно застосовувати 

понятійний та термінологічний апарат сучасної історичної науки. Зрештою, 

вивчення курсу допоможе поглибити розуміння економічних та соціальних 

процесів, розглядаючи їх на широкому тлі загального історичного розвитку 

Батьківщини. 

Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів 

спеціальностей 071 Облік та оподаткування та 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, зазначена дисципліна спрямована на формування 

здатності майбутніх економістів до урахування процесів соціально-

політичної історії України у процесі діяльності завдяки формуванню таких 

умінь як: 1) за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної 

літератури, зважаючи на ознаки соціально-історичних епох та критерії 

причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів, визначати періоди, 

закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні; 

2) аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють 

закономірності життя українського народу в минулому, визначати 
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особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського 

суспільства та його перспективу; 3) з огляду на визначену належність свою 

та оточення до певного етносу підтримувати сприятливий психологічний 

клімат у процесі спільної діяльності. 

Зміст дисципліни складається з чотирьох розділів: Найдавніша та 

Давня історія (13 год.); України Нова історія України (30 год.); Новітня 

доба: Україна у ХХ − на початку ХХІ ст. (20 год.); Україна на шляху до 

незалежності та сьогодення (40 год.).  

Відтак, у зміст цієї дисципліни були внесені такі метапредметні теми:  

 - Соціальні норми: Цінності та норми соціального буття українців (на 

різних етапах розвитку українського суспільства та держави). Так, після 

вивчення кожного розділу проведено узагальнююче лекційне заняття у 

формі проблемної лекції, на якій після спільного обговорення проблемних 

питань (як-от, норми соціального буття українців на початку ХХ століття: 

вплив Росії та Австро-Угорщини), студенти створювали модель соціальної 

поведінки українців у певних історичних умовах. Як самостійну роботу, 

студенти отримали завдання з відвідування віртуальних національного 

музею Тараса Шевченка, музею Писанкового розпису та знаходження 

артефактів, які висвітлюють забобони, ритуали, стереотипи соціальної 

поведінки українців; 

 - Соціальна взаємодія: Портрет успішного українця: погляд крізь 

століття. Так, на семінарських заняттях з кожної теми розглядалось питання 

щодо основних якостей, що забезпечували успішність життєдіяльності 

людини на кожному етапі розвитку українського суспільства; здійснювався 

проблемний аналіз складений за схемою історичних (соціально-

психологічних) портретів видатних українців (за результатами самостійного 

опрацювання відеоматеріалів «Обличчя української історії», Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=Ny8_aqC5Lbo 

та ін. та відвідування музеїв онлайн, Режим доступу: 

http://uop.net.ua/virtualni-muzeji/, http://incognita.day.kiev.ua/exposition/), 
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таких як: князі Олег, Ігор, Ольга та Святослав, Володимир Великий та 

Ярослав Мудрий, Ярослав Осмомисл, Данило Галицький, Гетьман П. 

Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Степан Бандера, Микола Амосов та 

інші; 

 - Життєві ситуації: Життєва стійкість та ресурси самозбереження 

українців на різних етапах розвитку українського суспільства. Так, на 

семінарських заняттях з тем: «Визвольна війна українського народу 

середини XVII ст. Утворення козацької держави», «Українська державність 

у 1917−1921 рр.», «Закріплення радянської влади в Україні (1929−1938 

рр.)», «Україна в роки Другої світової і Великої Вітчизняної воєн 

(1939−1945 рр.)» здійснювався аналіз життєвих ситуацій за різними типами 

їх сприйняття людиною (стрес, фрустрація, конфлікт та екзистенційна 

криза) та особливостей реагування на них різними типами/групами 

українців. Крім того, за результатами самостійного перегляду студентами 

таких кінофільмів як «Незламна», «Поводир», «Україна. Становлення нації» 

та ін., студенти виконували завдання із створення за методом фішбоун 

моделі конструктивного вирішення складної життєвої ситуації. Віртуальне 

відвідування Національного музею Чорнобиля (Режим доступу: 

http://chornobylmuseum.kiev.ua/uk/main/) забезпечило подальше обговорення 

зі здобувачами освіти методів конструктивного подолання критичних 

життєвих ситуацій та формування вмінь імплементувати способи 

конструктивного вирішення складних життєвих та професійних ситуацій із 

збереженням власного Я. 

Відповідно до мети дисципліни «Соціологія» діяльність викладача 

спрямовувалася на формування системи знань про основні поняття 

соціології; усвідомлення сутності соціального життя та соціальної 

структури суспільства; набуття навичок аналізу соціальних явищ і процесів. 

Саме соціологія орієнтована на набуття майбутніми економістами навичок 

соціальної діяльності та поведінки; розуміння сутності соціальної структури 

та соціальної стратифікації сучасного суспільства; здійснення дослідження 
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різноманіття культури та культурні універсалії; здійснення аналізу 

структури особистості та її поведінки. За результатами вивчення курсу 

«Соціологія» майбутні економісти мають вміти: критично оцінювати 

соціальні процеси; досліджувати суспільство як цілісну систему; 

аналізувати взаємозв’язок політичної економічної соціальної та культурної 

сфер; пояснити природу соціальної нерівності; розглядати соціальні явища з 

позицій макро- і мікросоціологічних теорій; аналізувати особливості 

створення соціальних інститутів; аналізувати динаміку нових викликів і 

впливу сучасного суспільства; застосовувати одержані знання з метою 

соціологічного аналізу соціального життя. 

Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів 

спеціальностей 071 Облік та оподаткування та 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, дисципліна забезпечує формування здатності до 

урахування суспільних відносин та політичних переконань у процесі 

діяльності завдяки формуванню вмінь: 1) на основі аналізу результатів 

спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, 

визначати власний соціальний статус і соціальний статус учасників спільної 

діяльності; 2) використовуючи критерії класифікації суспільних об’єднань і 

рухів, визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в  

політичному житті держави. 

Отже, саме ця дисципліна за своїм змістом спрямована на формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у єдності її складових. 

Але, на нашу думку, саме метапредметний підхід забезпечує контекстність 

соціологічного знання та вмінь соціологічного аналізу студентів 

економічних спеціальностей.  

Відтак, з метою системного формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у коледжі у зміст зазначеної дисципліни були внесені 

такі метапредметні теми як: 
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 - Соціальні норми: функції, види, механізми формування, людина 

крізь призму звичаїв та традицій, соціалізуюча роль норм поведінки; 

соціальні санкції; просоціальна поведінка: характерні ознаки; 

 - Соціальна взаємодія: соціальні спільноти, соціальні групи, 

механізми соціальної взаємодії; молодь як специфічна соціально-

демографічна група; провідні проблеми соціального розвитку молодої 

людини;  

 - Життєві ситуації: конфлікт як життєва ситуація, види конфліктів 

(соціальні, міжособистісні, внутрішньо особистісні), типи конфліктної 

поведінки, шляхи конструктивного вирішення конфліктної взаємодії, 

конфліктологічна компетентність економіста. 

Метою дисципліни «Культурологія» є формування у майбутніх 

економістів системи знань з культурології, етики та естетики: уявлень про 

форми, види культури й механізми соціокультурної регуляції 

життєдіяльності суспільства. 

Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів 

спеціальностей 071 Облік та оподаткування та 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, дисципліна передбачає формування знань щодо: 

сутності, форм і тенденцій розвитку культури; механізмів соціокультурної 

динаміки; характерних рис української та світової культури на сучасному 

етапі її історії; та вмінь: ідентифікувати найвидатніші пам’ятки світової та 

вітчизняної художньої культури за їх описом чи зображенням, осмислювати 

явища суспільного та особистого життя засобами етичного, естетичного та 

загально культурологічного аналізу. 

У зміст зазначеної дисципліни були внесені метапредметні теми з 

метапредметного блоку «Людина як суб’єкт навчально-професійної 

діяльності». Так, особливої уваги було приділено теми «Етичний вимір 

культури», на якій розглядалися таки питання як: моральна культура та її 

місце в системі регуляторів суспільної поведінки людей; суспільна 

свідомість та її структура; буденна мораль, моральна ідеологія та теорія 
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моралі; професійна мораль та її роль у системі культури; професійна етика та 

підприємницька мораль; табу, таліон та моральний імператив як етапи 

еволюції моралі; мораль та звичай. Як самостійна робота студенти мали 

скласти міні-портфоліо за темою «Мої табу» та презентувати його на занятті. 

Крім того, у ході лекційного заняття із зазначеної теми у колективній 

дискусії здійснено порівняльний аналіз підприємницької моралі та моралі 

«людини розумної», «людини людяної», людини-Універсуму.  

У контексті метапредметної теми «Соціальні норми» студенти 

самостійно аналізували таліони, які існували на різних етапах розвитку 

українського суспільства, та які, можливо, існують сьогодні. У процесі 

обговорення  на лекційному занятті акцент робився на етапах розвитку 

моральної свідомості людини за Л. Кольбергом [204], принципах 

індивідуального сумління. З метою формування соціальних умінь 

(конструктивного компоненту соціальної компетентності) студенти 

опрацювали моральні дилеми Л. Кольберга та визначили шляхи їх 

подолання, враховуючи принципи конструктивної поведінки людини. 

Метою дисципліни «Історія української та зарубіжної культури» є 

формування у студентів знань про культуру як форму людської діяльності, її 

різновиди та історико-типологічні ознаки, історію та сучасний стан 

української культури, про досвід існування українського народу в системі 

загальнолюдських цінностей і досягнень, її роль у вихованні особистості та 

розвитку суспільства. 

Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів 

спеціальностей 071 Облік та оподаткування та 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, дисципліна передбачає формування таких умінь як: 

розглядати проблеми розвитку культури України в контексті світової 

культури; - пояснювати сутність національних та загальнолюдських 

цінностей; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між суспільно-

політичними та культурними процесами і явищами; розрізняти культурні 

епохи, напрями, течії, школи, художні стилі в мистецтві й літературі; 
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використовувати духовно-культурний досвід минулого для визначення 

шляхів і напрямів культурно-національного відродження в Україні; 

реалізовувати отримані знання для визначення лінії власної поведінки в 

сучасних умовах розмаїття художніх стилів культури. 

Зміст зазначеної дисципліни складається з двох модулів: «Зародження 

та розвиток культури до кінця ХVIII ст.» та «Культурне розмаїття 

індустріальної та постіндустріальної епох (ХІХ – поч. ХХІ ст.)». 

Метапредметний контекст цієї дисципліни в аспекті формування 

соціальної компетентності у майбутніх економістів полягає у:  

 - виокремленні у кожній темі питання щодо тих соціальних процесів, 

що відбувалися у суспільстві у різні епохи та особливості яких відбилися у 

шедеврах та пам’ятках світової та української культури; здійснення аналізу 

соціальних норм, закладених у шедеври світової культури та 

наукові відкриття; 

 - виконанні на кожному семінарському занятті рефлексивних завдань, 

що передбачали: аналізування впливу різних художних стилів і течій у 

світовій та українській культурі на їх поведінку, стиль спілкування та 

самопрезентацію; аналіз улюбленої музики та літературних творів з позиції 

їх стилів та культурного походження, а також соціальних норм та табу, 

закладених у них;  

 - виконання підсумкового індивідуального завдання – проекту з теми 

«Глобалізація, мультикультуралізм та націоналізм у моєму Я», що 

передбачав презентацію своїх інтересів, цінностей, ставлень, якостей крізь 

призму глобальних соціальних процесів, що зумовлюють розвиток сучасного 

суспільства та людини. 

Отже, метапредметний підхід, що визначав зміст дисциплін циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки майбутніх економістів 

забезпечував цілісність, системність та систематичність формувального 

впливу, спрямування на формування соціальної обізнаності, соціальної 

ідентичності та соціально компетентної поведінки майбутніх фахівців. 
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2.3. Наскрізне впровадження інтерактивних методів навчання в 

аудиторній та позаудиторній діяльності майбутніх економістів 

 

Реформування вищої освіти в Україні, що передбачає переосмислення 

мети і завдань професійної підготовки майбутніх економістів та ролі 

викладачів у процесі їх професійного становлення, орієнтацію на практико 

зорієнтовані методи, організацію розвивального освітнього середовища 

закладу вищої освіти, тісну співпрацю з роботодавцями та ін., вимагає 

пошуку інноваційних методів навчання. Формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі ускладнюється під час 

застосування традиційних для вітчизняної вищої освіти форм та методів 

навчання, які переважно є знаннєво зорієнтованими, неконтекстними, 

неврахованими, спрямованими на пасивне запам’ятовування матеріалу, 

низькоемоційними. Результати аналізу наукових досліджень з проблеми 

ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої 

освіти у цілому й у коледжах зокрема (Пометун О.І. [132], Побірченко Н.С. 

[81], Коберник Г.І. [81], Комар О.А. [90], Торчинська Т.А. [81] та ін.) та 

формування соціальної компетентності особистості дає змогу стверджувати, 

що методи успішного формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі навчання у коледжі мають відповідати таким сучасним 

вимогам, як-то бути:  

 - компетентнісними за своєю сутністю, тобто відповідати усім 

принципам компетентнісного підходу в освіті; 

 - ефективними в аспекті поставлених освітніх цілей, тобто такими, що 

забезпечують досягнення програмних результатів навчання, визначених 

стандартами вищої освіти спеціальності та закладу вищої освіти; 

 - контекстними, професійно зорієнтованими, відображати реалії 

майбутньої економічної діяльності; 



134 

 

 - розвивальними, такими, що активізують процеси саморозвитку та 

самоорганізації студента, його навчально-професійну мотивацію 

та рефлексію; 

 - комплексними, спрямованими як на оволодіння майбутніми 

фахівцями необхідних професійних знань і вмінь, так і набуття ними 

професійного досвіду; 

 - універсальними, такими, що можуть бути використані у процесі 

професійної підготовки студентів різних спеціальностей. 

Нажаль, соціальна орієнтованість як сучасна вимога до процесу 

навчання в коледжі не простежується. 

Серед таких інноваційних (всупереч традиційним) методів, що 

відповідають вищезазначеним вимогам, на нашу думку, особливе місце 

займають інтерактивні методи навчання. 

Під інтерактивністю, перш за все, розуміють принцип побудови і 

функціонування педагогічного, психологічного, комп’ютерного спілкування 

в режимі діалогу: «інтерактивний» (англ. «interact»: «inter» – взаємний і «act» 

– діяти) – «здатний до взаємодії» [143].  

Як зазначають О.І. Пометун, Л.В. Пироженко [133], сутність 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається 

за умов постійної, активної взаємодії всіх його учасників. Це співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), в якому і 

викладач і студент є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. 

Викладач виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих 

(соціальних, професійних) ситуацій, використання рольових ігор, спільне 

розв’язання проблем.  

Саме таке навчання, на думку більшості науковців, ефективно сприяє 

формуванню професійних цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери 

співпраці, взаємодії, дає змогу студентам оволодіти соціально-професійними 

нормами, опанувати моделями соціальної взаємодії. 
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Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, 

штат Меріленд) у 80-х рр., показують, що саме інтерактивне навчання дає 

змогу різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не 

лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику) [133]; саме 

інтерактивні методи навчання – «практика через дію» дають 75% 

ефективності навчальних результатів. 

Метою застосування інтерактивних методів під час навчання студентів 

коледжів є забезпечення комфортних психолого-педагогічних умов, що 

сприятимуть більш якісній та ефективній підготовці до майбутньої 

діяльності, формуванню вмінь та навичок, необхідних і достатніх для 

розв’язання професійних завдань, розвитку критичного мислення та 

становленню особистості.  

На думку А. Вербицького [20], саме інтерактивні форми та методи 

здатні стимулювати інтерес студентів до навчання й пізнання, оскільки 

допомагають вирішити цілу низку завдань, що не завжди можливо під час 

традиційного навчання. Це стосується формування не лише пізнавальних, а й 

професійних мотивів та інтересів; виховання системного критичного 

мислення фахівців, яке полягає у цілісному розумінні, по-перше, природи й 

суспільства, а, по-друге, що, більш важливе, себе, свого місця у світі; давати 

цілісне уявлення про професійну діяльність та її окремі фрагменти; навчати 

колективної розумової й практичної роботи, розвивати уміння й навички 

соціальної взаємодії та спілкування, індивідуального й сумісного прийняття 

рішень тощо [20, с. 30]. 

Спираючись на дослідження Л.В. Пироженко, О.І. Пометун [133], усі 

інтерактивні методи, що використовуються у процесі формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів розподілено у такі види: 1) за 

кількістю учасників прямої взаємодії: кооперативні (групові, парні) та 

фронтальні; 2) за змістом взаємодії – ігрові, навчальні дискусії (дискусійні) 

та проектні. 
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Серед кооперативних інтерактивних методів найбільш ефективними 

для формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, 

на нашу думку, є метод аналізу соціально-професійних проблемних ситуацій 

(методи соціально-професійних кейсів). Його особливістю є застосування 

«дилемного підходу», тобто соціально-професійних дилем для аналізу та 

пошуку шляхів їх вирішення. 

Наведемо приклад. У межах спецкурсу «Соціальна компетентність 

майбутніх економістів» на практичних заняттях студентам запропоновано 

для аналізування та вирішення такі актуальні соціально-професійні 

дилеми як: 

 - у Верховній раді депутат Михайло К. має проголосувати за закон про 

розміщення соціальної реклами із зображенням учасників бойових дій, волонтерів та 

інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Закон, у разі вступу в дію, 

може зобов'язати структури, які поширюють рекламу, незалежно від форм власності, 

розміщувати соціальну рекламу певного змісту. А саме – у вигляді зображень учасників 

бойових дій, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, які за участь 

в бойових діях отримали звання Герой України, Ордени України чи Медалі України, 

волонтерів, загиблих учасників антитерористичної операції; 

 - На сайті електронних петицій Президента України іде голосування за петицію 

щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї: необхідним є 

створення умов для спрямування державної політики на покращення морального здоров’я 

нації, в тому числі шляхом впровадження дієвих механізмів утвердження сімейних 

цінностей. Враховуючи нашу позицію як громадян України, а також позицію 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, з метою захисту і розвитку 

інституції сім’ї, Просимо Президента України: 1. Звернутися з посланням до народу 

України та посланням до Верховної Ради України, щодо підтримки, захисту та 

популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні; 2. 

Розробити та видати указ Президента України про загальнодержавну стратегію 

захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні; 

3. З метою захисту і розвитку інституту сім’ї та підвищення моральності українського 

суспільства розробити та внести до Верховної Ради, як невідкладний, законопроект про 

заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й 

антисімейних ідей, у тому числі, у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-
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парадів», «фестивалів квір-культури», тематичних матеріалів у засобах масової 

інформації;  

 - На сайті електронних петицій Президента України іде голосування за петицію 

щодо щодо обмеження імпорту, виробництва та обігу тонких поліетиленових пакетів в 

Україні: Середня тривалість життя одного пакету становить близько 100 років, хоча 

використовуємо ми його лише 20 хвилин. Більшість пакетів потрапляють на 

сміттєзвалища або розносяться вітром по території країни, так як рівень їх переробки 

становить менше 1 %. Від пакетів щороку помирає близько 1 млн. птахів та 100 тис. 

тварин. Також вони становлять загрозу людському здоров’ю, так як їх частки можуть 

потрапляти у харчі та воду. При цьому, для виробництва пакетів використовують 

невідновлювані ресурси – 35 л нафти на 1000 пакетів. Щороку кожен українець 

використовує близько 500 поліетиленових пакетів, в той час як у ЄС цей показник 

наближається в середньому до 90 пакетів. Багато країн повністю відмовилися від 

пакетів через вищезгадані причини, а також через те, що вони призводять до забивання 

каналізаційних мереж міст та погіршують туристичну привабливість регіонів. Деякі 

країни ввели податок на поліетиленові пакети аби зробити альтернативи більш 

конкурентоспроможними. В Україні не відбувається нічого. В світі тотального 

споживання ми рідко замислюємося про цю проблему, та її масштаби є вражаючими. Ще 

більша загроза - так звані оксо-розкладні пакети. Оксо-розкладні пластики 

позиціонуються на ринку як такі, що можуть вирішити проблему утворення сміття 

завдяки їх біорозкладанню – це маркетингове твердження призводить до плутанини 

серед споживачів і фактично погіршує ситуацію з утворенням відходів. Оксо-розкладні 

пакети просто фрагментуються на дрібні частки, включаючи мікропластик, що несе 

ризик для довкілля, тварин та людей. Переробники заявляють, що наявність оксо-

розкладних пластиків у складі вторсировини значно погіршує якість та цінність 

вторинного пластику, та радять відмовитись від використання таких пластиків. Також 

вони зазначають, що оксо-розкладний пластик не може бути ідентифікований будь якою 

існуючою технологією і не може бути відсортований від звичайного пластику. Домішки 

для розкладання погіршують якість матеріалу переробки з кожним новим циклом. Тим не 

менш, ця інформація майже не доноситься до споживачів, а багато українських 

торговельних мереж позиціонують такі пакети як безпечну для довкілля альтернативу. В 

зв'язку з вищепереліченим, звертаємося до органів законодавчої та виконавчої влади з 

вимогою внести зміни до законодавства з метою:1) Заборони безкоштовного 

розповсюдження поліетиленових пакетів у місцях продажу товарів; 2) Заборони 

продажу, виготовлення та імпорту пакетів з товщиною стінки менше 15 мкм на 
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першому етапі (з поступовим збільшенням товщини стінки на наступних етапах); 3) 

Повної заборони продажу, розповсюдження, виготовлення та імпорту оксо- та оксо-

біорозкладних пакетів; 4) Створення умов на ринку для появи альтернатив 

поліетиленовим пакетам, а саме паперових пакетів, багаторазових сумок, біопакетів 

рослинного походження. 

При чому, студенти у парах та у групах проаналізували (за прикладом 

методу дискусії) ситуації у розрізі «за» та «проти» за трьома рівнями 

(шарами) функціонування проблеми, що відповідають рівням 

функціонування соціальної компетентності: особистісному (з позиції певних 

людей), навчально-професійному (з позиції соціально-професійних та 

навчально-професійних інтересів, економічних напрямів розвитку 

організацій та підприємств) та власне соціальному (з позиції держави, 

суспільства). Після цього – надати можливі шляхи вирішення. 

Акцент робився на тому, що у процесі опрацювання проблемної 

ситуації аналізування має відбувалося за загальними етапами її вирішення, а 

саме: 1) визначення проблемної ситуації; 2) усвідомлення проблемної 

ситуації; 3) пошук шляхів вирішення; 4) прийняття рішення; 

5) прогнозування можливих наслідків та попередження можливих наступних 

проблем. Спостереження за роботою в групах довело, що зазначений «рух» 

сприяє формуванню метакогнітивних та рефлексивних умінь майбутніх 

економістів, забезпечує мотивацію їх соціального та 

професійного саморозвитку. 

У свою чергу, метод ситуаційного аналізу [13; 81], що спрямований на 

формування умінь аналізувати соціальну інформацію, приймати рішення 

стосовно себе, проектувати власну діяльність та розвиток, прогнозувати 

процес та результат соціальної, навчально-професійної взаємодії. Після його 

опрацювання прийняття рішення передбачало змістовний опис ситуації за 

такими етапами як:  

1) підготовчий – чітке визначення ситуації, формулювання цілей 

її вирішення;  
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2) процесуальний, який містить: аналізування інформації, що надана у 

змістовому описі, пошук аналогів, підготовка аналітичного огляду 

інформації; аналізування сильних та слабких сторін (за методом SWOT-

аналізу: сильних (Strengths) і слабких (Weaknesses) сторін ситуації, 

можливостей (Opportunities), що відкриваються у різних варіантах розвитку 

ситуації, та загроз (Threats), пов'язаних з їх здійсненням); розроблення 

сценаріїв можливого розгортання ситуації (за методами мозкового штурму, 

схематизації подій та ін.) експертного прогнозу зміни факторів та індексів, 

що характеризують ситуацію, представленого у вигляді найбільш імовірних 

сценаріїв її розвитку; загальне оцінювання ситуації для досягнення 

поставленої мети, генерування рішень; оброблення даних за різними 

рішеннями, узгодження думок різних експертів;  

3) заключний - прийняття рішення та його презентація. 

Важливе значення для формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів, окрім самого процесу «руху» відповідно зазначеним 

вище етапам, що забезпечував розвиток і метакогнітивних, і поведінкових, і 

регулятивних, і рефлексивних, і вмінь соціальної взаємодії, мав зміст таких 

ситуацій, які піддавались ситуаційному аналізу. Вони мали забезпечити 

формування відповідних соціальних знань – соціальної обізнаності та 

соціальної ідентичності, бути контексними та соціально й особистісно 

значущими. Відтак, надавалися для ситуаційного аналізу ситуації, що 

будувалися за принципом різнорівневості впливу, тобто були спрямовані на 

три рівні функціонування соціальної компетентності: особистісний, 

навчально-професійний та власне соціальний. Наведемо приклад. Студентам 

пропонувалась така ситуація:  

Педагогічна рада коледжу прийняла рішення щодо введення дрес-коду 

для студентів та введення штрафів за його порушення (відпрацювання 

соціально корисливою працею), адже останній рік вигляд студентів став на 

думку викладачів неприпустимим: студенти приходять у шортах та 

шльопанцях на заняття та екзамени, у спортивній формі після тренувань і 
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фізкультури сидять на лекціях, носять камуфляжний одяг, спущені джинси, 

в аудиторіях не знімають капюшони та кепки, студентки одягають міні-

спідниці та глибоке декольте. Як вихід із цієї ситуації, з точки зору 

викладачів, - введення дрес-коду для студентів. Студенти у групах 

аналізували цю ситуацію за вище зазначеними етапами. При цьому кожна 

група отримувала додаткову інформацію про сутність та соціальне и 

особистісне значення дрес-коду, а саме:  

 - дрес-код (англ. dress code) - це неписане правило, регламент у одязі, 

який вказує на приналежність людини до певної професійної чи соціальної 

групи; це мова, за допомогою якої людина надсилає певні меседжі 

оточуючим; залежить від виду діяльності, віку, статі, віросповідання, 

санітарно-гігієнічних вимог тощо; 

 - одяг є «соціальним маркером» суспільства, який передбачає готові 

моделі поведінки (керівник, людина похилого віку, вагітна, представник 

духовенства та ін.).  

 Психологи довели, що тільки 7% інформації про людину – це словесна 

інформація, яка сприймається протягом перших 30 секунд, за 30 секунд 

складається враження про людину, з якою спілкуємося, на підсвідомому 

рівні, 38% – це зовнішній вигляд, 50% – міміка, інтонація, жести;  

- існують різні стилі одягу – вільний, діловий, суворий дрес-код;  

- дрес-код є великим потенціалом для тих, хто хотів би вчитися 

користуватися зовнішнім виглядом як додатковим інструментом комунікації. 

З огляду на те, що одним з інтерактивних методів формування 

соціальної компетентності студентів є і метод соціального інтерв’ю - 

студенти отримували завдання у групах, яке полягало в отриманні 

напівструктурованого інтерв’ю за певною тематикою (як-от, «біла зарплата – 

перевага для людини, підприємства, країни, суспільства», «соціальна 

відповідальність – як я її розумію» та ін.), для чого потребувалося розробити 

структуру інтерв’ю, обрати інтерв’юерів та презентувати можливим 

роботодавцям економічну результативність майбутньої роботи. Під час 
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навчального соціального інтерв’ю студенти вчилися формулювати 

запитання, які готували заздалегідь, фіксували можливі відповіді на них, 

формулювали ситуаційні запитання, обирали правильну стратегію та тактику 

ведення бесіди.   

Виходячи з того, що фронтальні інтерактивні методи передбачають 

спільну роботу всього студентського колективу, спрямовану на обговорення 

певної проблеми та пошуку шляхів її вирішення. До найдієвіших методів, які 

доцільно використовувати для формування соціальної компетентності, 

належать такі методи:  

 - «Мікрофон» (кожному студенту надавалася можливість висловити 

свою думку стосовно певної проблемної теми або незавершеного речення, 

швидко по колу); такими темами є: «у складній життєвій ситуації я...», «на 

мою думку соціальні інститути...», «у соціальних законах мене дивує...» 

та ін.; 

 - «Мозковий штурм», що базується на низці психологічних та 

педагогічних закономірностей, передбачає колективне обговорення, пошук 

рішень, що спонукав учасників до взаємодії шляхом вільного вираження 

думок з метою розв’язання поставлених завдань. Спостереження за 

студентами довело, що застосування мозкового штурму сприяє розвитку 

усного мовлення студентів, комунікативних та регулятивних умінь; спонукає 

до активного пошуку найоптимальніших варіантів для висловлювання 

власних поглядів щодо поставленого завдання. Дотримувалися обов’язкових 

умов методу, як-от, обмежений час на обмірковування завдань, заборона 

критики, залучення усіх студентів до процесу, фіксування усіх ідей та 

припущень для подальшого обговорення та узагальнення; 

 - «Навчаючи-вчусь», що передбачав ознайомлення студентами один 

одного значущою інформацією, що міститься у заздалегідь підготовлених 

викладачем або ними самими картках стосовно певної проблемної теми. 

Наприклад, були запропоновані інформаційні блоки з таких проблемних тем 

як «Типи копінг-поведінки людей», «Соціальна ідентичність сучасної 
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української молоді», «Соціальна мобільність», «Соціальні та професійні 

норми» та ін.; 

 - «Ажурна пилка», який заснований на взаємодії студентів у двох 

типах груп – домашніх та експертних, та, відповідно, опанування двома 

типами ролей – рівноправного члена домашньої групи, який збирає та 

аналізує інформацію та експерта, який презентує та обґрунтовує інформацію 

на рівні експерта як іншим експертам, так і членам домашньої групи.  

Наведемо приклад. За допомогою цього інтерактивного методу 

студенти визначали характерні особливості таких явищ як «професійна 

компетентність», «життєва компетентність», «особистісна компетентність», 

«соціальна компетентність», «громадянська компетентність». Студентську 

групу випадковим методом об’єднано у чотири групи (домашні групи). 

Кожна з груп отримала завдання за допомогою діаграми Вена визначити 

спільні та особливі характеристики таких явищ як: 1) професійна 

компетентність та соціальна компетентність, 2) життєва компетентність та 

соціальна компетентність, 3) особистісна компетентність та соціальна 

компетентність, 4) соціальна компетентність та громадянська 

компетентність. Після роботи у «домашніх групах» студенти розходилися по 

експертних групах, залишивши одного з них у своїй домашній групі для 

фіксації експертної думки. Після роботи в експертних групах студенти 

повертались у свої домашні групи, вносили корективи у діаграми та після 

відповідної підготовки презентували групове бачення спільних та особливих 

(специфічних) характеристик вищезазначених явищ. Зазначений метод 

забезпечив, у першу чергу, формування таких умінь як: соціальна взаємодія 

(володіння засобами вербальної та невербальної комунікації, механізмами 

взаєморозуміння; вміння працювати у команді; вміння вести переговори; 

вміння здійснювати колективну творчість); регулятивні уміння (здійснення 

регуляції власного емоційного стану у ситуаціях соціальної взаємодії; вміння 

регулювати емоційний стан у стресовій ситуації, керувати власною 

соціальною активністю; відстоювати свою позицію у конструктивний спосіб; 
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здатність входити у стан інших, ставити себе на місце іншого) та рефлексивні 

уміння (критичного аналізу власних дій, вчинків, дій та вчинків інших; 

визначення рівня власної соціальної компетентності, механізмів її розвитку). 

Крім того, він забезпечував актуалізацію знань щодо сутності соціальної 

компетентності, її структури та механізмів розвитку, відтворення ситуації 

отримання різної соціальної інформації, необхідність критичного ставлення 

до неї (при отриманні хибної інформації від експертної групи, яка не 

відповідає інформації домашньої групи). 

З низки ігрових інтерактивних методів використано ділові та рольові 

ігри, ігри-імітації. Метою їх застосування є навчання колективної розумової 

та практичної роботи, формування вмінь та навичок соціальної взаємодії, 

індивідуального та колективного прийняття рішень. Студенти самі обирали 

власну роль у грі; висували припущення про ймовірний розвиток подій, 

створювали проблемну ситуацію, шукали шляхи її розв’язання, покладаючи 

на себе відповідальність за обране рішення. Викладач в ігровій моделі 

виступав як інструктор (ознайомлення з правилами гри, консультації під час 

її проведення), суддя-рефері (коригування і поради стосовно розподілу 

ролей), тренер (підказки студентам з метою прискорення проведення гри), 

головуючий, ведучий (організатор обговорення). 

Ми помітили: ігрові методи є вкрай важливими для формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів, адже вони забезпечили не 

тільки успішне формування соціальних знань на всіх їх рівнях, але і надали 

змогу набути соціальних умінь, відпрацювати їх у різних змодельованих 

ситуаціях, оволодіти досвідом реальної соціальної взаємодії, приміряти на 

себе різні соціальні ролі, актуалізувати важливі особистісно-професійні 

якості студентам усіх груп. 

Головною особливістю ігрових методів є наявність рольової взаємодії, 

яка структурує групу; роль закріплює за кожним учасником гри певну 

позицію в групі, що передбачена функцією. При чому роль у процесі гри є не 
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тільки сумою функцій, але і зразків поведінки, а учасники гри формують 

певну систему очікувань щодо носія певної ролі. 

За структурою заняття-гра складалося з чотирьох етапів: орієнтування 

(введення студентів у тему, ознайомлення з правилами гри, загальний огляд 

її перебігу); підготовка до проведення гри (ознайомлення зі сценарієм гри, 

визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв’язання 

проблеми); основна частина – проведення гри;  обговорення 

підсумок [81, c. 42].  

Під час заняття основних вимог до ігор дотримувалися для формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів. Такими, на наш погляд, є: 

 - розподіл ролей між учасниками гри за ознакою міри соціальності; 

 - спільна діяльність учасників гри в умовах диференціації та інтеграції 

функцій, що імітуються; 

 - діалогове спілкування партнерів як умова прийняття 

спільних рішень; 

 - наявність загальної ігрової мети у всього ігрового колективу (ігрової 

системи), яка є фоном для розгортання соціальних та навчально-професійних 

конфліктів та протиріч; 

 - гнучкий масштаб часу; 

 - уведення в гру імпровізацій (непередбачуваних обставин, що 

моделюють можливі непередбачувані соціальні процеси); 

 - використання системи оцінки результатів ігрової діяльності та 

професійних знань, що забезпечують змагальність; 

 - наявність системи соціального та іншого стимулювання, що 

мотивують до відтворення сформованих соціальних умінь у 

реальній ситуації; 

 - динамічність, неперервність та емоційність; 

 - спрямованість на формування соціальної обізнаності, соціальної 

ідентичності та соціального досвіду студентів. 
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Ще одним дієвим інтерактивним методом, використаним під час 

експерименту, стала навчальна дискусія, яка є способом організації спільної 

діяльності, який сприяє виробленню загального рішення проблеми; методом 

навчання, що підвищує ефективність навчального процесу за рахунок 

публічного обговорення важливого питання, обміну думками,  включення 

студентів у колективний пошук істини [81]. Найбільш результативною 

виявилася навчальна дискусія на заняттях саме з соціально-гуманітарних 

дисциплін, оскільки розвиває самостійне мислення, уміння аргументувати 

власну думку, аналізувати й підтверджувати чи спростовувати твердження, 

критично оцінювати отриману інформацію.  

Під час навчальної дискусії обговорювалися наукові висновки, дані, що 

потребують додаткової підготовки за джерелами, які містять більш детальну 

інформацію, ніж підручник. Зауважимо, що структурно дискусія складається 

з трьох етапів – орієнтування (ознайомлення учасників з дискусійною 

проблемою, формулювання цілей, встановлення правил та регламенту), 

оцінювання (виступ учасників, обговорення, відповіді на запитання) та 

консолідація (аналіз результатів, узгодження думок та припущень, 

формулювання висновків, підведення підсумків та прийняття рішень).  

В експериментальній діяльності підтверджено: переваги дискусії, адже 

вона спрямована як на засвоєння нових знань, так і на створення емоційно 

насиченої атмосфери, що сприяло глибокому проникненню в істину [78].  

Однією з інноваційних інтерактивних технологій навчання учнівської 

та студентської молоді, форм навчальних дискусій, яка є дієвим засобом 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі 

є дебати.  

Саме дебатна технологія визначається на сьогодні зарубіжними і 

вітчизняними вченими та практиками як найбільш ефективна в аспекті 

формування їх громадянської компетентності, розвитку критичного мислення 

та комунікативних навичок, є технологія дебатів (А. Єрмоленко [52], 

О.В. Зима [71], Н. Клаксон, А. Кроуфорд, О.І. Пометун [80], А. Шнайдер 
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[180] та ін.). Попри те, що на дещо відмінні підходи науковців до 

категоріального визначення сутності дебатів у педагогічних дослідженнях, 

зокрема у їх віднесенні до особливих педагогічних методів (А. Кроуфорд, 

А. Шнайдер, М. Шнурер та ін.), стратегій навчання (С. Скотт, Д. Стейнберг, 

А. Фріллі та ін.) чи окремої педагогічної технології (З. Імжарова, О. Пометун, 

та ін.), саме дебати як особливий освітній інструмент має широкі можливості 

щодо забезпечення успішного професійного навчання та професійного 

розвитку майбутніх фахівців. 

Вслід за О.І. Пометун та ін. під дебатами (від фр. debat – дискусія) 

розуміємо особливу педагогічну технологію, яка полягає у спеціально 

організованій, чітко структурованій публічній дискусії з актуальної 

проблематики, спрямованої на вирішення розвивальних (розвиток 

когнітивних, емоційно-вольових, комунікативних, організаційно-

управлінських, моральних якостей особистості), дидактичних (формування 

та актуалізація знань, їх трансформація в особистісну форму, формування 

навчальних, самоосвітніх умінь та навичок) та соціалізаційних (оволодіння 

соціальними ролями та нормами, формування соціальної компетентності, 

соціальної ідентичності особистості) завдань.  

Розглядаючи дебати як педагогічну технологію, що реалізується в 

освітньому процесі коледжу, зазначимо, що вони відносяться до академічних 

і можуть проводитись у таких найбільш розповсюджених формах за 

спрямованістю, кількістю учасників, наявністю тайм-аутів та ін. 

особливостями регламенту проведення, як: дебати Лінкольна-Дугласа, дебати 

Карла Поппера, політичні дебати, парламентські дебати, судові дебати [180].  

Враховано під час упровадження моделі різні форми академічних 

дебатів, що ґрунтуються на єдиних принципах. Зупинимось більш детально. 

Це принципи: 1) освітньої спрямованості – зорієнтованості на формування, 

актуалізацію знань, оволодіння учасниками новими навчальними та 

професійними уміннями, розвиток особистісних та професійних якостей; 

2) врахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей 
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учасників – студентів коледжу; 3) гуманістичної спрямованості – визнанні 

безумовної цінності, здатності до саморозвитку і самоосвіти, компетентності, 

активності кожного учасника, поваги до опонентів, толерантного ставлення; 

4) партнерського спілкування організаторів та учасників; 5) контекстного 

підходу – актуалізації майбутньої професійної діяльності студентів коледжу 

в їх навчальній діяльності; 5) ігрового моделювання – побудови сценарію 

дебатів за вимогами ділової ігри; 6) інтеграції - вибір тем дебатів враховуючи 

інтеграцію навчального та професійного змісту, міждисциплінарного 

контексту; 7) рефлексії – обов’язковості проведення рефлексивних процедур, 

активізації рефлексивних умінь учасників. Під час взаємодії дотримувалися 

головних структурних елементів академічних дебатів. Такими є: предмет 

обговорення (резолюція, аргументи опонентів, кейси сторін), суб’єкти 

обговорення (учасники дебатів у різних функціональних ролях), простір 

діяльності (організація комунікативної ситуації) та час діяльності (тривалість 

виступів, наявність тайм-аутів).  

У межах спецкурсу «Соціальна компетентність майбутніх економістів» 

проведено дебати з тем «Соціально компетентна поведінка сучасного 

економіста», «Соціальна ідентичність молодої людини», «Проектування 

соціально-професійного розвитку студента». Кожні з дебатів будувалися за 

такою програмою:  

І. Вступ (особливості проведення дебатів; рекомендації як побудувати 

успішний виступ з використанням відео-виступів найуспішніших спікерів 

сучасності, у тому числі – Н. Вуйчіча та ін. (за [163]);  

ІІ. Підготовка до дебатів (оголошення проблеми для підтримки або 

заперечення; розподіл учасників на команди: Команда «Судді»: 

3 кваліфікованих експерти (голова, технічний секретар, експерт); Команда 

«Ствердження»: 3 спікери, 3 помічника спікерів; Команда «Заперечення»: 

3 спікери, 3 помічника спікерів; Команда «Тайм-кіпери»: 2 особи; 

оголошення завдань командам: 
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 - завдання команди «Ствердження»: команда повинна дефінірувати 

тему, тобто визначити її значення. Команда затвердження повинна 

дефінірувати тему так, як це зробила б звичайна людина. Спікер твердження 

не повинен давати визначення кожного слова теми, його завдання - зуміти 

пояснити значення теми і чому вона потрібна; 

 - завдання команди «Заперечення»: сперечатися з кейсом команди 

ствердження. Команда заперечення може поставити під сумнів визначення 

теми тільки в разі, якщо вони вважають, що дефініції теми несправедливі по 

відношенню до них. Несправедливими можуть бути дефініції, неузгоджені з 

темою, занадто специфічні або роблять кейс команди незаперечним. Команда 

заперечення може спростовувати будь-які частини кейса ствердження і 

представити свій кейс;  

ІІІ. Проведення дебатів за такою схемою:  

Виступ 1 спікера команди «Ствердження» (повинен оголосити 

визначення теми (дефініції, критерії) і представити кейс (аргументи, основні 

ідеї) твердження, що підтримує тему. Інші члени команди можуть 

повторювати його ідеї, розкривати та розширювати їх, але нові аргументи їм 

вносити не дозволяються (за винятком відповідей від команди заперечення),  

запитання 3 спікера команди «Заперечення» до 1 спікера 

команди «Ствердження»; 

Виступ 1 спікера команди «Заперечення» (повинен представити весь 

свій кейс: як спростування кейса затвердження, так і аргументи заперечення. 

Якщо в цій промові спікер команди заперечення не сперечається з 

визначенням теми (дефініції, критерій), судді вважають, що команда 

заперечення згодна із запропонованим визначенням. Заперечення повинно 

відповісти на всі аргументи команди ствердження, в іншому випадку 

вважається, що вони з ними погодилися), 

запитання 3 спікера команди «Ствердження» до 1 спікера 

команди «Заперечення»; 
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Виступ 2 спікера команди «Ствердження» (у нього два завдання - він 

має: 1) відповісти на спростування аргументів команди ствердження; 

2) спростувати всі аргументи команди заперечення. Якщо аргументи команди 

заперечення не спростовують, можна вважати, що з ними погодилися. 

Другий спікер команди ствердження повинен розширити свої аргументи за 

рахунок нового підтверджує матеріалу,  

запитання 1 спікера команди «Заперечення» до 2 спікера 

команди «Ствердження»; 

Виступ 2 спікера команди «Заперечення» (у нього два завдання: 

продовжувати спростування кейса затвердження і відповісти на спростування 

кейса своєї команди. Другий спікер команди заперечення теж повинен 

розширити аргументи своєї команди,  

запитання 1 спікера команди «Ствердження» до 2 спікера 

команди «Заперечення»; 

Виступ 3 спікера команди «Ствердження» (його завдання - підвести 

підсумки дебатів і показати судді, чому саме його команда перемогла. Якщо 

спікер у своїй промові використовує нові ідеї, факти, докази чи аргументи, 

яких не було в промовах попередніх спікерів, суддя їх не враховує і може 

знизити спікер-пункти учасника; 

Виступ 3 спікера команди «Заперечення» (його завдання - підвести 

підсумки дебатів і показати суддям, чому саме його команда перемогла). 

ІV. Оцінка суддів (на основі протоколів оцінювання). 

V. Підведення підсумків. Оголошення переможців. 

Наші спостереження довели, що для формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі важливе значення мають 

такі інноваційні інтерактивні методи як проектні.  

Взагалі, термін «проект» має декілька значень: 1) це попередній 

(припустимий текст будь-якого документу); 2) це певна акція, сукупність 

заходів, об’єднаних однією програмою, або організаційна форма 

цілеспрямованої діяльності (як проектування, проектна діяльність); 3) це 
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діяльність із створення (опрацювання, планування, конструювання) якоїсь 

системи, об’єкта, моделі. Проектування, як зазначав С.У. Гончаренко [29], 

спрямоване на створення моделей запланованих (майбутніх) процесів і явищ 

(на відміну від моделювання, яке може поширюватися і на минулій досвід з 

метою його глибшого осмислення). 

У педагогічній науці ХХІ століття проектування як особливий освітній 

метод вченими розглядається по-різному, зокрема як: засіб досягнення 

дидактичної мети завдяки детальному розробленню проблеми, яка має 

завершитися реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим 

чи іншим способом (Є.С. Полат); творча робота учнів у межах заданої теми, 

що має інтегрований характер (В.Н. Стернберг); особлива система навчання, 

за якою учні здобувають знання у процесі планування та виконання 

поступово ускладнених практичних завдань – проектів (Г.М. Коджаспірова) 

та ін.  

Виходячи з того, що проектування – це особлива діяльність людини, 

що спрямована на створення образу, моделі будь якого об’єкту/явища або 

процесу, проектний метод – це особливий педагогічний засіб розвитку 

професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі їх самостійного 

створення та реалізації проектів для вирішення певної навчально-професійної 

проблеми.  

Залишаючи поза увагою дискусійні питання щодо проектування як 

методу чи технології, зауважимо, що його базовими ознаками є:  

- наявність соціально/професійно/особистісно значущої проблеми, яка 

визначає тему проекту; конкретного адресату – замовника проектної роботи; 

- самостійний, індивідуальний характер діяльності студентів; 

- понаднавчальний (метапредметний) характер проекту;  

- вибудовування роботи за структурою діяльності, наявність визначеної 

технології проектування; 

- застосування дослідницьких, пошукових методів вирішення 

проблеми, які є творчими за своєю суттю. 
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Під час проектної діяльності враховано методологічні основи 

проектування в освіті (І.А. Колеснікова [88] та ін.):  

 - ідея випередження, перспективи, що закладена у самому слові 

«проект» - кидок у майбутнє; 

 - ідея різниці потенціалів – між актуальним станом предмету/процесу 

та бажаним; 

 - ідея покроковості – поступового наближення бажаного 

майбутнього образу; 

 - ідея сумісності, кооперації, поєднання ресурсів та зусиль у 

процесі проектування; 

 - ідея розгалуженої активності учасників у процесі виконання спільних 

дій (за В.Х. Кілпатриком). 

Ураховано базові принципи проектування у вищій школі, що 

забезпечують його ефективність. Серед таких є: прогностичності 

(спрямованості на майбутній бажаний результат); інноваційності (відсутності 

аналогу); покроковості (технологічності, наявності програми дій); 

нормування (необхідності проходження етапів у межах регламентованих 

процедур); зворотного зв’язку (постійної рефлексії діяльності та її проміжних 

і кінцевого результатів); прагматичності (продуктивності, обов’язкової 

спрямованості на отримання прикладного результату); культурної аналогії 

(адекватності результатів проектування певним культурним зразкам); 

активності та саморозвитку учасників проектування. 

Дотримуючись головних вимог до проектування у вищій школі, що 

забезпечують його ефективність, на нашу думку, є: суспільна та особистісна 

значущість проблеми, що вимагає вирішення інтегрованих професійних та 

дослідницьких завдань; практична - професійна, теоретична, пізнавальна 

значущість передбачуваних результатів; поєднання різних форм 

індивідуальної, групової та командної роботи студентів; поетапна 

структуризація роботи відповідно до загальної структури діяльності та етапів 

мисленнєвої діяльності, прийняття рішень (розробка проектного завдання; 
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реалізація проекту; оформлення результатів; презентація і захист проекту; 

загальна рефлексія); використання різних дослідницьких методів; організація 

навчального простору за всіма вимогами тренінгового середовища; ретельна 

підготовка викладачів та ін.  

Взагалі, проектування як метод професійної підготовки майбутніх 

фахівців у вищій школі реалізували у такі етапи, що визначають і підготовку 

викладача, а саме: 1) організаційно-підготовчий, який передбачає 

усвідомлення студентом проблемної ситуації, методологічну обробку 

інформації та формулювання проектного завдання, створення графічного 

передпроектного аналізу у вигляді схеми; 2) пошукового, змістом якого є 

висування гіпотез, пошук способів вирішення проблеми, пошук, 

продукування та створення ескіз-ідей, схеми/моделі проектного рішення; 

3) вирішення, що забезпечує створення програми проектування, її аналіз та 

реалізацію, створення цілісного проектного рішення; та 4) рефлексивного, 

змістом якого є здійснення аналізу відповідності мети та проектного 

рішення, внесення коректив, здійснення додаткових досліджень, і власне, - 

5) презентація рішення, яка може бути проведена у формі окремого 

освітнього заходу із запрошенням роботодавців, фахівців, громадськості. 

Виходячи із загальної типології проектів, у вищій школі під час 

формувального експерименту враховували: 1) за домінувальною діяльністю – 

дослідницькі, пошукові, творчі, рольові, прикладні, орієнтувальні, 

інформаційні проекти; 2) за предметно-змістовою сферою – монопроекти (у 

межах однієї сфери знань) та міжпредметні і метапредметні проекти; 3) за 

характером координації проекту – безпосередні (жорсткі, гнучкі) та сховані 

(неявні, імітувальні учасників); 4) за характером контактів учасників - з 

однієї групи за різними ознаками (внутрішньо університетські, студентські) 

та міжгрупові (між університетські, змішані); 5) за тривалістю – міні-проекти 

(одна навчальна одиниця), короткострокові, довгострокові. 

Враховано під час оцінювання результатів реалізації методу 

проектування у вищій школі загальні критерії, відповідно до моделі 



153 

 

Д. Кіркпатріка (рівні реакції, навчання, поведінки та результату), є: 

1) задоволеність участю у проекті (позитивні враження, бажання учасників 

продовжувати роботу); 2) ступінь засвоєння учасниками процедур 

проектування (на рівні знань та вмінь щодо проблематизації, цілепокладання, 

антиципації, прийняття рішення, рефлексії, презентації результатів тощо); 

3) якість проектного результату у цілому – його соціальна значущість, 

креативність та інноваційність; 4) наявність позитивних зрушень на 

особистісному рівні учасників (динаміка особистісно-професійних якостей); 

5) синергійний ефект – поява проектної команди; 6) становлення соціального 

партнерства – створення соціальних зв’язків між фахівцями, 

студентами, партнерами. 

Базовою умовою успішної реалізації проектування як засобу розвитку 

професійної компетентності майбутніх фахівців у вищій школі, на наш 

погляд, є спеціальна підготовка викладачів, які володіють ігровими, 

діяльнісними, рефлексивними, проблемними методами, можуть бути 

активними членами проектної команди. Важливим є залучення фахівців 

різних сфер діяльності до участі у проектній роботі студентів, що забезпечує 

її метапредметний, прикладний, професійно значущий характер. 

Доцільність застосування проектного методу для формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, на нашу думку, 

обґрунтовується такими положеннями: 

 - проектування є універсальним, метапредметним видом діяльності 

людини, здійснюється за етапами вирішення будь-якої проблемної ситуації, а 

відтак забезпечує формування соціально-професійних знань студентів-

майбутніх економістів на всіх його рівнях, а також метакогнітивних умінь; 

 - групова робота над соціально-значущою проблемою: забезпечує 

активізацію просоціальних мотивів поведінки майбутніх фахівців, мотивації 

їх соціального та професійного саморозвитку; сприяє подоланню соціальних 

стереотипів, установок; 
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 - коректно побудований процес взаємодії студентів у груповій роботі 

забезпечує активізацію інтересу до соціальної взаємодії та спілкування, 

прагнення до соціальної взаємодії; 

 - проходження усіх етапів проектування забезпечує формування 

соціально компетентної поведінки студентів завдяки  

У процесі формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у коледжі використано як окремі проектні методи на заняттях 

дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, так і як 

самостійні освітні заходи - соціальні молодіжні проекти.  

Так, протягом 2016-2018 років організовано та реалізовано такі 

соціальні молодіжні проекти, спрямовані на формування соціальної 

компетентності студентів коледжу, а саме: 

 - «Епіцентр студентських ініціатив», що передбачав розробку та 

презентацію проектів, спрямованих на сталий розвиток міста й області за 

такими напрямами як: промисловість; економіка та підприємництво; сільське 

господарство; освіта, наука, культура; охорона здоров’я; спорт, туризм; 

житлово-комунальне господарство; раціональне природокористування; 

соціальні послуги; молодіжна політика, патріотизм, волонтерство, 

громадянська позиція; 

- «Запорізьких вектор студентських ініціатив», що передбачав 

розробку та презентацію проектів, спрямованих на сталий розвиток міста 

Запоріжжя і Запорізької області за такими напрямами як:  

 - Туристична привабливість м. Запоріжжя та Запорізької області 

(запропонувати нові ідеї і проекти та механізми їх реалізації на практиці); 

 - Культурно-розважальна інфраструктура м. Запоріжжя та Запорізької 

області (урізноманітнити та запропонувати до впровадження кращі ноу-хау зі 

світового досвіду міст); 

 - Покращення екологічної ситуації та підвищення стандартів якості 

життя мешканців м. Запоріжжя (запропонувати механізми вирішення 

конкретних екологічних проблем та довгострокові соціальні програми); 
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 - Соціалізація дорослих і дітей з обмеженими фізичними 

можливостями (запропонувати для конкретних категорій населення соціальні 

програми щодо їх адаптації у суспільстві); 

 - Пропозиції (проекти, ідеї) щодо встановлення пам’ятників у 

м. Запоріжжя (на заміну тих, що були демонтовані у 

результаті декомунізації); 

 - Розробка ідеї та зразка (ескізу, 3D-моделі, міні-копії у матеріалі) 

пам’ятника (скульптурної композиції) Волонтерам. 

Наведемо приклад. Студентами коледжу розроблено та презентовано 

соціальні проекти, що відзначено нагородами. Це: «Музей зору», у якому 

особи з вадами зору знайомилися з моделями визначних пам’яток міста на 

макетах, роздрукованих на 3D-принтері (авт. Н. Літвін); «Wonderland» – 

іграшкова копія міста Запоріжжя на базі дитячої залізниці, а у перспективі – 

й інших міст із діючими моделями для привернення уваги туристів та 

урізноманітнення дозвілля мешканців міста (авт. В. Доценко); «Чекай 

автобус із комфортом» - облаштування в Запоріжжі сучасних зупинок, які б 

захищали від негоди, зменшували ризик можливих ДТП, а також надавали 

можливість підзарядити гаджети і мали usb-портали (авт. Д. Фещенко); 

«Другий шанс», що спрямований на переробку використаного пластику для 

покриття доріг (авт. П. Агапова, Я. Толстенков), «Штучне дерево-генератор», 

(авт. А. Лещенко), «Інтерактивна скульптура» (І. Єфімов) та ін.; 

- «Запоріжжя. Перезавантаження. Проект 1 - Дубовка. 

Перезавантаження», що передбачав розроблення оригінальної проектної ідеї 

(графічне зображення ідеї та її опис), яку можна впровадити та території 

парку Олександрівського району м. Запоріжжя «Дубовий гай» в період його 

реконструкції за такими номінаціями: 1) Краща ідея спортивного відпочинку; 

2) Краща ідея культурного відпочинку; 3) Краща екологічна ідея; 4) Краща 

ідея дитячого відпочинку; 5) Краща ідея відпочинку молоді; 6) Краща ідея 

відпочинку людей похилого віку; 7) Краща ідея ландшафтного дизайну. 
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Метою зазначених проектів визначено: розкриття інноваційного 

потенціалу студентської молоді та його спрямування на соціально-

економічний розвиток Запорізького краю; сприяння формуванню проектної 

культури та інноваційної активності у місті Запоріжжя та Запорізькій області; 

розробка нових механізмів реалізації і впровадження студентських ідей та 

проектів; привертання державної і громадської уваги до проблем збереження 

та розвитку інтелектуального потенціалу регіону. 

Основні завдання соціальних проектів полягали у: 

- формуванні активної життєвої позиції студентів, їх готовності до 

постійного вдосконалення, прагнення до нового; здатності до критичного 

мислення; готовності до ризику, вміння працювати самостійно, готовності до 

роботи в команді та конкурентному середовищі, розвиток креативності та 

підприємництва; бажання працювати на розвиток рідного краю; 

- сприянні впровадженню результатів наукових та творчих 

досягнень студентів в освітню, соціальну, культурну та виробничу сфери 

Запорізького регіону; інтеграції молодіжних проектів в університетські, 

регіональні, всеукраїнські та міжнародні освітні, наукові та інноваційні 

проекти і програми; 

- налагодженні контактів студентської молоді з представниками 

організацій, підприємств, установ, регіональних органів державної влади та 

місцевого самоврядування з метою реалізації власного інноваційного 

потенціалу, розширення можливостей майбутнього працевлаштування, 

участі в розбудові рідного міста й області. 

Останнім етапом конкурсу був публічний захист – презентація проекту. 

Оцінювання проектів здійснювалось групою експертів, до складу якої 

входять представники регіональних органів державної влади та місцевого 

самоврядування, наукові експерти з різних галузей наук, представники 

організацій, підприємств, установ Запорізької області.  

Оцінювання проектів проводилось за такими критеріями: 
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1) актуальність і реалістичність проекту –  наявність чітко 

сформульованої проблеми, що має соціально-економічне значення для м. 

Запоріжжя і Запорізької області; відповідність механізмів реалізації проекту 

очікуваним результатам; перспективи його розвитку; 

2) креативність – оригінальність, інноваційність проекту: наявність 

нових ідей, нових підходів, технологічних або соціальних інновацій у 

запропонованому проекті; 

3) ефективність – досягнення вимірюваних результатів, соціального, 

політичного, економічного ефекту відповідно до запитуваних ресурсів на 

реалізацію проекту; 

4) професіоналізм – наявність в автора(ів) проекту необхідних 

теоретичних знань, практичних навичок, інших досягнень  у відповідній 

сфері діяльності, досвіду роботи з реалізації аналогічних проектів; 

5) захопленість ідеєю – якість презентації проекту під час його захисту. 

У цих конкурсах – соціальних молодіжних проектах взяли участь 

близько 200 студентів. Кращі проекти були відзначені подяками, грамотами, 

цінними подарунками та грошовими винагородами та подані на розгляд 

регіональних органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників 

організацій, підприємств та установ, а також рекомендовані до участі у 

різноманітних інноваційних програмах. 

Соціальні молодіжні проекти стали ключовим методом формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, оскільки вони 

забезпечили її цілісне формування в єдності усіх складових. Особливо 

важливим є те, що така форма індивідуальної та групової роботи (адже 

проекти подавались як від окремих студентів, так і групові) забезпечувала 

формування соціально компетентної поведінки через відпрацювання усієї 

сукупності соціальних умінь у нестандартних, творчих, життєвих умовах. Це 

є обов’язковим механізмом розвитку вмінь та навичок. 

Таким чином, упровадження, наскрізне застосування інтерактивних 

методів навчання у процесі аудиторної та позааудиторної роботи майбутніх 
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економістів, тобто їх забезпечує успішність формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців у коледжі. 

 

2.4. Створення збагаченого соціально-професійного середовища 

коледжу 

 

Для досягнення мети дослідження формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі відповідно визначеним 

принципам та механізмам, нам вдалося забезпечити накопичення студентами 

індивідуального соціального досвіду у різних реальних та змодельованих 

ситуаціях, «зануренням» в особливі умови діяльності, спілкування, 

самоствердження. Їх визначено як збагачене соціально-професійне 

середовище – особлива система впливів та можливостей, що містяться у 

соціальному і просторово-предметному оточенні закладу вищої освіти. 

Важливим завданням збагаченого соціально-професійного середовища 

коледжу є забезпечення соціальної ідентифікації студентів, що забезпечує 

механізми їх соціалізації, спонукає до активного пошуку свого Я у 

відповідній соціальній групі та прийняття її цінностей. Саме соціальна 

ідентифікація і є тим процесом, що забезпечує формування соціальної 

ідентичності майбутніх фахівців як складової їх соціальної компетентності. 

Виходячи із того, що соціальна ідентифікація відбувається через 

сприйняття особистістю характерних особливостей певної соціальної групи, 

порівняння їх з ознаками інших груп та усвідомлення себе як члена цієї 

групи, то освітнє середовище коледжу і має забезпечити умови для такої 

самокатегорізації (за Дж. Тернером). Крім того, для успішної соціальної 

ідентифікації значущим є наявність в освітньому середовищі можливості для 

оцінювання атрибутів соціальної групи та емоційного позитивного 

переживання приналежності до неї, тобто – афективної ідентифікації – 

емоційної прив’язаності до групи. Мотиваційну складову соціальної 

ідентифікації забезпечує участь студентів у груповій діяльності, що 
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підкреслює їх соціальну автентичність в певних соціальних обрядах, 

традиційних дійствах, що спонукають до прийняття цінностей групи. 

Надзвичайно важливим, на нашу думку, є розуміння того, що залежно 

від усвідомлення значущості освітнього середовища закладу вищої освіти 

суб’єктами освітньої діяльності (у першу чергу адміністрацією, викладачами, 

кураторами студентських груп тощо), воно може бути стихійним, 

неорганізованим (його чинники впливають на розвиток особистості 

некеровано, в усьому їх різноманітті), частково організованим або 

організованим (коли його ресурси використовуються як формувальний засіб). 

Стихійне освітнє середовище в сучасних вкрай ризикогенних соціальних, 

культурних умовах, (О.В. Борисенко [15], В.В. Москаленко [115] та ін.), 

може призвести до соціальної маргіналізації – втрати особистістю соціальних 

цінностей, соціальної депривації, дезадаптації та дезінтеграції, девіантної та 

навіть делінквентної, протиправної поведінки. Отже, стихійне, некероване 

освітнє середовище може стати чинником руйнування сформованих на 

попередніх вікових етапах передумов соціальної компетентності майбутніх 

фахівців, призвести до їх негативного соціального розвитку.  

Результати дослідження переконливо доводять, що всупереч 

стихійному, збагачене соціально-професійне середовище коледжу забезпечує 

можливість для реалізації готовності студентів до сприйняття інших 

поглядів, розуміння наявності різних думок, готовності йти на компроміс, 

узгоджувати свою позицію з іншими на основі справедливості, закону і прав 

людини, не нав’язувати єдині стандарти та поважати право особистості на 

унікальність. Освітній процес у таких умовах має забезпечити здійснення 

вчинків за позитивним сценарієм, відсутність поділу на переможців і 

переможених, проявів ксенофобії, здорова конкуренція та ін. Тобто, в 

освітньому просторі коледжу продовжується «підготовка до життя» (за 

З. Бауманом), яка передбачає: розвиток здатності співіснувати в сучасному 

світі з невизначеністю і двозначністю, з розмаїттям поглядів і відсутністю 

нездатних помилятися, гідних довіри авторитетів; прищеплення терпимості 
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до відмінностей і готовності поважати право бути іншим; укріплення 

критичних і самокритичних здібностей і мужності, необхідних для прийняття 

відповідальності за свій вибір і його наслідки; удосконалення здатності 

«змінювати межі» і давати опір спокусі втечі від свободи з причини тієї 

болісної невизначеності, яку вона приносить разом з новими і 

невідомими радощами [6].  

Підтверджено, що освітнє середовище коледжу стає соціально 

насиченим, збагаченим у випадку, коли: 1) мета суб’єктів управління 

освітнім процесом спрямовані на формування у студентів соціальної 

обізнаності, соціальної ідентичності та соціально компетентної поведінки; 

2) організаційна культура закладу, орган його студентського самоврядування, 

діяльність його служб, а також навчально-професійна діяльність студентів та 

професійна діяльність викладачів вибудовуються відповідно зазначеної мети 

– формування соціальної компетентності; 3) середовищно утворювальні дії 

зорієнтовані на приведення характеристик існуючого освітнього середовища 

у відповідність до поставлених мети та завдань. 

Виходячи із положень середовищного підходу, який є методологічним 

для нашого дослідження, в освітньому просторі коледжу для формування 

соціальної компетентності студентів-економістів необхідно створити 

відповідні ніши – нейтралізувати негативні та утворити і 

закріпити позитивні. 

Ґрунтуючись на дослідженнях освітнього середовища та його 

проектування В.І. Панова [130], В.О. Ясвіна [190] та ін., нами виокремлені 

такі три складові збагаченого соціально-професійного середовища, що 

забезпечують формування соціальної ідентичності, соціальної обізнаності та 

соціально компетентної поведінки студентів, що і складають їх цілісну 

соціальну компетентність: 1) просторово-предметна; 2) власне соціальна та 

3) навчально-професійна.  

Просторово-предметна складова збагаченого соціально-професійного 

середовища коледжу виявляється в облаштуванні приміщень з метою 
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активізації просоціальних мотивів майбутніх фахівців, їх прагнення до 

соціальної взаємодії та спілкування, соціальної відкритості та мобільності, 

постійного соціального та професійного саморозвитку; актуалізацію 

соціально-професійних умінь, у першу чергу, - соціальної взаємодії, вміння 

імплементувати способи конструктивного вирішення складних життєвих та 

професійних ситуацій із збереженням власного Я, вміння аналізувати власну 

соціальну активність, соціальний, особистісний та професійний розвиток 

тощо. Це забезпечується гнучкістю, керованістю, індивідуалізованістю, 

символічністю та аутентичністю просторових умов коледжу через створення 

тренінгового простору в аудиторних приміщеннях, особливе оформлення 

приміщень закладу (їх просвітницький, розвивальний характер) та ін. 

Власне соціальна складова збагаченого соціально-професійного 

середовища коледжу передбачає організацію такої взаємодії усіх суб’єктів 

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

психологічної служби), яка забезпечує дійсну актуалізацію соціально-

професійних знань та вмінь, формування індивідуального соціально-

професійного досвіду майбутніх фахівців завдяки атмосфері співробітництва, 

партнерства, конструктивного вирішення проблем.  

Особливе значення у формуванні соціальної компетентності майбтуніх 

економістів має склад студентської групи, її соціально-психологічний клімат. 

Дослідженням доведено, що студентському колективу притаманні особливі 

характеристики, серед яких: 

 - соціально-професійна спрямованість (на здобуття професії), 

спільність інетресів, цілей, зумовлені ставленням до професії при різній за 

ознаками мотивації до навчально-професійної діяльності; 

 - однорідність за віковими ознаками та рівнем освіти; 

 - динамічність відповідно до послідовності навчання від курсу 

до курсу; 

 - високий ступінь самоорганізації, самоуправління. 
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Студентська група – це саме те середовище, в якому студент реалізує 

свої навчально-професійні можливості та здатності, опановує соціальні 

вміння, здобуває досвід соціальної поведінки. Завдяки таким механізмам як: 

наслідування (несвідоме або свідоме слідування прикладу, зразку дій, манері 

спілкування), психологічне «зараження», соціальна ідентифікація 

(отоотждення себе з іншими), студентська група має значущий вплив на 

формування цілісної соціальної компетентності студента, який може або 

посилювати цілеспрямовану дію, або руйнувати її ([177; 179; 181]). Так, 

науковцями доведено, що, з одного боку, існує безпосередня залежність між 

двома проявами вищої форми соціальної активності студентів – 

поведінковим та результативно-діяльнісним. Тобто, соціальна активність й 

соціальна компетентність майбутніх фахівців та успішність навчально-

професійної діяльності є взаємозумовленими, визначають одна одну. З 

іншого боку, існує пряма залежність якості соціально-психологічного 

климату студентської групи та соціальної компетентності студентів [125; 

130; 166; 168; 177; 179; 181]. Відтак, особливої уваги набуває проблема 

оптимізації соціально-психологічного климату студентських груп, 

запровадження заходів щодо формування групової єдності майбутніх 

економістів, актуалізації механізмів їх позитивної соціально-

професійної ідентифікації. 

Забезпечення власне соціальної складової збагаченого соціально-

професійного середовища коледжу здійснюється завдяки спеціальній 

підготовці викладачів соціально-гуманітарних та фахових дисциплін, крім 

того, - організації та проведенню соціально і професійно значущих заходів у 

позааудиторний час, а саме: тематичних декад, науково-практичних 

конференцій, тематичних свят та ін. Важливим є розширення напрямів 

діяльності органів студентського самоврядування в аспекті активної 

волонтерської діяльності, соціального супроводу та підтримки. 

Навчально-професійна складова (передусім дидактична) збагаченого 

соціально-професійного середовища коледжу передбачає спрямованість 
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змісту та методів навчання на формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів - їх соціальної ідентичності, соціальної обізнаності та 

соціально компетентної поведінки.  

Отже, для створення просторово-предметної складової збагаченого 

соціально-професійного середовища коледжу, що моделює соціально 

компетентну поведінку майбутніх економістів, організовано та проведено Дні 

конкурсів проектів із соціально значущої проблематики (наприклад, «Твоя 

соціальна відповідальність», «Живи і працюй в Україні», «Реалізація, захист 

та розвиток прав і свобод людини та громадянина», «Я проти насильства», 

«Чесність починається з тебе», «Моє професійне майбутнє» та ін.). Студенти 

працювали над створенням та наступним захистом соціальних плакатів, 

презентацій, відеороліків, які, в свою чергу, забезпечили соціально значуще 

оформлення закладу, його аудиторій.  

 Важливе значення також має:  

 - оформлення аудиторій коледжу як тренінгового простору, що 

стимулює до вільного спілкування, вільного виявлення своїх думок, своєї 

поведінки; конструктивного вирішення конфліктних ситуацій; забезпечує 

формування вмінь працювати у команді, спільно приймати важливі рішення;  

 - оздоблення аудиторій фліпчартами, що є важливим інструментом 

створення рефлексивного простору, активізації рефлексивних 

умінь студентів; 

 - створення коворкінгу – зони вільного спілкування, взаємодії, 

спільної діяльності. 

Навчально-професійна складова (передусім дидактична) збагаченого 

соціально-професійного середовища коледжу забезпечується 

метапредметним змістом дисциплін циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, реалізацією спецкурсу «Соціальна компетентність 

майбутніх економістів», а також коригуванням завдань виробничої практики 

студентів, до яких уведено завдання з рефлексивного аналізу за шкалами 

самооцінки власних соціально значущих якостей: контактність, здатність 
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працювати у команді, емпатійність, соціальна адаптивність, та вмінь вести 

переговори, домовлятися, виступати публічно тощо. 

 Забезпечення власне соціальної складової збагаченого соціально-

професійного середовища коледжу здійснюється завдяки проведеній 

системний роботі з викладачами колежу у межах постійнодіючого науково-

методичного семінару та тематичних доповідей, міні педагогічних 

майстерень на засіданнях Педагогічної ради та методичної ради коледжу, а 

також спеціально організованих майстер-класах та тренінгів з інноваційних 

методів викладання.  

Так, з метою підготовки викладачів до формування соціальної 

компетентності студентів організовано майстер-класи з запрошенням: 

викладачів університетів з новітніх активних методів організації навчально-

професійної діяльності студентів, активізації їх внутрішніх ресурсів з 

особистісного та професійного розвитку, планування кар’єри тощо; успішних 

фахівців-практиків сфери економічної діяльності, менеджменту, соціальної 

роботи, психологічної діяльності, журналістики та реклами з різних проблем 

соціального, навчально-професійного супроводу освітньої та самоосвітньої 

діяльності студентів, їх соціальної активності. 

 Крім того, з метою формування соціальної компетентності студентів 

системно проводяться соціально та професійно значущі заходи. 

 З 2015 року кожний навчальний рік у коледжі проводяться Грудневі 

наукові читання студентів коледжу з теми «Дорожня карта інтеграції 

України до європейського дослідницького простору». Цей захід спрямований 

на популяризацію наукової діяльності як в межах коледжу, так і поза його 

стінами, а також на активне залучення студентів до участі у науково-

практичних конференцій, до особистісного та професійного розвитку, до 

свідомого планування власного професійного шляху. З метою формування 

поведінкових та регулятивних умінь, умінь соціальної взаємодії та ін. після 

виступів спікерів – провідних фахівців та учених, секційні засідання 

Грудневих читань проводились у форматі доповідей студентів-
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старшокурсників, які презентували власні наукові здобутки, ідеї, 

дослідницький досвід. 

 Особливе значення для формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів мають такі соціально значущі заходи, що 

забезпечують «занурення» студентів у соціально збагачене освітнє 

середовище як: 

 - День волонтера (відмічається щорічно), який передбачає обмін 

досвідом волонтерської діяльності (у тому числи із відомими на всю Україну 

волонтерами в очному на он-лайн форматах), участі у соціальних проектах та 

проводиться у форматах: «жива бібліотека», ярмарок соціальних проектів 

та ін.; 

 - 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 насильства; 

 - щорічна Декада популяризації економічних дисциплін і менеджменту 

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

«Бізнес – це гра!», «Аукціон» та «Економічна дипломатія», спрямовані на 

розвиток лідерських навичок студентів, уміння конструктивно вирішувати 

конфлікті ситуації, працювати у команді, приймати спільне рішення, 

домовлятись. 

 З метою формування соціальної ідентичності студентів кожного року 

ініціюється та супроводжується їх участь у таких заходах як: 

 - 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»; 

 - обласний конкурс патріотичного спрямування для студентської 

молоді «Я - Українка»; 
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 - міський конкурс соціальних ініціатив «Ми – це місто!»; 

 - міжнародний проект - дебатна школа для учнівської та студентської 

молоді «Запорізька молодь дебатує»; 

 - міжрегіональний конкурс патріотичної пісні та поезії «Слався, рідна 

Україно!» та багато інших. 

Участь здобувачів освіти у зазначених заходах у загальногруповій 

формі забезпечує формування групової єдності, згуртованості, підвищує 

якість соціально-психологічного клімату студентської групи в керованих 

умовах активізації соціальних норм та цінностей. 

Одним з основних напрямів створення збагаченого соціально-

професійного середовища коледжу є взаємодія із студентською радою, 

узгодження з нею основних заходів з формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів. Адже саме студентська рада як головний 

представницький орган студентського самоврядування забезпечує право і 

можливість здобувачів освіти самостійно вирішувати питання навчання і 

побуту, захисту їх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні 

коледжу, тобто вона і є тією інституцією, яка, з одного боку, є індикатором 

соціальної компетентності студентства, а з іншого, - суб’єктом 

її формування. 

Саме участь в органах студентського самоврядування, на думку 

дослідників [61; 86; 145], сприяє: формуванню відповідальної громадської 

позиції; стимулюванню активності молодого громадянина у суспільному 

житті; реалізації особистісних якостей, здібностей та талантів особистості; 

формуванню організаторських вмінь; вихованню відповідального ставлення 

до виконання своїх обов’язків та завдань. Робота у складі студентської ради 

забезпечує унікальну можливість набуття соціально-корисного досвіду 

управлінської діяльності; об’єктивізує партнерські стосунки не тільки із 

викладачами, але і з керівництвом закладу вищої освіти. Адже одним із 

базових принципів Болонського процесу є активна участь студентів як 

конструктивних партнерів в управлінні та визначенні змісту і якості освіти. 
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Завданням студентського самоврядування є насамперед розширення 

можливостей студентів для їх повноцінного особистісного і професійного 

розвитку, утвердження соціальної та професійної активності, соціально 

компетентної поведінки. 

Відтак, взаємодія із студентською радою коледжу та узгодження з нею 

основних заходів з формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів передбачали: спільне планування та організацію соціально 

значущих позааудиторних заходів; проведення тематичних зустрічей 

викладачів із членами студентської ради для обговорення та прийняття 

рішень з вирішення поточних проблем; проведення спільних моніторингів 

соціально-психологічного клімату студентських груп; участь у Школі лідера, 

яка проводиться студентською радою для першокурсників; створення 

Етичного Кодексу студента економіко-правничого коледжу. 

Зупинимось більш детально. Так, результатом спільної роботи із 

студентською радою стало обговорення Етичного Кодексу студента 

економіко-правничого коледжу як комплексу моральних та етичних правил, 

якими керується студент протягом усього терміну навчання. Кодекс 

укладений відповідно до загальнолюдських цінностей з метою забезпечення 

всебічного гармонійного студента в цілому та формування його соціальної 

компетентності зокрема. В основу покладені такі етичні принципи:  

 - поваги - справедливого й гідного ставлення до інших студентів, 

викладачів та співробітників коледжу; 

 - чесності – неприйнятності будь-яких виявів неправди; 

 - відповідальності – виконання взятих на себе зобов’язань; 

 - розвитку – безумовного прагнення до особистісного та професійного 

розвитку; 

 - здоров’язбереження – цінування, збереження та розвиток власного 

фізичного, психічного та соціального здоров’я і здоров’я інших; 
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 - організаційної культури – піклування про ім’я, імідж, престиж та 

високе звання коледжу, знання історії, символіки та стратегії розвитку 

коледжу, шанує і примножує його традиції. 

Нормами поведінки, якими студент зобов’язується керуватися 

визначені такі: дотримуватися прав і свобод людини й громадянина України; 

Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, Правил проживання в 

гуртожитку, інших нормативних документів, запроваджених у Коледжі; 

зміцнювати престиж і авторитет Коледжу шляхом власних досягнень у 

навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо; захищати інтереси 

Коледжу, бути його патріотом. Ставитися з повагою до символіки Коледжу; 

сумлінно виконувати обов’язки студента – учасника освітнього процесу.  

Дотримуватися етичних норм та правил поведінки у спілкуванні з іншими 

студентами, викладачами і співробітникам Коледжу; ділового стилю одягу, 

правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів та 

електронному спілкуванні; враховувати та поважати культурні й інші 

особливості різних етнічних, соціальних груп та релігійних конфесій; 

виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, викладачів 

та співробітників Коледжу інших національностей. Дотримуватися правил 

проживання в гуртожитку, а також підтримувати атмосферу добросусідства, 

уникаючи будь-яких непорозумінь з іншими мешканцями гуртожитку та його 

співробітниками; забезпечувати чистоту і порядок в навчальному корпусі, 

гуртожитках, на території Коледжу та прилеглих до неї зон, брати участь у 

благоустрої; вести здоровий та активний спосіб життя, що передбачає 

відмову від куріння, вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів, 

розумну організацію навчального часу та дозвілля, заняття фізкультурою і 

спортом; поважати інтелектуальну власність, коректно застосовувати цитати 

з посиланням на першоджерела. 

Неприпустимими для студента у Кодексі визначені: поведінка, яка 

може завдати шкоди Коледжу та його репутації; брутальність і нахабство у 

поведінці; різні форми публічного прояву агресії; участь у будь-якій 
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діяльності, що пов’язана з оманою, нечесністю; спізнення на навчальні 

заняття або пропуски без поважної на те причини; завдавання шкоди 

матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній базі Коледжу; 

передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, інших 

документів та матеріалів Коледжу; інша негідна поведінка, що визнана 

законодавством України протиправною. 

У своїй єдності створені складові збагаченого соціально-професійного 

середовища коледжу забезпечують формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів, пролонгують та посилюють формувальний ефект 

перших двох організаційно-педагогічних умов. 

 

Висновки до другого розділу 

 

З’ясування науково-методичних засад формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в 

коледжі дають підстави зробити такі загальні висновки за розділом. 

1. Базовими методологічними положеннями, що визначають авторське 

розуміння сутності соціальної компетентності майбутніх економістів та 

особливостей її формування у коледжі на трьох рівнях є: 1) на 

філософському – положення діалектичного матеріалізму та прагматизму; 

2) на загально науковому – положення системного, синергетичного, 

інформаційного підходів; 3) на конкретно науковому – положення 

діяльнісного, соціально поведінкового, контекстного, середовищного та 

генетичного підходів.  

Окреслені методологічні положення створили підґрунтя для 

розроблення структурної моделі формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у процесі навчання у коледжі, що презентує мету та 

завдання діяльності (цільовий блок), її принципи, організаційно-педагогічні 

умови (змістовий блок), етапи, форми і методи діяльності (технологічний 
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блок) та критерії, показники, рівні сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів (результативний блок). 

2. Організаційно-педагогічними умовами, що забезпечують 

ефективність формування соціальної компетентності майбутніх економістів у 

коледжі визначені: 1) визначено оновлення змісту дисциплін гуманітарного 

та соціально-економічного циклу на засадах метапредметного підходу; 2) 

наскрізне впровадження інтерактивних методів навчання в аудиторній та 

позаудиторній діяльності майбутніх економістів; 3) створення збагаченого 

соціально-професійного середовища коледжу. Кожна з організаційно-

педагогічних умов забезпечуються комплексом різноманітних форм и 

методів навчання, що за логікою розгортання реалізуються за установчо-

мотиваційним, змістово-операційним та контрольно-рефлексивним етапами. 

3. Критеріями сформованості соціальної компетентності майбутніх 

економістів-студентів коледжу визначено: 1) соціальна ідентичність як 

результат сформованості її ціннісного компоненту; 2) соціальна обізнаність 

як результат сформованості її когнітивного компоненту; 3) соціально 

компетентна поведінка як результат сформованості її конструктивного 

компоненту. Кожний з критеріїв має свої конкретні та діагностичні 

показники, що виявляються на трьох рівнях: низькому (початковому), 

середньому та високому. 

Теоретично визначені та обґрунтовані науково-методичні засади 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, 

відповідно вимогам педагогічної науки, вимагають їх експериментальної 

перевірки під час апробації. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [35; 37; 41; 

43].  
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РОЗДІЛ 3.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У 

ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В КОЛЕДЖІ 

 

3.1. Організація та хід педагогічного експерименту 

 

Експериментальна перевірка визначених науково-методичних засад у 

цілому та організаційно-педагогічних умов формування соціальної 

компетентності у майбутніх економістів у коледжі зокрема вимагає 

здійснення її діагностичного вимірювання, що у свою чергу, детермінувало 

необхідність пошуку надійного дослідницького інструментарію.  

Передусім зазначимо, що діагностика компетентності людини в цілому 

та соціальної компетентності, зокрема, вважається дослідниками суттєвою 

науковою проблемою, адже, як стверджував Дж. Равен, навчання 

компетентностям гальмується труднощами вимірювання та підтвердження 

особливостей компетентностей  [139]. Крім того, необхідним, на нашу думку, 

є врахування вікових особливостей особистості в ситуації вимірювання її 

соціальної компетентності, адже у дітей вона набуває особливих 

характеристик, а її діагностика будується на інших науково-методичних 

засадах та критеріях, ніж у молоді та дорослих.  

 Здійснений аналіз наукових праць, присвячених дослідженню 

соціальної компетентності студентів/майбутніх фахівців дає підстави 

стверджувати про наявність різних підходів до її діагностики. 

 До першого підходу віднесені наукові розробки, в яких автори, 

незважаючи на усвідомлення комплексності, системності та 

багатокомпонентності явища соціальної компетентності особистості, для її 

діагностики обирають критерії одного з компонентів, як правило ціннісно-

мотиваційного та особистісного – життєстійкість, особистісний диференціал, 

самоорганізованість діяльності (Т.Г. Пушкарьова [137] та ін.) або 
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комунікативного – емпатійності, комунікативної толерантності, 

доброзичливості, рефлексивності (Г. Богачева, О. Демчук, Г. Мосягіна та ін.). 

У деяких дослідженнях соціальна компетентність вимірюється за допомогою 

Методики діагностики комунікативної соціальної компетентності (КСК) 

(автори М. Фетискин, В. Козлов, Г. Мануйлов). Одним з критеріїв розвитку 

соціальної компетентності майбутніх фахівців визначається науковцями і 

соціальний інтелект як: здатність особистості розуміти інших людей та діяти 

або вчиняти мудро відносно інших; адаптованість індивіда до людського 

буття (Д. Векслер); система інтелектуальних здібностей, незалежних від 

фактору загального інтелекту і пов’язаних, перш за все, з пізнанням 

поведінкової інформації (Дж. Гілфорд); стійка, заснована на специфіці 

розумових процесів, афективного реагування і соціального досвіду здібність 

розуміти самого себе, а також інших людей, їх взаємовідносин і прогнозувати 

міжособистісні дії (Ю. Ємельянов). 

 Для вимірювання соціальної компетентності у такому аспекті авторами 

використовується Тест Дж. Гілфорда і М. Саллівена, опитувальник 

«Діагностика соціального інтелекту особистості» авт. Н. Каліна, 

Опитувальник рівня емпатійних здібностей В. Бойко. 

 До другого підходи віднесено ті дослідження, автори яких 

запропонували єдину авторську методику діагностики соціальної 

компетентності особистості – опитувальник, що містить шкали самооцінки за 

різними показниками. Так, у дослідженні А.О. Новікової [124] соціальна 

компетентність визначається інтегрованою якістю, яка включає до себе: 

політичну, соціально-економічну, полікультурну, соціально-комунікативну, 

індивідуально-особистісну та інформаційно-інструментальну компетентності. 

Діагностику сформованості А.О. Новікова [124] пропонує здійснювати за 

допомогою шкали оцінки рівня соціальної компетентності (за результатами 

оцінки студентів власних умінь, якостей, дій). 

 До третього підходу нами віднесені ті дослідження, автори яких, 

виходячи із багатокомпонентної структури самого явища соціальної 



173 

 

компетентності особистості, здійснювали її вимірювання за допомогою 

комплексу певних діагностичних методик (О.В. Варецька [19], 

І.Б. Зарубінська [70], В.М. Шахрай [177]. І. Шпичко [182] та ін.).  

Так, ґрунтуючись на п’яти компонентній структурі соціальної 

компетентності (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 

рефлексивний та особистісний компоненти) І.Б. Зарубінська [70] визначає 

п’ять критеріїв її сформованості (особистісний, ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, операційно-технологічний та рефлексивний) у майбутніх 

фахівців і пропонує методи її діагностики, а саме: анкета, спрямована на 

вивчення характеру мотиваційного компоненту – уявлення про життєвий 

успіх, ставлення студентів до нього та власні життєві пріоритети; 

орієнтаційна анкета Б. Басса, яка визначає спрямованість особистості на себе, 

взаємодію, на справу; академічний тест, що спрямований на виявлення знань 

семантичного поля соціальної компетентності; тест оцінювання соціальної 

компетентності; анкета для визначення соціальної компетентності.  

Для діагностики рівнів сформованості соціальної компетентності 

студентів, що визначалися відповідними знаннями, уміннями, професійно-

значущими особистісними якостями і ціннісними орієнтаціями, І. Шпичко 

[182] застосовані: тест «Самооцінка станів тривожності, фрустрації, 

агресивності та ригідності» (адаптований варіант методики Г. Айзенка), 

методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і 

Р. Даймонда, діагностика комунікативного контролю (М. Шнайдер), методика 

О. Моткова «Життєве покликання», методика К. Томаса, тест смисложиттєвих 

орієнтацій (СЖО) О. Леонтьєва, методика «Q-сортування: діагностика 

основних тенденцій поведінки у реальній групі» (автор – В. Стефансон). 

Отже, зважаючи на наявність різних підходів до діагностики соціальної 

компетентності особистості, невизначеності діагностичних процедур, 

виникає необхідність у виборі власного шляху вимірювання соціальної 

компетентності майбутніх економістів для з’ясування формувального 

характеру освітнього процесу у коледжі. 
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Виходячи із власного розуміння сутності соціальної компетентності 

майбутніх економістів як інтегративного особистісно-професійного явища, яке 

складається із ціннісного (система соціальних ставлень), когнітивного 

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

компонентів і забезпечує успішність їх соціально-професійної адаптації, 

майбутньої професійної діяльності та життєдіяльності в цілому завдяки 

гармонізації власних потреб, індивідуальних цілей та соціальних норм. А 

також враховуючи відсутність у педагогічній науці надійної методики 

діагностики соціальної компетентності майбутніх економістів за всіма її 

складовими, актуалізується потреба у створенні комплексу відповідних 

діагностичних методик, які б, з одного боку, відповідали вимогам сучасної 

психолого-педагогічної діагностики, а з іншого, - забезпечили вимірювання за 

всіма компонентами. 

 За результатами здійсненого аналізу вимог сучасної педагогічної 

діагностики, методології педагогічного експерименту (С.У Гончаренко [29], 

Т.Є. Кристопчук, С.О. Сисоєва [150] та ін.) визначено такі, що визначають 

відбір методик вимірювання соціальної компетентності майбутніх економістів, 

а саме: 1) відповідність методик віковим особливостям піддослідних; 

2) надійність та валідність обраних методик; 3) нетравмувальний, 

розвивальний характер діагностичних процедур (є психогігієнічними). 

 Отже, проведений науковий пошук надав змогу відібрати комплекс 

діагностичних методик соціальної компетентності майбутніх економістів, до 

якого увійшли для вимірювання: 1) ціннісного компоненту – Тест 

смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва; Опитувальник мотивації 

соціального успіху М. Кубишкіної; 2) когнітивного компоненту – авторський 

дидактичний тест; 3) конструктивного компоненту – Методика «Q – 

сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групи» 

В. Стефансона; Опитувальник толерантності-інтолерантності до 

невизначеності Т. Корнілової; авторська Шкала самооцінки соціальних умінь. 
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 Розкриємо призначення та особливості застосування кожної 

діагностичної методики. 

 Для діагностики ціннісного компоненту соціальної компетентності 

майбутніх економістів застосовано дві надійні та валідні з погляду 

психометричних вимог методики - Тест смисложиттєвих орієнтацій 

Д. Леонтьєва (Додаток Б) та Опитувальник мотивації соціального успіху 

М. Кубишкіної (Додаток В). 

 Так, Тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва, який є 

адаптованою версією тесту «Мета у житті» (Purpose-in-Life Test, PIL) 

Дж. Крамбо та Л. Махоліка. Цей тест спрямований на дослідження уявлень 

молодих людей про майбутнє життя за такими характеристиками як 

наявність або відсутність цілей у майбутньому, осмисленість життєвої 

перспективи, інтерес до життя, задоволеність життям, уявлення про себе як 

про активну та сильну особистість, яка самостійно приймає рішення та 

контролює своє життя. 

 Досліджуваним пропонуються пари протилежних тверджень, одне з 

пари яких вони мають обрати – те, що у більшій мірі, на їх думку, відповідає 

дійсності, та обрати ступінь відповідності (1, 2, 3 або 0, якщо обидва 

твердження однаково правильні). Наведемо приклад. Так, пропонується такі 

пари тверджень як: «У житті я не маю визначених цілей та намагань» або «У 

житті я маю чіткі цілі та намагання»; «Моє життя у моїх руках і я сам керую 

нею» або «Моє життя не підкорюється мною, вона керується зовнішніми 

обставинами». Аналіз результатів методики здійснюється за такими блоками 

тверджень як «осмисленість цілей у житті», «інтерес до життя», «керованість 

власного життя» за трьома рівнями: низьким – 0-19 балів; середнім – 20-39 

балів та високим – 40-60 балів. 

Опитувальник мотивації соціального успіху М. Кубишкіної 

спрямований на виявлення соціальної мотивації людини, її прагнення до 

досягнення цілей, до конкуренції та соціального престижу. Він складається з 

36 стверджень, на кожне з яких досліджувані мають відповісти «дуже часто» 
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(3 бали), «часто» (2 бали) та «ніколи» (1 бал). Так, твердженнями, що 

визначають соціальну мотивацію людини є такі: «Мені важливо, щоб мої 

результати були кращими ніж у інших», «Я дорожу визнанням оточуючих 

мене людей», «Багато за що я берусь, я не довожу до кінця», «Мені 

подобається виступати перед великою аудиторією»; що визначають 

прагнення до соціального престижу є такі: «Для мене важливо вибитися у 

люди», «Я не маю бажання мати високий соціальний статус», «Я 

задоволений тим положенням, яке маю, та не прагну до більшого престижу»; 

що визначають прагнення до конкуренції є такі: «Успіх інших мене 

підстьобує та активізує краще всього», «Невдачі стимулюють мене краще, 

ніж успіхи» та ін. 

За кожною шкалою підраховується сума балів, за якою визначається 

рівень мотивації соціального успіху: низький, середній та 

високий відповідно. 

 Для діагностики когнітивного компоненту розроблено Дидактичний 

тест, який складався з 30 закритих запитань, що стосувалися трьох шарів 

соціально-професійних знань майбутніх економістів: 1) власне соціального; 

2) професійного та 3) особистісного. За кожну правильну відповідь на 

тестове запитання студент отримує 1 бал, і, відповідно, про низький рівень 

сформованості когнітивного компоненту соціальної компетентності свідчать 

бали від 0 до 10, про середній – від 11 до 21 та про високий – від 22 до 30 

балів (Додаток Г). 

 Для діагностики конструктивного компоненту соціальної 

компетентності майбутніх економістів використано: методику «Q – 

сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групи» 

В. Стефансона (Додаток Д), Опитувальник толерантності-інтолерантності до 

невизначеності Т. Корнілової (Додаток Ж) та авторська Шкала самооцінки 

соціальних умінь (Додаток З). 

 Так, Методика «Q – сортування: діагностика основних тенденцій 

поведінки у реальній групи» В. Стефансона спрямована на визначення шести 
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основних тенденцій соціальної поведінки людини: залежність (внутрішнє 

прагнення до прийняття групових стандартів та цінностей, уміння слідувати 

цим нормам), незалежність, комунікабельність (контактність, уміння 

створювати емоційні зв’язки як у своїй групі, так і за її межами), 

некомунікабельність, прийняття боротьби (активне вміння брати участь у 

груповому житті, добиватися більш високого статусу у системі 

міжособистісних стосунках), неприйняття боротьби. Тенденції до 

незалежності, некомунікабельності, уникнення боротьби свідчить про 

схильність до уникнення соціальної взаємодії, схильність зберігати 

нейтралітет у спорах та конфліктах, соціальну закритість та низьку соціальну 

активність. Досліджуваному пропонується 60 стверджень, які він має 

маркувати таким чином: як «так, характерно для мене у моїй студентській 

групі коледжу» або«ні, нехарактерно для мене у моїй студентській групі 

коледжу». Кожній відповіді «так» присвоюється 1 бал кожною тенденцією. 

Суми балів порівнюються за суміжними тенденціями: залежність – 

незалежність, комунікабельність – некомунікабельність, прийняття боротьби 

- неприйняття боротьби. Виходячи з того, що  заперечення по одній шкалі є 

визнанням протилежної тенденції, то кількість балів за відповіді «так» та 

«ні» за протилежними тенденціями підсумовуються. У випадку, коли сума 

балів за шкалою дорівнює сумі балів за протилежною шкалою або близька до 

неї, це свідчить про наявність піддослідного внутрішнього конфлікту, 

зумовленого однаковою виразністю протилежних тенденцій у групі.  

Про тенденцію до соціальної залежності свідчать такі твердження як: 

«Я схильний підтримувати настрій та з погляду своєї групи», «Я відчуваю 

внутрішній неспокій, коли лідер вчиняє всупереч моїм очікуванням», «Я 

надаю перевагу, тому що під час планування роботи відповідальність за неї 

брав на себе лідер» та ін. Про тенденцію до соціальної незалежності говорять 

такі твердження, як: «Я прагну керувати іншими в групі», «Мені подобається 

протиставляти себе лідеру групи», «Я прагну бути у центрі уваги» та ін. Про 

тенденцію до комунікабельності свідчать такі фрази: «Я легко знаходжу 
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зв’язки за межами моєї студентської групи», «Я незадоволений формальними 

стосунками у групі» та ін. Тенденція до некомунікабельності виявляється у 

таких ствердженнях як «Мені не подобається, щоб спілкування у групі є 

доволі фамільярним», «Я негативно ставлюсь до зауважень моїх 

одногрупників» та ін. Про тенденцію до прийняття боротьби свідчать такі 

твердження як: «Я прагну створювати ситуації спорів», «Я недостатньо 

стриманий у виявленні своїх почуттів» та ін. Тенденція до неприйняття 

боротьби виявляється у ствердженнях типу: «Я намагаюсь не показувати свої 

власні почуття», «Я уникаю критики в бік товаришів», «Коли мене 

звинувачують, я розгублююсь та мовчу» та ін.  

Опитувальник толерантності-інтолерантності до невизначеності 

Т. Корнілової спрямований саме на діагностику головних складових 

соціальної компетентності особистості студентського віку – таких вмінь як: 

приймати рішення в умовах невизначеності, свідомо обирати та 

усвідомлювати свій вибір, позитивно спілкуватися з оточуючими, 

конструктивно реагувати у стресових ситуаціях, вирішувати конфлікти без 

насильства, адекватно оцінювати себе та бути толерантним до інших. 

Зазначені вміння поєднуються у три фактори: 1) толерантність до 

невизначеності – це генералізована особистісна властивість, готовність йти 

новими шляхами та обирати найбільш складні завдання, прагнення до 

самостійності, виходу за межі прийнятих обмежень, привабливість складно 

вирішуваних завдань; 2) інтолерантність – прагнення до ясності, 

впорядкованості у всьому та неприйняття невизначеності, визнання головної 

ролі правил та принципів, дихотомічне розділення правильних та 

неправильних способів дій, думок та цінностей; 3) міжособистісна 

толерантність – прагнення до розуміння іншого, прийняття неясності у 

стосунках, розуміння та прийняття несхожості іншого, діалогічність, 

динамічність, стійкість у стосунках з іншими (внаслідок усвідомленості та 

прийняття різниць). Вони оцінюються за трьома рівнями: низьким, середнім 

та високим. 
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 Методика складається з 33 тверджень, які оцінюються за 7 бальною 

шкалою: від 1 – повністю незгодний до 7 – повністю згодний. Визначається 

сума балів, яка свідчить про низький, середній або високий рівень 

толерантності - інтолерантності за кожним фактором та у цілому. Фактор 

толерантності до невизначеності виявляється за допомогою таких стверджень 

як: «Задача для мене є малопривабливою, якщо я її не вважаю такою, яка 

вирішується», «Учителі та наставники, які нечітко формулюють завдання, 

дають шанс проявити ініціативу та оригінальність», «Хороший учитель той, 

хто змушує тебе думати про свій погляд на життя» та ін. Фактор 

інтолерантності вимірюється завдяки таким твердженням як : «Гарна робота 

та, на якій завжди ясно, що і як потрібно робити», «Звичне завжди переважно 

незнайомого», «Якщо не додержуватися принципів, то ніщо у світі не буде 

доведено до кінця», «Розумна людина впорядковує своє життя таким чином, 

щоб не хвилюватися з-за дрібниць» та ін. Фактор міжособистісної 

толерантності визначається такими ствердженнями як: «Людина, яка веде 

рівне, розміряне життя (без особливих сюрпризів та неочікуваностей), має 

бути вдячним за це долі», «Я відчуваю дискомфорт у стосунках з людьми до 

тих пір, поки не зрозумію їхню поведінку», «Я починаю хвилюватись, якщо 

знаходжусь у ситуації, яку не можу контролювати» та ін. 

Авторська Шкала самооцінки соціальних умінь розроблена 

ґрунтуючись на критеріях та показниках, що зазначені у Шкалі соціальної 

компетентності (VSMC – Vineland Social Maturity Scale) Е. Долла, та 

виходячи з розуміння п’яти видів базових умінь, що складають 

конструктивний компонент соціальної компетентності майбутніх 

економістів, а саме:  

1) метакогнітивні вміння: «Ставлю перед собою цілі та розроблюю 

заходи з їх досягнення», «Свідомо приймаю рішення щодо себе, свого 

особистісного та соціального життя», «Маю чіткий план свого соціального та 

майбутнього професійного розвитку», «Постійно аналізую можливості свого 
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соціального оточення», «Планую свою кар’єру, не покладаючись на 

долю чи випадок»; 

2) поведінкові вміння «Реагую спокійно на складні життєві та 

професійні ситуації», «Повожусь як студент, як майбутній економіст», 

«Намагаюсь уникати людей та ситуації, які провокують негативні емоції», 

«Можу виконувати роботу у напруженій ситуації», «Відповідально ставлюсь 

до свого життя як до цінності»;  

3) уміння соціальної взаємодії «Вмію працювати у команді», «Вмію 

вести переговори, домовлятись», «Вмію вести ділову переписку електронною 

поштою», «Виявляю інтерес до поглядів членів групи, команди», «У спільній 

діяльності прагну до творчості, нестандартних рішень»; 

4) регулятивні вміння – «У стресових ситуаціях допомагаю іншим 

зберігати спокій, віру в успіх», «Мобілізую інших, організовую на виконання 

необхідної діяльності», «У конфліктній ситуації знаходжу шляхи 

конструктивного рішення, без насильства, за домовленістю», «Вмію вчасно 

заспокоїтися, зняти напругу», «Вмію стати на місце іншого, подивитись на 

ситуацію з іншої точки зору»; 

5) рефлексивні вміння – «Працюю над невдачами, роблю висновки, на 

підставі яких змінюю свою діяльність», «Критично ставлюсь до власної 

поведінки, власних дій», «Постійно підвищую власний рівень розвитку 

читаючи різну літературу», «Вмію використовувати рефлексивні механізми – 

паузи, запитання, схеми», «Вмію визначати особливості власної соціальної 

компетентності та її розвивати».  

Кожне вміння з кожної групи вмінь студент має оцінити за 10-бальною 

шкалою від 10 (повністю згоден, вмію) до 1 (повністю незгоден, не вмію). 

Оцінки з 1 до 4 свідчать про низький рівень самооцінки соціальних вмінь, від 

5 до 8 – про середній та від 9 до 10 – про високий рівень самооцінки 

розвиненості соціальних вмінь. Максимальна кількість балів самооцінки 

сформованості соціальних умінь за кожною видовою групою складає 50, 

мінімальна – 5 балів; у цілому максимальна оцінка складає 250 балів, 



181 

 

мінімальна – 0 балів. Про високий рівень сформованості соціальних умінь 

свідчить рівень самооцінки від 168 до 250 балів, про середній – від 84 до 167 

балів, про низький – від 5 до 83 балів. 

 Отже, розроблений комплекс діагностичних методик відповідав 

поставленим вище завданням, а саме - усі методики, що входять до нього: 

1) відповідають віковим особливостям піддослідних - студентів; 2) є 

надійними та валідними, побудовані за різними типами діагностичних 

методів – тест, опитувальник, шкала самооцінки; 3) мають нетравмувальний, 

розвивальний характер. 

 Згідно з вимогами до сучасних педагогічних досліджень 

(С.У. Гончаренко, Т.Є. Кристопчук, С.О. Сисоєва, та ін.), експериментальна 

перевірка визначених науково-методичних засад формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі передбачала проведення:  

1) констатувального етапу, на якому вивчався первинний рівень 

сформованості соціальної компетентності майбутніх економістів в умовах дії 

існуючого складу факторів;  

2) формувального етапу, який був спрямований на впровадження 

визначених експериментальних факторів (організаційно-педагогічних умов); 

3) контрольного етапу, що передбачав вторинну діагностику рівня 

сформованості соціальної компетентності майбутніх економістів після 

введення в дію експериментальних факторів. 

 Перед реалізацією експериментальних заходів було проведено пілотне 

дослідження з метою визначення ступеня актуальності обраного предмету 

дисертаційної роботи, апробації діагностичного інструментарію. Пілотне 

дослідження проводилось протягом 2014-2015 років серед 356 студентів 1-3 

курсів економічних спеціальностей коледжів: Економіко-правничого 

коледжу Запорізького національного університету.  

Пілотне дослідження здійснювалось за допомогою розробленої анкети 

(Додаток К). 

За результатами анкетування отримано такі дані: 
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 - 100% студентів вважають соціальну компетентність однією з 

найважливіших характеристик сучасного економіста, проте тільки 73,87% 

змогли дати відповідь на запитання «Як Ви розумієте таке поняття як 

соціальна компетентність?», причому більшість з опитаних саму соціальну 

компетентність розуміють як: здатність ефективно управляти інформацією 

(68,8%), вміння працювати у групі (62,6%), інтерес до суспільства (56,4%), 

конкурентоспроможність в умовах ринку (32,8%), уміння управляти власною 

кар’єрою (19,3%), соціальну адаптацію (31,1%), соціальну активність (7,3%), 

здатність домовлятися (6,4%), стійкість до зовнішніх змін (3,4%), можливість 

брати участь у різних акціях, проектах (3,4%), можливість мати роботу та 

сім’ю (1,42%) (рис. 3.1); 

 

 

 

 

 - серед професійних якостей, якими, у першу чергу, має володіти 

економіст для успішної професійної діяльності в сучасних умовах, 

студентами, окрім спеціальних знань (економічних законів, нормативних 

актів та ін.), умінь проводити аналіз фінансових потоків, стану підприємства 
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розуміння пояття "соціальна компетентність"

Рис. 3.1. Розуміння студентами сутності соціальної 

компетентності  
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та ін. визначено: вміння вирішувати проблеми (23,5%), вміння приймати 

рішення (11,5%), працювати у команді (5,05%); 

 - серед основних, найважливіших характеристик соціально 

компетентної людини/фахівця студентами визначаються такі (за ступенем 

значущості): постійний саморозвиток, спрямованість на досягнення 

життєвого успіху, вміння працювати у групі, комунікабельність, вміння вести 

переговори, толерантність, подолання соціальних стереотипів; 

 - на запитання «Чи спрямований навчальний процес у Вашому закладі 

освіти на розвиток соціальної компетентності студентів?» 31,1% студентів 

відповіли «так», 12,2% - «складно сказати» та 56,7% – «ні»; 

 - серед коректив, які, на думку студентів, необхідно ввести в освітній 

процес з метою успішного розвитку їхньої соціальної компетентності, 

зазначені такі: більше проводити тренінгів з розвитку соціальної 

компетентності, адаптації (32,8%); ввести спеціальні курси (6,4%) та ін. 

(рис. 3.2). 

 

 

Щодо рівня самооцінки студентами соціальної компетентності, то за 10  

 

 

бальною шкалою: оцінки 1, 2, 3, 4 не поставив жоден із опитаних студентів; 

оцінки 5, 6 та 7 поставили 9,5%, 15,8% та 9,5% студентів відповідно, оцінку 8 
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соціальної компетентності майбутніх економістів (на думку 

студентів) 
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поставили 28%, оцінку 9 поставили 15,8% та оцінку 10 поставили 6,4% 

студентів. Відтак, середня самооцінка соціальної компетентності майбутніх 

економістів коливається між оцінками 7 та 8, що відповідає середньому 

рівню. Це яскраво показує на значну усвідомленість студентами необхідності 

її розвитку, психологічної готовності до змін у цьому контексті, та відповідає 

віковій тенденції до завищення власних можливостей, феномену «рожевих 

окулярів», проявам «юнацького максималізму». 

Отже, результати проведеного пілотного дослідження дали підстави 

стверджувати про таке: 

 - формування соціальної компетентності майбутніх економістів у 

коледжі є актуальною проблемою, яка потребує термінового вирішення 

внаслідок наявної суперечності між сучасними вимогами до 

конкурентоспроможної, соціально успішної та соціально зрілої особистості й 

недостатнім рівнем сформованості соціальної компетентності у майбутніх 

економістів, що виявляється: у недостатньому рівні усвідомлення ними самої 

її сутності, механізмів її розвитку при гострій усвідомленості майбутніми 

фахівцями її значущості, необхідності та недостатності; у недостатній 

спрямованості освітнього процесу у коледжі на її формування. 

 Зазначені результати пілотного дослідження дали змогу окреслити 

шляхи подальшого наукового пошуку. 

 Експериментальне дослідження було здійснено протягом 2015-2018 

років на базі Економіко-правничого коледжу Запорізького національного 

університету. Воно проводився за лонгітюдною (подовженою) формою, 

передбачало тривалий вплив експериментальних факторів (протягом 2 та 3 

курсів навчання – 3, 4 та 5 семестри). До експериментальних груп увійшли 

студенти 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 першої 

експериментальної групи (ЕГ1) увійшли студенти спеціальності 072 Фінанси, 
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банківська справа та страхування – 14 осіб, до другої експериментальної 

групи (ЕГ2) увійшли студенти спеціальності 071 Облік і оподаткування – 21 

особа, до третьої експериментальної групи (ЕГ3) - студенти спеціальності 

071 Облік і оподаткування – 23 особи. Усього експериментальними заходами 

було охоплено 58 студентів. 

 Контрольна група об’єднувала студентів тих самих економічних 

спеціальностей (рік вступу 2013) у кількості КГ1 – 26 студентів, КГ2 – 28 

студентів, усього - 54 студенти. 

Кількісні та якісні показники, отримані за результатами 

констатувального етапу педагогічного експерименту, дали змогу зробити 

висновок про однорідність рівнів сформованості соціальної компетентності 

студентів експериментальних та контрольних груп, засвідчили про її 

переважно початковий (низький рівень). 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

впровадження спеціально організованих освітніх заходів:  

1) установчо-мотиваційний, що передбачали забезпечення 

«входження» студентів у формувальний процес, активізацію їх мотиваційних 

ресурсів, соціальної активності, «занурення» у проблемну ситуацію. У першу 

чергу він забезпечував формування ціннісної складової соціальної 

компетентності майбутніх фахівців завдяки: стимулюванню потреби у 

соціальній взаємодії, співпраці, потреби бути дотичним до вирішення 

актуальних соціальних проблем; активізації мотивів соціального 

саморозвитку; створенню ситуації успіху, соціального самовиявлення; 

підкріплення установок на подолання соціальних стереотипів, реалізацію 

просоціальної поведінки. Важливим завданням цього етапу є забезпечення 

умов для соціальної ідентифікації студентів – усвідомлення та прийняття 

цінностей своєї країни, своєї культури, свого коледжу, студентства, своєї 

майбутньої професії, а також європейських цінностей. 

Цей етап передбачав створення особливого освітнього простору 

коледжу – збагаченого соціально-професійного середовища у просторово-
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предметному, власне соціальному та навчально-професійному 

вимірі (складових).  

У процес професійної підготовки майбутніх економістів у коледжі були 

впроваджені такі формувальні соціально та професійно значущі заходи як:  

 - Дні конкурсів проектів із соціально значущої проблематики 

(наприклад, «Твоя соціальна відповідальність», «Живи і працюй в Україні», 

«Реалізація, захист та розвиток прав і свобод людини та громадянина», «Я 

проти насильства», «Чесність починається з тебе», «Моє професійне 

майбутнє» та ін.), які передбачали створення студентами та наступний захист 

соціальних плакатів, презентацій, відеороліків, що, в свою чергу, забезпечили 

соціально значуще оформлення закладу, його аудиторій; 

 - щорічні Грудневі наукові читання з теми «Дорожня карта інтеграції 

України до європейського дослідницького простору» (Додаток Л); 

- щорічні День волонтера, який передбачає обмін досвідом 

волонтерської діяльності (у тому числи із відомими на всю Україну 

волонтерами в очному на он-лайн форматах), участі у соціальних проектах та 

проводиться у форматах: «жива бібліотека», ярмарок соціальних проектів та 

ін.; 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 насильства 

(Додаток Л); 

 - щорічна Декада популяризації економічних дисциплін і менеджменту 

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

«Бізнес – це гра!», «Аукціон» та «Економічна дипломатія», спрямовані на 

розвиток лідерських навичок студентів, уміння конструктивно вирішувати 

конфлікті ситуації, працювати у команді, приймати спільне рішення, 

домовлятись. 
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- 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»; 

 - обласний конкурс патріотичного спрямування для студентської 

молоді «Я - Українка»; 

 - міський конкурс соціальних ініціатив «Ми – це місто!»; 

 - міжнародний проект - дебатна школа для учнівської та студентської 

молоді «Запорізька молодь дебатує»; 

 - Міжрегіональний конкурс патріотичної пісні та поезії «Слався, рідна 

Україно!» тощо.  

Важливою складовою усіх зазначених соціально та професійно 

значущих заходів був їх подальший рефлексивний аналіз, що передбачав 

осмислення студентами впливу участі у них на соціальну ідентичність, 

соціальну обізнаність та соціальну поведінку кожного майбутнього фахівця. 

Рефлексивний аналіз здійснювався за допомогою експрес-запитань 

рефлексивного характеру, що забезпечували активізацію рефлексивних 

механізмів, провокували студентів на усвідомлення власного рівня розвитку 

соціальної компетентності, особливостей власного життєвого та 

професійного шляху, кар’єри. 

Отже, зазначені соціально та професійно значущі заходи створили 

мотиваційне та рефлексивне підґрунтя для подальшого 

формувального впливу. 

2) змістово-операційний був спрямований власне на формування усіх 

складових соціальної компетентності майбутніх економістів – ціннісної, 

когнітивної та конструктивної завдяки:  

 - впровадженню метапредметного підходу (метапредметних тем: 

«Соціальні норми», «Соціальна взаємодія», «Життєві ситуації» у трьох 

блоках: «Людина у суспільстві», «Людина як суб’єкт життєдіяльності», 

«Людина як суб’єкт навчально-професійної діяльності») у навчальний процес 



188 

 

дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки («Історія 

України», «Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія», 

«Соціологія») протягом ІІІ – V семестрів навчання; 

 - реалізації авторського спецкурсу «Соціальна компетентність 

майбутніх економістів» (ІІІ семестр, 90 год., 32 год. ауд. занять, 18 годин інд., 

40 год. сам. р.), метою якого і було формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів через опанування ними системою соціально-

професійних знань та умінь, активізації їх мотивації соціального та 

професійного саморозвитку, соціальних та професійних досягнень, 

просоціальної поведінки (Додаток М).  

Зміст спецкурсу складався із 2 модулів:  

Модуль 1. Сутність соціальної компетентності економіста (16 год. ауд., 

у тому числі 6 год. лекційних та 10 год. практичних занять), містив такі теми: 

 - Сучасність: запит на соціально компетентну особистість; 

 - Структура соціальної компетентності сучасного економіста; 

Модуль 2. Розвиток соціальної компетентності майбутнього фахівця: 

принципи, механізми та методи (16 год. ауд., у тому числі 4 год. лекційних та 

12 год. практичних занять), містив такі  теми як: 

 - критерії та показники розвитку соціальної компетентності 

майбутнього економіста; 

 - принципи, механізми та методи розвитку соціальної компетентності 

майбутнього економіста. 

Лекційні заняття проводились у форматі нетрадиційних лекцій: 

проблемні лекції, лекція-провокація, лекція-конференція, лекція-

консультація, бінарна лекція або лекція-діалог.  

Практичні заняття проходили у тренінговому режимі з використанням 

різноманітних інтерактивних форм та методів роботи. 

Крім того, у межах спецкурсу «Соціальна компетентність майбутніх 

економістів» на практичних заняттях проведено дебати з тем «Соціально 

компетентна поведінка сучасного економіста», «Соціальна ідентичність 
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молодої людини», «Проектування соціально-професійного розвитку 

студента». На підсумковому занятті спецкурсу студенти презентували та 

захищали проект власного соціально-професійного розвитку; 

 - організації та проведенню соціальних молодіжних проектів з таких 

тем як: «Епіцентр студентських ініціатив», «Запорізьких вектор студентських 

ініціатив», «Запоріжжя. Перезавантаження. Проект 1 - Дубовка. 

Перезавантаження» (Додаток Н); 

 - цілеспрямованої підготовки викладачів коледжу до формування та 

розвитку соціальної компетентності студентів, що у свою чергу 

здійснювалось завдяки: роботі Постійнодіючого науково-методичного 

семінару для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладу, 

роботі секції «Теорія и практика педагогіки вищої школи» у межах щорічної 

науково-практичної конференції «Молода наука», тематичних доповідей та 

міні педагогічних майстерень на засіданнях Педагогічної ради та Методичної 

ради коледжу, а також спеціально організованих майстер-класах та тренінгів 

з інноваційних методів викладання у вищій школі.  

Так, протягом формувального етапу експерименту на засіданнях 

Педагогічної ради коледжу були презентовані, обговорені такі тематичні 

доповіді як «Інноваційні форми виховної роботи у коледжі», «Проектна 

діяльність студентів як запорука розвитку їх соціальної компетентності»,; 

проведені міні педагогічні майстерні з проблем «Механізми формування 

соціальної ідентичності сучасної молоді», «Академічна доброчесність 

викладача – академічна доброчесність студента», «Інформаційні технології 

при підготовці молодших спеціалістів», «Використання методики CLIL для 

підвищення мотивації до вивчення іноземної мови» та ін. 

Крім того, з метою розвитку професійної компетентності викладачів 

коледжу в аспекті формування соціальної ідентичності, обізнаності та 

соціального досвіду студентів були організований тренінг, а саме: 

 - Тренінг «Активні громадяни» за міжнародною програмою «Активні 

громадяни в усьому світі» (проведений досвідченими викладачами-
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тренерами, підготовленими Британською Радою), в якому взяли участь 18 

викладачів коледжу та який був спрямований на формування проектної 

культури викладачів, створення конкурентоспроможних проектів для 

коледжу, міста та громади, а також дієвим методам залучення студентської 

молоді до просоціальної діяльності, соціальних ініціатив, здорового способу 

життя, активної взаємодії із громадськими організаціями. 

У межах роботи методичної ради коледжу були проведені майстер-

класи для викладачів з проблем «Підвищення мотивації навчання студентів 

засобами інноваційних технологій», «Інноваційні методи формування 

соціальної компетентності студентів коледжу», «Дебати як особлива освітня 

технологія» та ін. 

 - організації спільної діяльності із студентською радою коледжу та 

узгодження з нею основних заходів з формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів - спільне планування та організацію соціально 

значущих позааудиторних заходів; проведення тематичних зустрічей 

викладачів із членами студентської ради для обговорення та прийняття 

рішень з вирішення поточних проблем; проведення спільних моніторингів 

соціально-психологічного клімату студентських груп, клімату студентського 

гуртожитку; участь у Школі лідера, яка проводиться студентською радою для 

першокурсників; робота по створенню, презентації та розробки дорожньої 

карти імплементації Етичного Кодексу студента економіко-

правничого коледжу; 

3) контрольно-рефлексивний, що 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 та викладачів 

коледжу була проведена проектна гра «Соціальна компетентність 

майбутнього фахівця в умовах євроінтеграції», а також тематична зустріч із 

студентською радою з обговоренням результатів імплементації Етичного 

Кодексу студента економіко-правничого коледжу. 
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Контрольний етап педагогічного експерименту передбачав здійснення 

вторинного вимірювання рівнів сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів експериментальних та контрольних груп для 

з’ясування їх динаміки та визначення впливу створених організаційно-

педагогічних умов. 

 

3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

 Для підтвердження або спростування гіпотези дисертаційного 

дослідження, а саме того, що визначені організаційно-педагогічні умови 

забезпечать ефективне формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у коледжі, необхідно порівняти емпіричні дані, отримані на 

констатувальному та контрольному етапах експерименту в 

експериментальних та контрольних групах. 

 Проаналізуємо результати діагностичних зрізів за кожною складовою 

соціальної компетентності майбутніх економістів експериментальних та 

контрольних груп, а потім – в цілому за загальним коефіцієнтом її 

сформованості. 

 Так, для визначення рівнів сформованості ціннісного компоненту 

соціальної компетентності майбутніх економістів, тобто їх соціальної 

ідентичності, необхідно розглянути результати діагностики за двома 

методиками - Тестом смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва та 

Опитувальником мотивації соціального успіху М. Кубишкіної. 

 За результатами застосування Тесту смисложиттєвих орієнтацій 

Д. Леонтьєва отримано такі. 

 На констатувальному етапі педагогічного експерименту студенти усіх 

експериментальних та контрольних груп виявили: переважно низький та 

середній рівні сформованості уявлень про майбутнє життя та про себе як 

активну і сильну особистість; недостатню осмисленість власної життєвої 

перспективи, недостатню усвідомленість себе як соціально відповідальної 
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людини, яка контролює свого життя при значному інтересі до життя в цілому 

(рис. 3.3). Низький рівень інтересу до життя був виявлений лише у 14% 

студентів ЕГ1, 9,5% студентів ЕГ2 та 13% студентів ЕГ3.  

 Результати ж вторинного вимірювання засвідчили про суттєве 

підвищення рівнів сформованості смисложиттєвих орієнтацій студентів 

експериментальних груп: низький рівень визначено лише у 21,4% студентів 

ЕГ1, 4,46% студентів ЕГ2 та 0% ЕГ3 (проти 42,86%, 47,6% та 34,87% 

відповідно на первинному вимірюванні); середній рівень діагностовано у 

50,1% студентів ЕГ1, 57,14% - ЕГ2, 52,18% - ЕГ3 (проти 57,14%, 48,06% та 

60,46% відповідно на констатувальному етапі); високий рівень – у 28,5% 

майбутніх економістів ЕГ1, 38,1% - у ЕГ2 та 47,82% - у ЕГ3 (проти 0%, 

4,34% та 4,76% відповідно на констатувальному етапі) (рис. 3.4). 

 

       

 

 

 

 

 За методикою мотивації соціального успіху М. Кубишкіної отримано 

дані, які свідчать про суттєві зміни показників ціннісного компоненту 

соціальної компетентності майбутніх економістів експериментальних груп. 
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 Так, за результатами констатувального вимірювання низький рівень 

мотивації соціального успіху в цілому виявлено 28,5% студентів групи ЕГ1, 

33,3% - ЕГ2 та 26% - ЕГ3; середній рівень – 64,36% студентів групи ЕГ1, 

52,5% - ЕГ2 та 56,7% - ЕГ3; високий рівень – 7,14% студентів групи ЕГ1, 

14,2% - ЕГ2 та 17,3% - ЕГ3 (рис. 3.5). Після реалізації формувальних заходів 

за результатами контрольного вимірювання мотивація соціального успіху 

студентів експериментальних груп значно підвищилась, про що свідчить 

зростання кількості майбутніх економістів з її високим (ЕГ1 - 50%, ЕГ2 – 

33,3%, ЕГ3 – 34,7%) та середнім (ЕГ1 – 42,86%, ЕГ2 – 57,18%, ЕГ3 – 60,54%) 

рівнями розвиненості та зниженням кількості студентів з низьким рівнем 

(ЕГ1 – 7,4%, ЕГ2 – 7,52%, ЕГ3 – 4,76). 

 Особливої уваги заслуговує динаміка мотивації досягнення цілей 

студентів експериментальних груп. Так, якщо на констатувальному етапі 

низький рівень мотивації досягнення цілей зафіксовано у 35,7% студентів 

ЕГ1, 33,3% ЕГ2 та 26% ЕГ3, то за результатами контрольного вимірювання 

більшість студентів виявили середній та високий рівні, низький рівень 

діагностовано лише у 4,76% студентів ЕГ2, тобто в одного з них. Зазначені 

дані свідчать про суттєві позитивні зрушення мотивації соціального розвитку 

студентів експериментальних груп. 

Когнітивний компонент соціальної компетентності майбутніх 

економістів був діагностований завдяки авторському Дидактичному тесту, 

що визначав ступінь усвідомленості студентами сутності соціальної 

компетентності, її структури, принципів та механізмів розвитку. Динаміку 

сформованості цього компоненту соціальної компетентності майбутніх 

економістів подано на рис. 3.6.  
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Так, на констатувальному етапі більшість студентів експериментальних 

груп мали низький рівень його сформованості (ЕГ1 – 78,5%, ЕГ2 – 80,95%, 

ЕГ3 – 78,26%), з результатами контрольного вимірювання отримані дані, що 

висвітлюють значну позитивну динаміку усвідомленості студентами сутності 

соціальної компетентності, її структури, принципів та механізмів розвитку: 

85,7% студентів ЕГ1, 80,95% - ЕГ2 та 69,56% - ЕГ3 мають високий рівень; 

14,3% студентів ЕГ1, 19,05% - ЕГ2 та 30,44% - ЕГ3 – середній рівень. 

Низький рівень сформованості когнітивного компоненту соціальної 

компетентності не виявлено у жодного студента експериментальних груп 

(див.рис. 3.6).  

Отже, за результатами проведеної діагностики можна констатувати про 

суттєве підвищення рівня усвідомленості студентами експериментальних 

груп сутності соціальної компетентності, механізмів та показників її 

розвитку, що є орієнтувальною основою їх соціально компетентної поведінки 

як вияву соціально значущих умінь. 
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Конструктивний компонент соціальної компетентності майбутніх 

економістів досліджено за допомогою трьох методик: Методика «Q – 

сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групи» 

В. Стефансона, Опитувальник толерантності-інтолерантності до 

невизначеності Т. Корнілової та авторська Шкала самооцінки 

соціальних умінь. 

 Розглянемо отримані результати на констатувальному та контрольному 

зрізах за кожною з методик. 

 

 

 

 

 

 Так, за Методикою «Q – сортування: діагностика основних тенденцій 

поведінки у реальній групи» В. Стефансона визначаються три головні 

тенденції – групи соціальних умінь, які виявляють майбутні економісти у 

своїй студентській групі: 1) тенденція до залежності-незалежності (вміння 

прийняти групові стандарти та цінності і слідкувати їм, поводити себе 

відповідно груповим нормам); 2) тенденція комунікабельності-

некомунікабельності (контактність, уміння створювати емоційні зв’язки як 
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Рис. 3.6. Динаміка рівнів сформованості когнітивного 

компоненту соціальної компетентності студентів 

експериментальних груп 
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у своїй групі, так і за її межами) та 3) тенденція до боротьби-неприйняття 

боротьби (вміння брати участь у груповому житті, добиватися більш 

високого статусу у системі міжособистісних стосунках). Проаналізуємо 

динаміку сформованості соціальних умінь студентів за кожною тенденцією. 

  - з тенденцією залежності як вмінь прийняти групові норми та 

вибудовувати відповідно ним свою поведінку, на констатувальному етапі  

були отримані дані щодо переважання низького та середнього рівнів при 

дуже малій вазі високого рівня (ЕГ1 – 7,15%, ЕГ2 - 0%, ЕГ3 – 21,75%). 

Контрольне діагностування висвітлило підвищення середнього (ЕГ1 – 

35,8%, ЕГ2 – 33,4%, ЕГ3 – 43,48%) та високого (ЕГ1 – 64,2%, ЕГ2 – 66,6%, 

ЕГ3 – 56,52%) рівнів (рис. 3.7). Ці дані свідчать про те, що студенти 

експериментальних груп після проведеної формувальної роботи виявили 

уміння прийняти соціальні норми студентської групи та діяти 

відповідно них; 

  - з тенденцією комунікабельності, що виявляє здатність до 

встановлення соціальних контактів, розуміння поведінки іншого та ін., за 

результатами контрольного вимірювання отримані такі дані, а саме: 

визначена позитивна динаміка у рівнях сформованості умінь – зниження 

низького рівня ( з ЕГ1 – 28,57%, ЕГ2 – 19,04%, ЕГ3 – 21,73% до ЕГ1, ЕГ2, 

ЕГ3 - 0%) та підвищення високого рівня (з ЕГ1 – 21,4%, ЕГ2 – 9,54%, ЕГ3 – 

21,73% до ЕГ1 – 50%, ЕГ2 – 66,7%, ЕГ3 – 34,79%) (рис. 3.8); 
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  - з тенденцією боротьби, що визначає прагнення та вміння брати 

участь у груповому житті, досягати підвищення соціального статусу, то за 

результатами контрольного вимірювання також визначена позитивна 

динаміка в усіх експериментальних групах (рис. 3.9) – зафіксовано зниження 

низького рівня (з ЕГ1 – 14,2%, ЕГ2 – 28,57%, ЕГ3 – 30,43% до ЕГ1, ЕГ3 - 0%, 

ЕГ2 – 4,75%), та підвищення високого рівня (з ЕГ1 – 14,2%, ЕГ2 – 9,52%, ЕГ3 

– 30,43% до ЕГ1 – 57,14%, ЕГ2 – 23,8%, ЕГ3 – 34,79%). 
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Рис. 3.7. Динаміка рівнів сформованості соціальних умінь студентів 

експериментальних груп (за тенденцією залежності - вміння прийняти 

групові норми та вибудовувати відповідно ним свою поведінку) 

Рис. 3.8. Динаміка рівнів сформованості соціальних умінь студентів 

експериментальних груп (за тенденцією комунікабельності) 
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  Опитувальником Т. Корнілової толерантності-інтолерантності до 

невизначеності отримані дані, що свідчать про загальне підвищення рівня 

толерантності до невизначеності студентів усіх експериментальних груп як в 

аспекті готовності йти новими шляхами, так обирати найбільш складні 

завдання, прагнення до самостійності, виходу за межі прийнятих обмежень, 

привабливості складно вирішуваних завдань, так і в аспекті прийняття 

неясності у стосунках, розуміння та прийняття несхожості іншого, 

діалогічності, динамічності, стійкості у стосунках з іншими. Це виявляється у 

загальній позитивній динаміці рівня толерантності до невизначеності – 

зменшенні низького рівня (з 14,2% у студентів ЕГ1, 38,09% - ЕГ2, 34,78% - 

ЕГ3 до 0% у студентів ЕГ1, 0% - ЕГ2, 0% - ЕГ3), зростанні високого рівня (з 

35,7% у студентів ЕГ1, 0% - ЕГ2, 17,39% - ЕГ3 до 71,42% у студентів ЕГ1, 

33,34% - ЕГ2, 34,79% - ЕГ3) (рис. 3.10). 

За авторською Шкалою самооцінки соціальних умінь також 

відслідковується позитивна динаміка у рівні їх сформованості у студентів 

експериментальних груп за всіма групами вмінь (метакогнітивні, 

поведінкові, соціальної взаємодії, регулятивні та рефлексивні). Це 
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Рис. 3.9. Динаміка рівнів сформованості соціальних умінь студентів 

експериментальних груп (за тенденцією «боротьби») 
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виявляється у значному підвищенні власних оцінок майбутніх економістів 

щодо їх розвиненості. Так, якщо на констатувальному зрізі студенти 

переважно оцінювали рівень сформованості своїх вмінь за всіма групами як 

низький та середній, що відповідало балам самооцінки від 1 до 4 та від 5 до 8 

відповідно (рис. 3.11). То після участі у формувальних заходах рівень 

самооцінки за всіма групами соціальних умінь значно підвищився, про що 

свідчать оцінки власних соціальних умінь на середньому та високому (бали 

від 9 до 10) рівнях і відсутність низької самооцінки (рис. 3.12).  

 

 

 

 

 

 Узагальнений аналіз самооцінки студентами власних соціальних умінь 

дає підстави стверджувати про наявність стійкої позитивної динаміки їхнього 

рівня сформованості від переважно низького та середнього до середнього та 

високого рівнів в усіх експериментальних групах.  

 Отже, проведені вторинні вимірювання рівнів сформованості 

соціальної компетентності майбутніх економістів експериментальних груп за 

всіма компонентами та порівняння їх з первинними показниками дають 
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Рис. 3.10. Динаміка рівнів сформованості соціальних умінь 

студентів експериментальних груп (толерантність до 

невизначеності) 



200 

 

змогу визначити ефективність раніше обґрунтованих та реалізований 

організаційно-педагогічних умов.  

Для математичного опрацювання отриманих даних необхідним є 

знаходження загального коефіцієнта вимірювання – середнього 

арифметичного всіх коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності 

за кожним компонентом. 

Проміжні розрахунки коефіцієнтів софрмованості соціальної 

компетентності майбутніх еокномістів подані у Додатку П. 

 

 

 

 

 

Оскільки загальний коефіцієнт сформованості соціальної 

компетентності майбутніх економістів (КСК) є сумою коефіцієнтів за 

кожним компонентом (ціннісним (Кцін), когнітивним (Ккогн) та 

конструктивним (Кконстр)), то він дорівнює:  

КСК = (Кцін + Ккогн + Кконстр) / 3; 

де: 
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Рис. 3.11. Самооцінка студентів експериментальних груп сформованості 

соціальних умінь (констатувальний зріз) 
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КСК – загальний коефіцієнт сформованості соціальної компетентності; 

Кцін – коефіцієнт сформованості ціннісного компоненту; 

Ккогн – коефіцієнт сформованості когнітивного компоненту; 

Кконстр – коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту. 

Оскільки коефіцієнти сформованості ціннісного та конструктивного 

компонентів є комплексними і складаються з декількох показників, а саме:  

 - коефіцієнт сформованості ціннісного компоненту складається з 

коефіцієнту, отриманого за Тестом смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва 

(Кцін1) та коефіцієнту, отриманого за Опитувальником мотивації 

соціального успіху М. Кубишкіної (Кцін2), а  

- коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту складається з 

коефіцієнту, отриманого за Методикою «Q – сортування: діагностика 

основних тенденцій поведінки у реальній групи» В. Стефансона (Кконстр1), 

коефіцієнту, отриманого за Опитувальником толерантності-інтолерантності 

до невизначеності Т. Корнілової (Кконстр2) та коефіцієнтом за авторською 

Шкалою самооцінки соціальних умінь (Кконстр3). 

Відтак, коефіцієнт сформованості соціальної компетентності майбутніх 

економістів підраховується за формулою: 

КСК = ((Кцін1+ Кцін2)/2 + Ккогн + (Кконстр1+ Кконстр2+ Кконстр3)/3) /3; 

Кожний із вищезазначених коефіцієнтів підраховуємо за формулою: 

де: 

Q – загальний показник обсягу вибірки, який дорівнює сумі m, n, p; 

m – кількість показників із високим рівнем сформованості ознаки; 

 вх   – вага ознаки; 

р – кількість показників із середнім (достатнім) рівнем сформованості 

ознаки; 

  – вага ознаки; 

n – кількість показників з низьким рівнем сформованості ознаки; 

нх  – вага ознаки. 

сх
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Якщо вага показників із високим рівнем сформованості дорівнює 1, із 

середнім – , з низьким – 0, то одержуємо формулу: 

Q

pm
К

+
= 2

1

 

 

Обчислення коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності за 

ціннісним, когнітивним та конструктивним компонентами дали змогу 

визначити загальний коефіцієнт її сформованості у майбутніх економістів 

експериментальних та контрольних груп на констатувальному та 

контрольному етапах педагогічного експерименту (табл. 3.1). 
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Рис. 3.12. Самооцінка студентів експериментальних груп сформованості 

соціальних умінь (контрольний зріз) 
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Табл. 3.1 

Динаміка коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів (експериментальні групи) 

Компонент соціальної 

компетентності (коефіцієнт) 

Експериментальні групи 

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 

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

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

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

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

Загальний коефіцієнт (КСК) 0,263 0,74 0,226 0,66 0,216 0,74 

 

Здійснений розподіл коефіцієнтів сформованості соціальної 

компетентності майбутніх економістів дає змогу стверджувати, про таке: 

коефіцієнт знаходиться в межах від 0,00 до 0,32, то загальний рівень є 

низьким (початковим), якщо між 0,33 до 0,66 – середнім, якщо між 0,67 до 

1,00 – високим. Отже, отриманий загальний коефіцієнт сформованості 

соціальної компетентності майбутніх економістів в усіх експериментальних 

групах на констатувальному етапі знаходився у межах низького рівня, а на 

контрольному етапі – в ЕГ1 та ЕГ3 – на високому, а в ЕГ2 – середньому рівні. 

З метою оцінки достовірності різниці коефіцієнтів сформованості 

соціальної компетентності майбутніх економістів експериментальних груп до 

та після впровадження формувальних заходів був застосований метод парних 

порівнянь, який дає змогу порівняти між собою два отримані коефіцієнти. 

Похибка відмінностей між середніми, підрахована за формулою 

( )
( )1

2

−

−
=


nn

dd
M d , дорівнює 0,68, критерій достовірності різниць коефіцієнтів 

– 4,64. Табличне значення цього самого показника для 221 −+= nnn  (для 

малої вибірки) і рівня значущості 1,0=P  буде дорівнювати 1,860. Отже, 

виходячи з того, що отриманий експериментальним шляхом критерій 

достовірності різниць коефіцієнтів є значно більшим табличного, це дозволяє 
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з упевненістю стверджувати про наявність статистично значущої різниці між 

результатами констатувального і контрольного зрізів. 

Порівняння коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів контрольних груп засвідчує про відсутність 

статистично значущої різниці між ними за результатами констатувального та 

контрольного зрізів: коефіцієнти варіюються у межах низького рівня 

(табл. 3.2). Підрахована різниця між середніми дорівнює 0,27, критерій 

достовірності – 1,13, що є значно меншим табличного. Незначне підвищення 

коефіцієнтів зумовлено, на нашу думку, незначною навчальністю студентів у 

процесі дворазового проходження одних і тих самих 

діагностичних процедур. 

Табл. 3.2 

Динаміка коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів (контрольні групи) 

Компонент соціальної 

компетентності (коефіцієнт) 

Контрольні групи 

КГ1 КГ2 

Конст. Контр. Конст. Контр. 

Ціннісний (Кцін) 0,31 0,37 0,28 0,32 

Когнітивний (Ккогн) 0,15 0,21 0,09 0,24 

Конструктивний (Кконстр) 0,29 0,32 0,28 0,32 

Загальний коефіцієнт (КСК) 0,25 0,3 0,216 0,293 

 

 Загальна динаміка коефіцієнтів сформованості соціальної 

компетентності майбутніх економістів експериментальних та контрольних 

груп подана на рис. 3.13 та табл. 3.3. 
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Табл. 3.3 

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 

 

 

 Узагальнення усіх отриманих даних, наявність статистично значущої 

відмінності між коефіцієнтами сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів експериментальних груп до та після впровадження 

0,263
0,226 0,21

0,25
0,216

0,74

0,66

0,74

0,3 0,293

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 КГ1 КГ2

групи

констатувальний зріз контрольний зріз

Рис. 3.13. Загальна динаміка коефіцієнтів сформованості соціальної 

компетентності майбутніх економістів 



206 

 

формувальних заходів, дає змогу стверджувати про ефективність теоретично 

визначених, обґрунтованих та реалізованих організаційно-педагогічних умов. 

 

Висновки до третього розділу 

 

 

Узагальнення результатів упровадження організаційно-педагогічних 

умов формування соціальної компетентності майбутніх економістів у 

коледжі дає підстави зробити такі висновки до розділу. 

1. Зважаючи на відсутність єдиного підходу до діагностики соціальної 

компетентності фахівця в цілому та майбутнього економіста зокрема, 

невизначеності діагностичних процедур, виходячи із власного розуміння 

сутності соціальної компетентності майбутніх економістів як інтегративного 

особистісно-професійного явища, яке складається із ціннісного (система 

соціальних ставлень), когнітивного (система соціальних знань) та 

конструктивного (система соціальних умінь) компонентів і забезпечує 

успішність їх соціально-професійної адаптації, майбутньої професійної 

діяльності та життєдіяльності в цілому завдяки гармонізації власних потреб, 

індивідуальних цілей та соціальних норм, розроблений комплекс 

діагностичних методик соціальної компетентності майбутніх економістів, до 

якого увійшли для вимірювання: 1) ціннісного компоненту – Тест 

смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва; Опитувальник мотивації 

соціального успіху М. Кубишкіної; 2) когнітивного компоненту – авторський 

дидактичний тест; 3) конструктивного компоненту – Методика «Q – 

сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групи» 

В. Стефансона; Опитувальник толерантності-інтолерантності до 

невизначеності Т. Корнілової; авторська Шкала самооцінки соціальних 

умінь.  

Методики діагностики, що входять до зазначеного комплексу 

характеризуються: 1) відповідністю віковим особливостям піддослідних - 
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студентів; 2) надійністю та валідністю, побудовані за різними типами 

діагностичних методів; 3) нетравмувальним, розвивальним впливом, тобто є 

психогігієнічними. 

2. Згідно з вимогами до сучасних педагогічних досліджень, 

експериментальна перевірка визначених науково-методичних засад 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, у 

тому числі – організаційно-педагогічних умов, проведено: 

1) констатувальний етап, на якому вивчався первинний рівень сформованості 

соціальної компетентності майбутніх економістів в умовах дії існуючого 

складу факторів; 2) формувальний етап, який був спрямований на 

впровадження визначених експериментальних факторів (організаційно-

педагогічних умов); 3) контрольний етап, що передбачав вторинну 

діагностику рівня сформованості соціальної компетентності майбутніх 

економістів після введення в дію експериментальних факторів. 

3. Узагальнення усіх отриманих даних, наявність статистично значущої 

різниці між коефіцієнтами сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів експериментальних груп до та після впровадження 

формувальних заходів, дає змогу стверджувати про ефективність теоретично 

визначених, обґрунтованих та реалізованих організаційно-педагогічних умов. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [33; 34; 36; 

37; 38; 39]. 
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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; 
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– 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. 

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. 
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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 та 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 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 
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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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Групи (види) компетентностей/компетенцій за результатами роботи 

програми ТЮНІНГ (TUNING) 
№ група (вид) компетентностей складові 

1 загальні  

 інструментальні когнітивні здібності, здатність розуміти та 

використовувати ідеї та міркування; 

методологічні здібності, здатність розуміти та 

керувати навколишнім середовищем, 

організовувати час, вибудовувати стратегії 

навчання, прийняття рішень та розв’язання 

проблем; технологічні вміння, що пов’язані з 

використанням техніки; комп’ютерні вміння та 

здатності інформаційного управління; 

лінгвістичні уміння; комунікативні 

компетентності 

міжособистісні відображають індивідуальні здібності, пов’язані з 

вмінням виражати почуття та ставлення, 

критичним осмисленням та здатністю до 

самокритиці, а також соціальні навички, пов’язані 

з процесами соціальної взаємодії та 

співробітництва, вмінням працювати у групах, 

приймати соціальні та етичні зобов’язання 

системні поєднання розуміння, ставлення та знання, що 

дає змогу сприймати яким чином частини цілого 

співвідносяться одна з одною, здатність 

планувати зміни з метою удосконалення системи 

та конструювати нові системи 

2 спеціальні (професійні) 

компетентності 

для першого (бакалаврського); 

для другого (магістерського) рівнів 

 

Таблиця А.2 

Рекомендації ради Європи щодо ключових компетентностей для освіти 

впродовж життя від 17.01.2018 р. 
№ ключова компетентність загальна характеристика 

1 грамотність здатність визначати, розуміти, висловлювати, 

створювати та тлумачити поняття, відчуття, факти й 

думки як усно, так і письмово, за допомогою 

візуальних, аудіо-/звукових та цифрових матеріалів у 

різних дисциплінах та ситуаціях; це здатність 

спілкуватися та ефективно встановлювати зв’язки з 
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іншими людьми в належний та креативний спосіб 

2 мовна  здатність ефективно й належним чином 

використовувати різні мови, є здатністю визначати, 

розуміти, висловлювати, створювати та тлумачити 

усно й письмово поняття, відчуття, факти й погляди в 

широкому діапазоні соціальних і культурних 

контекстів відповідно до власних прагнень чи потреб 

3 математична, 

компетентність у науці, 

технологіях та інженерії 

здатність розвивати й застосовувати математичне 

мислення для вирішення широкого спектру проблем у 

повсякденному житті; компетентність у науці – це 

здатність і готовність застосовувати відповідний 

комплекс знань і методологій для пояснення світу 

природи, визначення питань та формулювання 

висновків на основі отриманої інформації. 

Компетентність у технологіях та інженерії передбачає 

застосування таких знань і методологій для 

задоволення усвідомлених людських потреб. 

Компетентність у науці, технологіях та інженерії – це 

розуміння змін, спричинених людською діяльністю і 

відповідальність особи як громадянина за наслідки 

цієї діяльності 

4 цифрова впевнене, критичне й відповідальне використання 

цифрових технологій для навчання, на роботі та для 

активної участі в суспільному житті; вона включає 

інформаційну грамотність, спілкування та співпрацю, 

створення цифрового контенту, безпеку та вміння 

вирішувати проблеми 

5 громадянська здатність діяти як відповідальний громадянин та 

брати повноцінну участь у громадському й 

суспільному житті, спираючись на розуміння 

соціальних, економічних і політичних понять та 

структур, а також подій у світі та сталого розвитку 

6 підприємницька здатність використовувати можливості та 

реалізовувати ідеї, перетворюючи їх на цінності для 

інших 

7 усвідомлення та 

вираження культури 

розуміння й пошанування того, як ідеї та смисли 

виражаються у творчий спосіб та передаються в 

різних культурах через різні види мистецтва й інші 

культурні форми; передбачає розуміння, розвиток і 

вираження власні ідей та відчуття своєї ролі в 

суспільстві в різні способи і в різних умовах 

8 особистісна, соціальна й 

навчальна 

компетентність 

спроможність здійснювати рефлексію щодо своєї 

діяльності, ефективно управляти часом та 

інформацією, працювати з іншими в конструктивній 

спосіб, бути стійким та управляти своїми навчанням і 

кар’єрою. Вона включає в себе здатність давати собі 

раду зі складнощами й невизначеністю, вміння 

вчитися, підтримувати власне фізичне й емоційне 

благополуччя, співчувати та управляти конфліктними 

ситуаціями 

Таблиця А.3 
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Індикатори соціальної компетентності майбутніх фахівців 

економічного профілю за результатами здійсненого контент-аналізу 
№

п/п 

Документ 

/ПІБ автора 

Індикатори соціальної компетентності майбутніх фахівців 

економічного профілю (за компонентами) 

ціннісний когнітивний конструктивний 
1 2 3 4 5 

1 «Ключові 

компетенції для 

Європи» 

Симпозіум Ради 

Європи у 1996 р. 

  здатність брати на себе 

відповідальність, вміння сумісно 

випрацьовувати рішення та брати 

участь у його реалізації, що 

передбачає толерантність людини 

до різних етнокультур і релігій, 

співвідношення особистісних 

інтересів з потребами суспільства 

2 «The Key 

Competences for 

Lifelong Learning – 

A European 

Framework» (2007) 

 система соціальних 

знань про соціальне 

середовище: 

соціальні групи, 

соціальні норми і 

правила, соціальну 

поведінку, 

культурні традиції 

тощо 

 

3 Рекомендації ради 

Європи щодо 

ключових 

компетентностей 

для освіти 

впродовж життя 

від 17.01.2018 р. 

позитивне 

ставлення до 

особистого, 

соціального й 

фізичного 

благополуччя та 

навчання впродовж 

життя; здорове 

ставлення до 

проблем та їх 

вирішення 

розуміння правил 

поведінки й 

спілкування, що є 

загальноприйнятим

и в різних 

суспільствах і 

середовищах 

готовність до співпраці, 

наполегливість та чесність; 

здатність ефективно управляти 

власною кар’єрою й соціальними 

відносинами; спілкуватися у 

різних середовищах, 

співпрацювати в команді та вести 

переговори; здатність долати 

труднощі та реагувати на зміни 

4 Закон України 

«Про освіту» 

(2017) 

цінності, пов’язані з 

ідеями демократії, 

справедливості, 

рівності, з 

усвідомленням 

рівних прав і 

можливостей 

 здатність співпрацювати з іншими 

людьми 

5 У. Пфінгетен,  

Р. Хінтч 

  володіння когнітивними, 

емоційними та моторними 

способами поведінки, які у певних 

ситуаціях призводять до 

довгострокового сприятливого 

співвіднесення позитивних та 

негативних соціальних наслідків 

для людини 

6 Ф. Петерман, 

В. Сейд, 

М. Форверг 

  емпатія, комунікабельність, 

рішучість, впливовість та 

самоповага 

7 У. Каннінг орієнтація на мету 

суспільства, на 
взаємодію по 

вирішенню 

реальних життєво 

важливих для 

соціуму та людини 

проблем 

 адекватне сприйняття себе та 

інших, здатність оцінити власний 

емоційний стан і мотивацію інших  
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8 Шелтен спрямованість на 

групу та взаємодію 

з нею 

 готовність до кооперації, 

готовність до соціального 

контакту, толерантність 

9 Рітц спрямованість на 

соціальний 

саморозвиток, 

прийняття 

соціальних норм 

поведінки 

 здатність до соціальних контактів, 

комунікабельність, здатність до 

роботи у команді 

10 Г. Беліцька ставлення до іншої 

людини як 

найвищої цінності 

 

знання іншої 

людини 

вибір способів спілкування, етично 

цінних зразків поведінки, 

адекватних ситуації; доброта, увага 

11 Н.В. Почерніна позитивне 

ставлення до 

несхожості та інших 

культур 

знання ділових і 

підприємницьких 

культур своєї країни 

та країни ділових 

партнерів 

здатність реалізувати навички 

міжособистісної взаємодії; 

володіння діловим етикетом; 

здатність запобігати конфліктам, 

переведення їх у конструктивне 

русло з метою подальшого 

мирного розв’язання 

12 І.Б. Зарубінська прийняття 

цінностей 

спілкування, 

прийняття інших; 

мотивація досягнень 

знання людини про 

суспільство, про 

інших і про себе 

вміння і навички поведінки в 

суспільстві, рефлексивні вміння й 

особистісні якості, що дають змогу 

інтегрувати внутрішні й зовнішні 

ресурси для досягнення 

особистісно та соціально значущих 

цілей – емпатійність, впевненість у 

собі, адекватна самооцінка 

13 Н.М. Нагайченко, 

А.А. Новікова, 

С.З. Гончаров 

прийняття головних 

життєвих цінностей 

комплекс знань 

індивіда про 

соціальну дійсність; 

уявлення про 

механізми та 

сценарії 

міжособистісних 

інтеракцій, 

адекватні уявлення 

про соціальні 

об’єкти та ситуації 

комплекс соціальних умінь та 

навичок, 

навичок самоконтролю, здатності 

впливати на інших людей, уміння 

працювати у команді, навички 

адекватної соціальної взаємодії, 

культура поведінки та спілкування 

14 М.І. Лук’янова усвідомлення 

необхідності 

прийняття норм 

конкретного 

соціуму;  

прагнення до 

розуміння соціуму 

усвідомлення 

необхідності 

розширення 

спеціальних знань 

та умінь з метою 

досягнення 

високого рівня 

адаптивності 

готовність до прийняття особистої 

відповідальності за вибір власної 

поведінки в ситуації соціальної 

взаємодії 

15 О.В. Варецька прагнення 

соціального 

саморозвитку 

наявність соціально 

орієнтованих знань, 

постійне оновлення 

професійних знань 

та їх збагачення 

щодо соціальної 

компоненти 

здатність прогнозувати, 

проектувати процеси 

саморозвитку, життєдіяльності; 

уміння щодо видів соціальної 

діяльності на рівнях ставлення 

людини до предмету, до іншої 

людини, природи й самої себе; 

здатність використовувати ресурси 

соціального оточення та 

особистісні ресурси, адекватно 

реагувати на висловлення й дії, 

слідкувати за реакцією; отримання 

задоволення від спілкування 

16 С.А.Учурова  наявність потреби у 

взаємодії, позитивна 

знання: про 

особливості та стилі 

сукупність комунікативних, 

інтерактивних умінь, готовність 
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установка на 

співрозмовника, 

готовність 

акцентувати увагу 

на позитивних 

змінах та подіях, 

пов’язаних із 

діяльністю людини, 

ціннісне ставлення 

до себе та інших 

 

взаємодії та 

діловому та 

особистісному рівні, 

про систему правил 

регуляції спільних 

дій, групової 

динаміки, про 

правила та норми 

взаємодії у 

суспільстві, 

усвідомлення нових 

соціальних ролей 

зрозуміти та бути зрозумілим, 

навички соціальної поведінки, 

актуалізація соціального досвіду 
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Додаток Б 

 

Тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва  

 

Тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва є адаптованою версією 

тесту «Мета у житті» (Purpose-in-Life Test, PIL) Дж. Крамбо та Л. Махоліка. 

Цей тест спрямований на дослідження уявлень молодих людей про майбутнє 

життя за такими характеристиками як: наявність або відсутність цілей у 

майбутньому, осмисленість життєвої перспективи, інтерес до життя, 

задоволеність життям, уявлення про себе як про активну та сильну 

особистість, яка самостійно приймає рішення та контролює своє життя. 

Досліджуваним пропонуються пари протилежних стверджень, одне з 

пари яких вони мають обрати – те, що у більшій мірі на їх думку відповідає 

дійсності, та обрати ступінь відповідності (1, 2, 3 або 0, якщо обидва 

ствердження однаково вірні). 

Інструкція: Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. 

Виберіть одне з двох тверджень, яке, на вашу думку найбільше відповідає 

дійсності, і відзначте одну з цифр 1, 2, 3, залежно від того, наскільки Ви 

впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження, на вашу думку, однаково 

правильні). 

 

1 Здебільшого, я  дуже нудьгую 3210123 Здебільшого,  я сповнений енергії 

2 Життя здається мені завжди 

хвилюючим  і  захоплюючим    

3210123 Життя здається мені абсолютно 

спокійним і рутинним 

3 В житті я не маю визначеної мети і 

намірів   

3210123 В житті я маю дуже ясну мету і 

наміри 

4 Моє життя здається мені вкрай 

безглуздим і безцільним 

3210123 Моє життя здається мені цілком 

осмисленим і цілеспрямованим 

5 Кожен новий день здається мені 

завжди новим і не схожим на інші 

3210123 Кожен день здається мені абсолютно 

схожим на всі інші 

6 Коли я вийду на пенсію, то буду 

займатись цікавими справами, 

якими завжди мріяв зайнятися 

3210123 Коли я вийду на пенсію, то 

намагатимусь не обтяжувати себе 

ніякими турботами 

7 Моє життя склалося саме так, як я 

мріяв 

3210123 Моє життя склалося зовсім не так, як 

я мріяв 

8 Я не досяг успіхів у здійсненні 

своїх життєвих планів 

3210123 Я здійснив багато чого з того, що 

було мною заплановано в житті 

9 Моє життя беззмістовне і нецікаве 3210123 Моє життя наповнене цікавими 

справами 

10 Якби мені довелося підводити 

сьогодні підсумок свого життя, то я 

б сказав, що воно було цілком 

осмисленим 

3210123 Якби  мені довелося сьогодні 

підводити підсумок свого життя, то я 

б сказав, що воно не мало сенсу 
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Аналіз результатів методики здійснюється за такими блоками 

стверджень як «осмисленість цілей у житті», «інтерес до життя», 

«керованість власного життя» за трьома рівнями: низьким – 0-19 балів; 

середнім – 20-39 балів та високим – 40-60 балів. 

 

  

11 Якби я міг вибирати, то  побудував 

би своє життя абсолютно інакше 

3210123 Якби я міг вибирати, то я  прожив би 

життя ще раз так само, як живу зараз 

12 Оточуючий мене світ  часто 

породжує в мені  розгубленість і 

хвилювання 

3210123 Оточуючий мене світ, він зовсім не 

викликає в мене відчуття  хвилювання 

і розгубленості 

13 Я людина дуже пунктуальна 3210123 Я людина зовсім не пунктуальна  

14 Я вважаю, що людина має  

можливість здійснити свій 

життєвий вибір за своїм бажанням 

3210123 Я вважаю, що людина позбавлена 

можливості вибирати через вплив 

вроджених здібностей і обставин 

15 Я, безумовно, можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною 

3210123 Я не можу про себе сказати, що я є 

цілеспрямованою людиною 

16 В житті я ще не відчув  свого 

покликання і не маю ясних намірів 

3210123 В житті я знайшов своє покликання 

до певної мети 

17 Мої життєві погляди ще не 

визначилися 

3210123 Мої життєві погляди цілком 

визначилися 

18 Я вважаю, що мені вдалося знайти 

покликання і цікаві цілі в житті 

3210123 Я не впевнений в тому, що здатний 

знайти покликання і цікаву мету в 

житті 

19 Моє життя в моїх руках, і я сам ним 

керую 

3210123 Моє життя не підвладне мені, 

оскільки воно керується  зовнішніми 

подіями 

20 Мої повсякденні справи приносять 

мені задоволення і приємність 

3210123 Мої повсякденні справи приносять 

мені суцільні неприємності і 

переживання 
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Додаток В 

 

Опитувальник мотивації соціального успіху М. Кубишкіної 

 

Опитувальник мотивації соціального успіху М. Кубишкіної 

спрямований на виявлення соціальної мотивації людини, її прагнення до 

досягнення цілей, до конкуренції та соціального престижу. Він складається з 

36 стверджень, на кожне з яких досліджувані мають відповісти «дуже часто» 

(3 бали), «часто» (2 бали) та «ніколи» (1 бал). 

Інструкція: Прочитайте уважно кожне з неведених нижче речень та 

оберіть твердження, що відповідає вашій думці: «ніколи», «часто», або «дуже 

часто». 

 
№ Твердження ніколи часто дуже 

часто 

1 Мені подобається бути у центрі уваги    

2 Коли я працюю, це виглядає так, ніби я все ставлю на карту    

3 Мені важливо, щоб мої результати були кращими, ніж у 

інших 

   

4 Я прагну належати до обраних    

5 По відношенню до себе я більше суворий, ніж по 

відношенню до інших 

   

6 Я порівнюю свої результати та успіхи з результатами інших     

7 Я ціную визнання оточуючих мене    

8 Невдачі стимулюють мене сильніше, ніж успіхи    

9 Азарт змагань мені не властивий    

10 Мені подобається виступати перед великою аудиторією    

11 Я витрачаю більше часу на читання спеціальної літератури, 

ніж художньої 

   

12 Я готовий працювати на межі своїх сил, щоб бути першим    

13 Моє честолюбство допомагає моїм досягненням    

14 Я не роблю вчасно те, що необхідно було робити    

15 Я люблю дивитися спортивні змагання та брати участь у них    

16 Похвала та визнання оточуючих окриляють мене    

17 Труднощі та перепони мене стимулюють та змушують діяти    

18 Я задоволений собою, коли мені вдається продемонструвати 

іншим мої сильні якості або вийти переможцем із складної 

ситуації 

   

19 Я задоволений тим положенням, яке я займаю та не прагну до 

більшого 

   

20 Мене радує можливість багато та інтенсивно працювати    

21 Мене подобаються складні ситуації, коли необхідно 

максимально мобілізуватися 

   

22 Для мене важливо «вибитися у люди»    

23 Коли у мене немає справ, я відчуваю, що мені не по собі    

24 Я зроблю все, щоб інші не могли мене випередити    

25 Я не відчуваю бажання мати високий соціальний статус    
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26 Мої товариші вважають мене лінивим    

27 Мене здивують люди, які витрачають усі сили та час на те, 

щоб обійти конкурентів 

   

28 Траплялось так, що я заздрив успіху або популярності інших    

29 Я звертаю мало уваги на свої досягнення    

30 В атмосфері боротьби та конкуренції я почуваю себе 

якнайкраще 

   

31 Мені хотілось бути відомою людиною    

32 Багато з того, за що я берусь, я не довожу до кінця    

33 Я завжди намагаюсь досягти найкращих результатів    

34 Я зроблю все, щоб добитися поваги значущих для мене 

людей 

   

35 Я заздрю людям, які не завантажені роботою    

36 Успіх інших активізує та стимулює краще та швидше всього    

 

За кожною шкалою підраховується сума балів, за якою визначається 

рівень мотивації соціального успіху: низький, середній та високий 

відповідно. 

Шкала «прагнення до соціального престижу» - враховуються бали зі 

знаком «+» при позитивних відповідях за твердженнями 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 

28, 31, 34; та зі знаком «-» при позитивних відповідях - 19, 25. 

 Шкала «прагнення до суперництва» - враховуються бали зі знаком «+» 

при позитивних відповідях за твердженнями 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23 та зі знаком 

«-» при позитивних відповідях - 14, 26, 29, 32, 35. 

 Шкала «прагнення до досягнення мети» - враховуються бали зі знаком 

«+» при позитивних відповідях за твердженнями 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 

33, 36 та зі знаком «-» при позитивних відповідях – 9, 27. 
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Додаток Г 

 

 

Дидактичний тест 

 

При проведенні тестування студенту надаються завдання, що 

складаються із запитань щодо сутності соціальної компетентності 

особистості, механізмів її розвитку. Із запропонованих трьох варіантів 

відповідей студент має обрати один – вірний. Час тестування визначається як 

не більше 1 хв. на кожне завдання тесту. Якщо студент не встигає, то 

завдання, що невиконані, зараховуються як невірні відповіді. 

Інструкція. Уважно прочитайте твердження та оберіть один з 

запропонованих варіантів його продовження, який, з Вашої точки зору, є 

вірним.  

Тестові завдання (10 з 30) 

1. Інтегративне особистісно-професійне явище, яке складається із 

ціннісного, когнітивного та конструктивного компонентів і забезпечує 

успішність соціально-професійної адаптації, майбутньої професійної 

діяльності та життєдіяльності особистості в цілому завдяки гармонізації 

власних потреб, індивідуальних цілей та соціальних норм, називається: 

1) професійною компетентністю; 

2) соціальною компетентністю; 

3) соціальною зрілістю. 

 2. Мотивація соціального та професійного саморозвитку особистості, 

розвитку власної соціальної компетентності, соціальних та професійних 

досягнень, просоціальної поведінки, визначають:  

1) когнітивний компонент соціальної компетентності; 

2) ціннісний компонент соціальної компетентності; 

3) конструктивний компонент соціальної компетентності. 

 3. Знання особистості про себе як суб’єкта життєдіяльності (власні 

можливості, потреби, інтереси, здібності, проектування власної навчально-

професійної діяльності та розвитку, кар’єри, а також життєдіяльності у 

цілому) визначають:  

1) когнітивний компонент соціальної компетентності; 

2) ціннісний компонент соціальної компетентності; 

3) конструктивний компонент соціальної компетентності. 

 4. Уміння особистості здійснювати регуляцію власного емоційного 

стану у ситуаціях соціальної взаємодії; вміння регулювати емоційний стан у 

стресовій ситуації, конструктивно реагувати на стрес; керувати власною 
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соціальною активністю; відстоювати свою позицію у конструктивний спосіб; 

здатність входити у стан інших, ставити себе на місце іншого (долати 

комунікативний та моральний егоцентризм), відносяться до: 

1) когнітивного компоненту соціальної компетентності; 

2) ціннісного компоненту соціальної компетентності; 

3) конструктивного компоненту соціальної компетентності. 

5. Ідентифікація людини із соціальною групою, спільнотою, результат 

активного процесу, що відображає прагнення та уявлення суб’єкта про 

себе, власний шлях розвитку і супроводжується відчуттям власної 

неперервності тотожності, якісної визначеності,  визначається її: 

1) соціальною ідентичністю; 

2) соціальною зрілістю; 

3) соціальною роллю. 

 6. Система індивідуально сформованих реакцій на вплив 

навколишнього соціального середовища, що визначає спосіб адаптації 

особистості до нього, називаються: 

1) соціально-компетентною поведінкою; 

2) соціальною зрілістю; 

3) соціальною нормою. 

7. Згідно із Рекомендаціями ради Європи щодо ключових 

компетентностей для освіти впродовж життя, компетентності є 

поєднанням: 

1) знань, навичок і ставлень; 

2) знань та вмінь; 

3) мотивації, знань, умінь, якостей. 

 8. Термін «соціальна компетентність» був уведений: 

1) Г. Ротом; 

2) Г. Каспером; 

3) Г. Льюісом. 

9. Системоутворювальною функцією соціальної компетентності 

особистості є: 

1) екзистенційна; 

2) регулятивна; 

3) професійно-утворювальна. 

10. Особлива діяльність людини, що спрямована на створення образу, 

моделі будь якого об’єкту/явища або процесу – це: 

1) проектування; 

2) дизайн; 

3) об’єктивізація. 
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Додаток Д 

 

Методика «Q – сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у 

реальній групи» В. Стефансона 

 

Методика «Q – сортування: діагностика основних тенденцій поведінки 

у реальній групи» В. Стефансона спрямована на визначення шести основних 

тенденцій соціальної поведінки людини: залежність (внутрішнє прагнення до 

прийняття групових стандартів та цінностей, уміння слідувати цим нормам), 

незалежність, комунікабельність (контактність, уміння створювати емоційні 

зв’язки як у своїй групі, так і за її межами), некомунікабельність, прийняття 

боротьби (активне вміння брати участь у груповому житті, добиватися більш 

високого статусу у системі міжособистісних стосунках), неприйняття 

боротьби. Тенденції до незалежності, некомунікабельності, уникнення 

боротьби свідчить про схильність до уникнення соціальної взаємодії, 

схильність зберігати нейтралітет у спорах та конфліктах, соціальну 

закритість та низьку соціальну активність. 

Текст опитувальника 

1. Я критичний до оточуючих товаришів. 

2. У мене виникає тривога, коли в групі починається конфлікт. 

3. Я схильний слідувати порадам лідера. 

4. Я не схильний вступати в занадто близькі відносини з товаришами. 

5. Мені подобається, коли в групі дружня обстановка. 

6. Я схильний суперечити лідеру. 

7. Я відчуваю симпатії тільки до одного-двох членів групи. 

8. Я уникаю зустрічей і зборів в групі. 

9. Мені подобається похвала лідера. 

10. Я незалежний у судженнях і манері поведінки. 

11. Я готовий встати на чиюсь сторону в суперечці. 

12. Я схильний керувати товаришами. 

13. Мене радує спілкування з моїми нечисленними друзями. 

14. Я зовні спокійний при прояві до мене ворожості з боку членів групи. 

15. Я схильний підтримувати настрій і думку своєї групи. 

16. Я не надаю значення особистим якостям членів групи. 

17. Я схильний протиставляти свою мету цілям групи, відволікати її від 

досягнення групової мети. 

18. Мені подобається протиставляти себе лідеру. 

19. Я хотів би зблизитися з деякими членами групи. 

20. Я віддаю перевагу займати нейтральну позицію у суперечці. 
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21. Мені подобається, коли лідер активно керує групою. 

22. Я віддаю перевагу холоднокровно обговорювати розбіжності. 

23. Я недостатньо стриманий у вираженні почуттів. 

24. Я прагну згуртувати навколо себе однодумців. 

25. Я незадоволений занадто формальними відносинами в групі. 

26. Коли мене звинувачують, я гублюся і мовчу. 

27. Я віддаю перевагу погоджуватися зі способом життя групи. 

28. Я прив'язаний до групи більше, ніж до окремих її членів. 

29. Я схильний загострювати і затягувати суперечку. 

30. Я прагну бути в центрі уваги. 

31. Мені хотілося б бути членом більш вузької групи. 

32. Я схильний до компромісів. 

33. Я відчуваю внутрішній неспокій, коли лідер робить всупереч 

очікуванням. 

34. Я болісно ставлюся до зауважень товаришів. 

35. Я можу бути хитрим і вкрадливим. 

36. Я схильний прийняти на себе керівництво групою. 

37. Я відвертий у групі. 

38. Під час розбіжностей в групі у мене виникає занепокоєння. 

39. Я віддаю перевагу, щоб при плануванні роботи відповідальність взяв на 

себе лідер. 

40. Я не схильний відповідати на прояв дружелюбності. 

41. Я часто серджуся на товаришів. 

42. Я намагаюся вести інших проти лідера. 

43. Я легко знаходжу знайомства за межами групи. 

44. Я намагаюся уникати бути втягнутим в суперечку. 

45. Я легко погоджуюсь з пропозиціями інших членів групи. 

46. Я надаю опір утворенню в нашому колективі угруповань. 

47. Коли я роздратований, я стаю глузливим та іронічним. 

48. У мене виникає неприязнь до тих, хто намагається виділитися. 

49. Я віддаю перевагу меншій, але більш інтимній групі. 

50. Я намагаюся не показувати свої справжні почуття. 

51. При групових розбіжностях я стаю на бік лідера. 

52. Я ініціативний при встановленні контактів у спілкуванні. 

53. Я уникаю критикувати товаришів. 

54. Я віддаю перевагу звертатися до лідера частіше, ніж до інших. 

55. Мені не подобається, що відносини в групі занадто фамільярні. 

56. Я люблю затівати суперечки. 

57. Я прагну підвищувати свій соціальний статус в групі. 
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58. Я схильний втручатися в спілкування товаришів і порушувати його. 

59. Я «задирака», схильний до «перепалок». 

60. Я схильний виражати невдоволення лідером. 

Обробка результатів 

1. Залежність - 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54. 

2. Незалежніть - 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60. 

3. Комунікабельність - 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52. 

4. Некомунікабельність - 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58. 

5. Прийняття «боротьби» - 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59. 

6. Неприйняття «борротьби» - 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53. 
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Додаток Ж 

 

Опитувальник толерантності-інтолерантності до невизначеності 

Т. Корнілової 

 

Опитувальник толерантності-інтолерантності до невизначеності 

Т. Корнілової спрямований на діагностику таких вмінь як: приймати рішення 

в умовах невизначеності, свідомо обирати та усвідомлювати свій вибір, 

позитивно спілкуватися з оточуючими, конструктивно реагувати у стресових 

ситуаціях, вирішувати конфлікти без насильства, адекватно оцінювати себе 

та бути толерантним до інших. Зазначені вміння поєднуються у три фактори: 

1) толерантність до невизначеності – це генералізована особистісна 

властивість, готовність йти новими шляхами та обирати найбільш складні 

завдання, прагнення до самостійності, виходу за межі прийнятих обмежень, 

привабливість складно вирішуваних завдань; 2) інтолерантність – прагнення 

до ясності, впорядкованості у всьому та неприйняття невизначеності, 

визнання головної ролі правил та принципів, дихотомічне розділення 

правильних та неправильних способів дій, думок та цінностей; 

3) міжособистісна толерантність – прагнення до розуміння іншого, прийняття 

неясності у стосунках, розуміння та прийняття несхожості іншого, 

діалогічність, динамічність, стійкість у стосунках з іншими (внаслідок 

усвідомленості та прийняття різниць). Вони оцінюються за трьома рівнями: 

низьким, середнім та високим. 

Методика складається з 33 стверджень, які оцінюються за 7 бальною 

шкалою: від 1 – повністю незгодний до 7 – повністю згодний. За кожним 

фактором визначається сума балів, яка свідчить про низький, середній або 

високий рівень толерантності - інтолерантності за кожним фактором та у 

цілому. 

Текст опитувальника 

1. Будь-яку справу можна зробити правильними шляхами. 

2. Визначеність у діях завжди краще нерішучості. 

3. У самих хороших керівників вказівки настільки точні, що підлеглим 

нема про що турбуватися. 

4. Розумна людина впорядковує своє життя таким чином, що б не 

хвилюватися весь час із-за дрібниць. 

5. Краще вже дотримуватися обраного методу ведення справ, ніж міняти 

його, оскільки це може привести до плутанини. 

6. Краще спробувати (скористатися нагодою) і потерпіти невдачу, ніж йти 

все життя по второваною стежкою. 
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7. Завдання для мене малопривабливе, якщо я не вважаю його 

розв'язуваним. 

8. Я відчуваю дискомфорт у відносинах з людьми до тих пір, поки не 

зрозумію їх поведінку. 

9. Я починаю досить сильно хвилюватися, якщо опиняюся в ситуації, яку 

не можу контролювати. 

10. Практично кожна проблема має якесь рішення. 

11. Мене бентежить, якщо я не можу слідувати за ходом думок іншої 

людини. 

12. Я завжди відчуваю, що існують чіткі відмінності між добром і злом. 

13. Мене турбує, якщо я не знаю, як інші люди реагують на мене. 

14. Якщо не дотримуватися принципів, ніщо в цьому світі не буде 

доведено до кінця. 

15. Невизначені й імпресіоністичні картини насправді ніщо в мені не 

зачіпають. 

16. Іноді мені приносить задоволення порушити правило і зробити те, чого 

я сам від себе не очікував. 

17. Я люблю занурюватися в нові ідеї, навіть якщо пізніше виявиться, що я 

просто втратив час. 

18. Бездоганна гармонія - сутність кожної гарної композиції. 

19. У довготривалій перспективі домогтися більшого можливо, вирішуючи 

маленькі і прості проблеми, ніж великі і складні. 

20. Людина, яка веде рівне, розмірене життя (без особливих сюрпризів і 

несподіванок), насправді повинна бути вдячною долі. 

21. Спеціаліст, який не може дати чітку відповідь, можливо, не надто 

багато знає. 

22. Немає такого явища, як проблема, яку не можна вирішити. 

23. Хороша робота - це та, на якій завжди ясно, що і як це потрібно робити. 

24. Звичне завжди краще незнайомого. 

25. Людина, яка веде рівне, розмірене життя (без сюрпризів і 

несподіванок) насправді повинна бути вдячною долі. 

26. Я більше люблю вечірки зі знайомими людьми, ніж ті, де більшість 

людей мені абсолютно незнайомі. 

27. Чим швидше ми прийдемо до єдиних цінностей та ідеалів, тим краще. 

28. Я хотів би пожити якийсь час у новій для мене країні. 

29. Люди, які підкорили своє життя розкладу, можливо позбавляють себе 

більшості радощів життя. 

30. Цікавіше займатися складною проблемою, ніж вирішувати просту. 
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31. Часто найбільш цікаві та такі, що заводять інших, люди - це ті, хто не 

боїться бути оригінальним і не схожим на інших. 

32. Вчителі і наставники, які нечітко формулюють завдання, дають шанс 

проявити ініціативу і оригінальність. 

33. Хороший учитель - це той, хто змушує тебе думати про твоє погляді на 

життя. 

Обробка результатів 

Фактор 1. Толерантність до невизначеності: 6, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 

30, 31, 32, 33  

Фактор 2. Інтолерантність: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 27  

Фактор 3.Межособистісна інтолерантність до невизначеності: 7, 8, 9, 

11, 13, 19, 20, 26  
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Додаток З 

 

Авторська Шкала самооцінки соціальних умінь 

 

Авторська Шкала самооцінки соціальних умінь розроблена 

ґрунтуючись на критеріях та показниках, що зазначені у Шкалі соціальної 

компетентності (VSMC – Vineland Social Maturity Scale) Е. Долла, та 

виходячи з розуміння п’яти видів базових умінь, що складають 

конструктивний компонент соціальної компетентності майбутніх 

економістів. 

Інструкція. Оцініть рівень розвитку ваших соціальних умінь за 10-

бальною шкалою (обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому рівню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

 
№ соціальні вміння: Рівень розвитку 

1 Ставлю перед собою цілі та розроблюю 

заходи з їх досягнення 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

2 Свідомо приймаю рішення щодо себе, 

свого особистісного та соціального життя 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

3 Маю чіткий план свого соціального та 

майбутнього професійного розвитку 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

4 Постійно аналізую можливості свого 

соціального оточення 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

5 Планую свою кар’єру, не покладаючись на 

долю чи випадок 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

6 Реагую спокійно на складні життєві та 

професійні ситуації 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

7 Повожусь як студент, як майбутній 

економіст 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

8 Намагаюсь уникати людей та ситуації, які 

провокують негативні емоції 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

9 Можу виконувати роботу у напруженій 

ситуації 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

10 Відповідально ставлюсь до свого життя як 

до цінності 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

11 Вмію працювати у команді 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

12 Вмію вести ділову переписку по 

електронній пошті 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

13 Виявляю інтерес до точки зору членів 

групи, команди 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

14 У спільній діяльності прагну до творчості, 

нестандартних рішень 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

15 У стресових ситуаціях допомагаю іншим 

зберігати спокій, віру в успіх 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

16 У конфліктній ситуації знаходжу шляхи 

конструктивного вирішення, без 

насильства, за домовленістю 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

17 Мобілізую інших, організовую на 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
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виконання необхідної діяльності 

18 Вмію вчасно заспокоїтися, зняти напругу 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

19 Вмію стати на місце іншого, подивитись на 

ситуацію з іншої точки зору 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

20 Працюю на невдачами, роблю висновки, на 

підставі яких змінюю свою діяльність 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

21 Критично ставлюсь до власної поведінки, 

власних дій 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

22 Постійно підвищую власний рівень 

розвитку читаючи різну літературу 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

23 Вмію використовувати рефлексивні 

механізми – паузи, запитання, схеми 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

24 Вмію визначати особливості власної 

соціальної компетентності та її розвивати 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

25 Вмію вести переговори, домовлятись 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

 

Кожне вміння з кожної групи вмінь студент має оцінити за 10-бальною 

шкалою від 10 (повністю згоден, вмію) до 1 (повністю незгоден, не вмію). 

Оцінки з 1 до 4 свідчать про низький рівень самооцінки соціальних вмінь, від 

5 до 8 – про середній та від 9 до 10 – про високий рівень самооцінки 

розвиненості соціальних вмінь. Максимальна самооцінка сформованості 

соціальних умінь за кожною видовою групою складає 50 бали, мінімальна – 5 

балів; у цілому максимальна оцінка складає 250 балів, мінімальна – 0 балів. 

 

  



252 

 

Додаток К 

 

Анкета  

Шановний учасник дослідження! 

 Просимо Вас взяти участь в опитуванні, метою якого є вивчення 

особливостей розвитку соціальної компетентності майбутніх економістів. 

Сподіваємось на Вашу відкритість та співпрацю. 

I. Будь ласка, зазначте Ваш: 

Вік___________________   Стать _______________ 

Назву ЗВО_______________________________________________________ 

Спеціальність  _____________________________________ Курс _________ 

II. На Ваш погляд: 

1) Якими професійними якостями, у першу чергу, має володіти економіст для 

успішної професійної діяльності в сучасних умовах? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) Чи необхідно сучасному економісту бути соціально компетентним? 

• так; 

• ні; 

• важко сказати 

3) Як Ви розумієте таке поняття як соціальна компетентність? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) Якими характеристиками, на Вашу думку, відрізняється соціально 

компетентна людина/фахівець (зазначте 5 найважливіших) 

1 – ________________________________________ 

2 – ________________________________________ 

3 – ________________________________________ 

4 – ________________________________________ 

5 – ________________________________________ 

5) Чи спрямований навчальний процес у Вашому закладі освіти на розвиток 

соціальної компетентності студентів? 

• так; 

• ні; 

• важко сказати 

6) Які корективи необхідно внести в освітній процес з метою успішного 

розвитку соціальної компетентності студентів-майбутніх 

еокномістів?_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7) Визначте, будь ласка, загальний рівень розвитку Вашої соціальної 

компетентності за 10-бальною шкалою (обведіть кружечком цифру, що 

відповідає Вашому рівню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

 

8) Оцініть рівень розвитку ваших соціальних умінь за 10-бальною шкалою 

(обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому рівню) 

(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

 
№ соціальні вміння: Рівень розвитку 

1 ставити цілі щодо свого соціального 

розвитку 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

2 досягати поставлених соціальних цілей 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

3 приймати рішення стосовно себе 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

4 аналізувати соціальну інформацію 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

5 конструктивно (зі збереженням себе та 

оточуючих) поводити в складних життєвих 

ситуаціях 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

6 поводити себе відповідно до ролі студента 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

7 працювати у команді 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

8 вести переговори, домовлятися 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

9 регулювати власний емоційний стан 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

10 конструктивно виходити із конфліктних 

ситуацій 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

11 брати на себе відповідальність 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

12 аналізувати власну соціальну активність 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

13 проектувати власний соціальний розвиток 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

14 користуватися ресурсами соціального 

середовища для власного розвитку 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

15 виявляти ініціативу, вести за собою 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

 

9) Чи згодні Ви із твердженням французького філософа, публіциста Альбера 

Камю «...з тих кидків, які ти не зробив, 100% - повз ворота...»? Висловіть 

свою думку щодо зазначеної фрази. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10) Чи згодні Ви із твердженням американського конструктора, засновника 

корпорації «Форд Мотор» Генрі Форда «...Перепони – це ті страшні речі, які 

ви бачите, коли відводите очі від мети...»? Висловіть свою думку щодо 

зазначеної фрази. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за співробітництво!  
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Додаток Л 

 

Формувальні соціально та професійно значущі заходи 

 
Щорічні Грудневі наукові читання з теми «Дорожня карта інтеграції України до 

європейського дослідницького простору» 

 

 
«Запорізький вектор студентських ініціатив» 
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«Запорізький вектор студентських ініціатив» 

 

 

 
«Живи і працюй в Україні!» 

(Дні конкурсів проектів із соціально значущої проблематики) 

 

 
  



256 

 

Додаток М 

 

Спецкурс «Соціальна компетентність майбутніх економістів» 

 

Спецкурс «Соціальна компетентність майбутніх економістів» є 

складовою освітньої програми підготовки молодших спеціалістів 

спеціальностей 071 Облік та оподаткування та 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, спрямованої на формування їх соціальної 

компетентності.  

Спецкурс є базовим формувальним заходом, що разом з 

метапредметними темами «Соціальні норми», «Соціальна взаємодія», 

«Життєві ситуації» у трьох блоках: «Людина у суспільстві», «Людина як 

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

діяльності» у межах дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, а також соціально та професійно значущими заходами, які 

забезпечують створення збагаченого соціально-професійного середовища, 

створюють систему формувальних впливів.  

Метою курсу є формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів через опанування ними системою соціально-професійних знань 

та умінь, активізації їх мотивації соціального та професійного саморозвитку, 

соціальних та професійних досягнень, просоціальної поведінки. 

Завданнями курсу є:  

1) формування у студентів позитивної мотивації щодо розвитку власної 

соціальної компетентності, мотивації соціальних та професійних досягнень, 

просоціальної поведінки; 

2) опанування студентами системою соціально-професійних знань на 

трьох рівнях – власне соціальному, професійному та особистісному; 

3) формування метакогнітивних, поведінкових, регулятивних, 

рефлексивних умінь студентів та умінь їх соціальної взаємодії; 

4) активізація особистісно-професійного саморозвитку майбутніх 

економістів. 

У процесі вивчення курсу передбачається викладення лекційного 

курсу, проведення практичних занять, виконання студентами індивідуальних 

завдань. 

У результаті вивчення курсу студент має: 

знати: 

 - сутність соціальної компетентності особистості, вимог до соціальної 

компетентності економіста; 
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 - рольові вимоги та очікування, що пред’являються до економістів, 

особливості їх соціально-професійної взаємодії; 

- структуру соціальної компетентності економіста;  

 - етапи, механізми та методи формування та розвитку соціальної 

компетентності; 

 - різні типи життєвих ситуацій та власні ресурси щодо подолання 

складних життєвих ситуацій; 

уміти: 

 - ставити мету свого соціального розвитку;  

 - приймати рішення стосовно себе;  

 - проектувати власний соціальний, особистісний та професійний 

розвиток;  

 - аналізувати соціальну інформацію, ресурси соціального середовища; 

 - імплементувати способи конструктивного вирішення складних 

життєвих та професійних ситуацій із збереженням власного Я; 

 - працювати у команді; 

 - конструктивно реагувати на стрес, відстоювати свою позицію у 

конструктивний спосіб; 

 - визначати рівень власної соціальної компетентності, механізмів її 

розвитку. 

Програма курсу розрахована на 90 годин, з яких 32 аудиторних годин 

(10 годин лекційних, 22 годин практичних занять), 40 годин самостійної 

роботи студентів, включаючи 18 годин індивідуальної роботи. З метою 

надання допомоги студентам у самостійній роботі над засвоєнням матеріалу 

до кожної теми надається список рекомендованої літератури, додатки для 

опрацювання тем, самостійної дидактичної та психологічної діагностики. 

Матеріали допоможуть правильно орієнтуватися під час самостійної 

підготовки студента до лекції, практичного заняття, опрацювання літератури. 

Виконання запропонованих практичних завдань надає змогу студентам не 

тільки сформувати певні нормативні орієнтири, а й необхідні вміння 

самоорганізації власної професійної діяльності та соціально-професійного 

розвитку.  
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Тематичний зміст курсу  

№ 

з/п 
Тема заняття 

Кількість годин 

Лекційне 

заняття 

Практичне 

заняття 

Модуль 1.  

Сутність соціальної компетентності економіста 

1 
Сучасність: запит на соціально компетентну 

особистість 
2 4 

2 
Структура соціальної компетентності 

сучасного економіста 
4 6 

 Разом за модулем 6 10 

Модуль 2.  

Розвиток соціальної компетентності майбутнього фахівця: принципи, механізми та методи 

3 
Критерії та показники розвитку соціальної 

компетентності майбутнього економіста 
2 6 

4 

Принципи, механізми та методи розвитку 

соціальної компетентності майбутнього 

економіста 

2 6 

 Разом за модулем 4 12 

 Всього 10 22 
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Додаток Н 
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«Інкуб». 

ІІ. Організатори Конкурсу 

2.1. Запорізький національний університет. 

2.2. Депутати Запорізької міської ради: Константинов Олександр 

Олександрович, Васильчук Геннадій Миколайович, Бєлий Микола 

Іванович, Ревчук Ольга Андріївна. 

ІІІ. Учасники Конкурсу 

3.1. Участь у Конкурсі можуть брати студенти та аспіранти 

Запорізького національного університету,  як одноосібно, так і у 

складі команд чисельністю до трьох осіб. 

3.2. До участі в Конкурсі допускаються студенти та аспіранти, які 

вчасно подадуть свою конкурсну роботу (далі – проект) за 

встановленою формою відповідно до вимог до оформлення 

проектів і графіку проведення Конкурсу, передбачених цим 

Положенням. 

ІV. Робочі органи Конкурсу 

4.1. Оргкомітет Конкурсу створюється з метою організації і 

проведення Конкурсу під головуванням ректора. До складу 

оргкомітету Конкурсу входять представники структурних 

підрозділів, студентської ради, наукового товариства студентів, 

аспірантів, молодих учених Запорізького національного 

університету. 

4.2. Експертна комісія Конкурсу формується оргкомітетом 

Конкурсу з фахівців за напрямками поданих проектів. До її 

складу входять представники регіональних органів державної 

влади та місцевого самоврядування, наукові експерти з різних 

галузей наук, представники організаторів Конкурсу, а також 

організацій, підприємств, установ Запорізької області. 

V.  Напрямки проведення Конкурсу 

На участь у Конкурсі приймаються проекти, спрямовані на сталий 

розвиток міста й області за такими напрямками:  

5.1. Запорізький національний університет; 

5.2. промисловість; 

5.3. економіка та підприємництво; 

5.4. сільське господарство; 

5.5. освіта, наука, культура; 

5.6. охорона здоров’я; 
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5.7. спорт, туризм; 

5.8. житлово-комунальне господарство; 

5.9. раціональне природокористування; 

5.10. соціальні послуги; 

5.11. молодіжна політика, патріотизм, волонтерство,  громадянська 

позиція. 

Не виключається можливість підготовки проектів і за іншими 

напрямками, оскільки до кожної роботи застосовується індивідуальний 

підхід. 

VI. Вимоги до оформлення проектів 

6.1. Проекти, що подаються на Конкурс, оформлюються за 

встановленою формою (Додаток 1). 

6.2. Текст роботи друкується українською мовою у форматі А4 з 

полями 2 см з усіх боків у текстовому редакторі Word шрифтом 

12 Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1,15 з однієї 

сторони аркуша. 

6.3. Проекти на участь у Конкурсі подаються до відділу проектної 

діяльності в паперовому та електронному вигляді (каб. 322, к. 4). 

VII. Терміни проведення Конкурсу 

7.1. Конкурс проводиться щорічно. 

7.2. Конкурс проводиться у три етапи за графіком: 

 

Період Етапи 

Перший етап – прийом заявок 

       24.10. Оголошення про початок проведення Конкурсу 

24.10. – 30.11. Консультації щодо умов участі в Конкурсі та 

підготовки проектів 

01.11. – 30.11. Прийом проектів на участь у Конкурсі 

17.11 Привітання  з Днем студента 

Другий етап – заочна оцінка проектів 

01.12. – 04.12 Технічна експертиза проектів 

05.12. – 08.12. Оцінка проектів експертною комісією і 

визначення напівфіналістів Конкурсу. 

Доведення результатів заочної оцінки проектів 

до учасників Конкурсу 
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09.12. – 11.12. Підготовка напівфіналістів до публічного 

захисту проектів 

Третій етап – захист проектів і визначення переможців 

12.12. – 14.12. Публічний захист проектів напівфіналістів 

14.12. – 15.12. Визначення переможців Конкурсу 

16.12. Презентація найкращих проектів. 

Нагородження переможців. Оприлюднення 

інформації про результати Конкурсу 

VIII. Оцінка проектів 

8.1. Оцінка проектів здійснюється експертною комісією.  

8.2. Результати роботи експертної комісії доводяться до всіх 

учасників Конкурсу на вказані ними електронні адреси. 

8.3. Проекти, що не відповідають умовам Конкурсу, експертною 

комісією не розглядаються. 

8.4. Проекти не рецензуються і не повертаються. Апеляції за 

результатами Конкурсу не приймаються. 

8.5. Оцінка проектів проводиться за такими критеріями: 

- актуальність і реалістичність проекту –  наявність чітко 

сформульованої проблеми, що має соціально-економічне 

значення для м. Запоріжжя і Запорізької області; відповідність 

механізмів реалізації проекту очікуваним результатам; 

перспективи його розвитку; 

- креативність – оригінальність, інноваційність проекту: 

наявність нових ідей, нових підходів, технологічних або 

соціальних інновацій у запропонованому проекті; 

- ефективність – досягнення вимірюваних результатів, 

соціального, політичного, економічного ефекту відповідно до 

запитуваних ресурсів на реалізацію проекту; 

- професіоналізм – наявність в автора(ів) проекту необхідних 

теоретичних знань, практичних навичок, інших досягнень  у 

відповідній сфері діяльності, досвіду роботи з реалізації 

аналогічних проектів; 
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ФОРМА ПРОЕКТУ 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

Конкурс молодіжних проектів 

НАЗВА ПРОЕКТУ 

 
 

Напрямок проекту 

(згідно розділу 5 

Положення) 

 

Стислий опис проекту 

Окреслити проблему, на вирішення якої спрямований 

проект. Описати, хто буде виконувати проект, чому і 

кому потрібен цей проект, які мета і завдання, що вийде 

в результаті, як проект буде виконуватися, скільки часу 

він триватиме, яка фінансова підтримка необхідна; 

перспективи розвитку проекту (до 1,5 сторінок) 

 

Керівник проекту  

(за наявності) 

Зазначити П.І.Б., посаду, науковий ступінь, вчене звання 

керівника проекту 

 

Контактна інформація 

щодо авторів проекту  

 

1. Зазначити П.І.Б. авторів проекту, факультет, курс, 

групу,  моб. тел., e-mail 

2. 

 

3. 

 

Вартість проекту (грн.) Зазначити загальну вартість проекту 

Актуальність проекту 

Описати проблему, на вирішення якої спрямований 

проект; довести її актуальність та значушість для 

соціально-економічного розвитку регіону або ЗНУ (до 1 

сторінки) 

 

Мета і завдання проекту 

Мета  Завдання 

 1.  

2.  

3.  

Цільова група проекту 

Зазначити отримувачів вигоди, на вирішення проблем 

яких спрямований проект 

 

Основні заходи (методи) 

проекту й очікувані 

результати 

 Заходи (методи) Очікувані результати 

1.   

2.   

3.   
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Термін реалізації 

проекту (від 3-х місяців 

до одного року) 

Зазначити, скільки часу потрібно на реалізацію проекту 

Бюджет проекту 

 

Стаття витрат Сума, що 

запитується 

Сума 

власного 

внеску або 

внеску 

інших 

організацій 

(за 

наявності) 

1.    

2.    

3.    

Коментар до бюджету  

(за необхідності) 

Розшифрувати статті витрат, зазначивши, на що саме 

потрібні кошти 

 

Кваліфікація авторів 

проекту 

Зазначити наявність необхідних теоретичних знань, 

практичних навичок, досвіду роботи, інших досягнень 

авторів у відповідній галузі діяльності або досвіду з 

підготовки та реалізації аналогічних проектів 

 

Інше (необов’язково) 

Надати інформацію, що додатково позитивно 

характеризує проект та (або) додати листи підтримки, 

згоду співвиконавців проекту, презентацію, 

повідомлення у ЗМІ, фото, дипломи, сертифікати тощо. 
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Додаток П 

 

Проміжні розрахунки 

 

Таблиця П.1 

Проміжні розрахунки коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів (експериментальна група ЕГ1) 

 

№ 

п/п 
Показники сформованості соціальної компетентності студентів 

 Рівень сформованості 

ціннісного компоненту 

(Кцін) 

Рівень сформованості 

конструктивного компоненту 

(Кконстр) 

Рівень сформованості 

когнітивного 

компоненту 

(Ккогн) Кцін1 Кцін2 Кконстр1 Кконстр2 Кконстр3 

З
р
із

 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

1 п п п в п с п с п в п в 

2 с с с в с в п с п с п в 

3 п п п п с в п в с в п в 

4 п п с в с в п в с в п в 

5 с с п с п с с в с в п с 

6 с с с в с с с в в с с в 

7 п в с в с в п с с с п с 

8 п в п с с с с в с в п в 

9 с в с в п с п п в с с с 

10 п с п с с в с с п в п с 

11 с с с в с в с в с с п в 

12 п п с п п с п с в в п в 

13 с с с с п в с в п с п с 

14 п с с с с в п в с в п в 

З
а

г
а

л
ь

н
и

й
 к

о
е
ф

іц
іє

н
т

 

 

Кцін Кконстр Ккогн 

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

0,28 0,72 0,33 0,69 0,0 0,81 

 

де: 

п – початковий (низький) рівень; 

с – середній ріень; 

в – високий рівень 

  



267 

 

Таблиця П.2 

Проміжні розрахунки коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів (експериментальна група ЕГ2) 

 

№ 

п/п 
Показники сформованості соціальної компетентності студентів 

 Рівень сформованості 

ціннісного компоненту 

(Кцін) 

Рівень сформованості 

конструктивного компоненту 

(Кконстр) 

Рівень сформованості 

когнітивного 

компоненту 

(Ккогн) Кцін1 Кцін2 Кконстр1 Кконстр2 Кконстр3 

З
р
із

 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

1 с с п в п с п с п в п в 

2 п с п в с в п с п с п в 

3 с в п п с в п в с в п в 

4 п с с в с в п в с в п в 

5 с с п с п с с в с в п с 

6 с с с в с с с в в с п в 

7 п в с в с в п с с с п с 

8 в в п с с с с в с в с в 

9 с в с в п с п п в с п с 

10 с с п с с в с с п в п с 

11 с с с в с в с в с с п в 

12 п п п п п с п с в в п в 

13 п с п с п в с в п с п с 

14 п с п с с в п в с в с в 

15 с в с с п с п с п в п в 

16 с в в с п с п в п с п в 

17 с в с с п в п в п в п с 

18 п с с с п в п с п в п в 

19 с в с в с в п в с в с в 

20 п с п с п с с с с в п с 

21 с с п с п в п с п в п в 

З
а

г
а

л
ь

н
и

й
 

к
о

еф
іц

іє
н

т
 

 

Кцін Кконстр Ккогн 

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

0,3 0,65 0 0,86 0 0,74 

 

де: 

п – початковий (низький) рівень; 

с – середній ріень; 

в – високий рівень 
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Таблиця П.3 

Проміжні розрахунки коефіцієнтів сформованості соціальної компетентності 

майбутніх економістів (експериментальна група ЕГ3) 

 

№ 

п/п 
Показники сформованості соціальної компетентності студентів 

 Рівень сформованості 

ціннісного компоненту 

(Кцін) 

Рівень сформованості 

конструктивного компоненту 

(Кконстр) 

Рівень сформованості 

когнітивного 

компоненту 

(Ккогн) Кцін1 Кцін2 Кконстр1 Кконстр2 Кконстр3 

З
р
із

 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

К
о
н

ст
. 

К
о
н

тр
. 

1 с с с в п с с с п в п в 

2 п с с в п в п с п с п в 

3 с в с в с в с в с в п в 

4 п с с в с в п в с в п в 

5 п с п с п с с в с в п с 

6 с с с в с с с в в с п в 

7 п в с в с в с с с с п с 

8 п в п с с с с в с в п в 

9 с в с в п с п с п с п с 

10 п с п с с в с с п в п с 

11 с с с в с в с в с с п в 

12 с в п п п с п с с в с в 

13 п с п с п в с в п с п с 
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Кцін Кконстр Ккогн 

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

0,27 0,69 0,29 0,68 0,0 0,86 

 

 

де: 

п – початковий (низький) рівень; 

с – середній ріень; 

в – високий рівень 
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Додаток Р 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

Статті в наукових фахових виданнях: 

1. Грибанова О.Є. Дидактичний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін 

у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця. 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах: зб. наук. пр./редкол.: Т.І. Сущенко (голов. Ред.) та ін. Запоріжжя: 

КПУ, 2017. Вип. 55 (108). С. 512-517. 

2. Грибанова О.Є. Науково-методичні засади формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців у коледжі. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. 

пр./редкол.: Т.І. Сущенко (голов. Ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2017. 

Вип.56-57 (109-110). С. 146-153. 

3. Грибанова О.Є. Професійна підготовка студентів коледжів на основі 

технологій інтерактивного навчання. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний 

редактор Локарєва Г.В. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 

2017. №2. С.113-117. 

4. Грибанова О.Є. Методологічні засади формування соціальної 

компетентності  майбутніх економістів у коледжі. Всеукраїнський науково-

практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний 

тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

европейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2018. № 6. Кн. 2.Том 1 

(79). С. 282-289. 

Статі у наукових фахових виданнях України, що реферуються 

міжнародними науковометричними базами 
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1. Грибанова О.Є. Діагностика соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки у коледжі: проблемний аналіз. 

Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. № 10 (62). С. 35-39. 

Статті в зарубіжних наукових виданнях 

2. Грибанова Е.Е., Гура А.И. Наставничество в системе 

профессиональной подготовки будущих специалистов в условиях 

модернизации высшего образования в Украине. Педагогический поиск: 

Научно-методический журнал: ФАО «Национальный центр повышения 

квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических 

работников по Северо-Казахстанской области», Республика Казахстан. 2018. 

№2(28). С. 78-81. 

3.  Грибанова О.Є. Збагачене соціально-професійне середовище коледжу 

як умова формування соціальної компетентності майбутніх економістів. East 

European Scientific Journal. 2018. № 10(38). P. 15-19. 

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

4. Грибанова О.Є. Соціальна компетентність майбутнього фахівця як 

пріоритет його професійної підготовки. Електронний збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2016. 

Випуск №2(24): Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи (18-25 квітня 2016 р., 

м. Запоріжжя). URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip24.html 

5. Грибанова О.Є. Соціальна ідентичність особистості як критерій 

розвитку її соціальної компетентності. Електронний збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

2016.Випуск №3(25): Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною 

участю «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі 

неперервної освіти» (18-19 жовтня 2016 р., м.Запоріжжя). URL: 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip25.html 

6. Грибанова О.Є. Дебатна технологія у професійному розвитку 

студентів коледжу. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip24.html
http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip25.html
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Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018р., м. 

Дніпро. Частина II. Наук. Ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. 

С. 102-103. 

7. Грибанова О.Є. Проектування як засіб розвитку професійної 

компетентності майбутніх фахівців. Електронний збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2018. 

Випуск №3(32): Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (14-21 

травня 2018 р., м. Запоріжжя). URL: 

https://drive.google.com/file/d/1ZQRHTNMrYJTEhZ7mj3O4uUNZqRzOrcNu/vie

w 

8. Грибанова О.Є Інноваційні методи професійної підготовки майбутніх 

економістів у коледжі. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. 

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю (11 травня 2018 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізький 

національний університет, 2018. С. 37-39. 

9. Грибанова О.Є. Метапредметне значення соціально-гуманітарних 

дисциплін (у контексті формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у коледжі). Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. 

Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 жовтня 

2018 р., м. Дніпро). Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. Частина 1. С. 73-74. 

10. Грибанова О.Є. Механізми формування соціальної компетентності 

студентів коледжу. Інноваційні технології в процесі підготовки молодших 

спеціалістів: стан, перспективи розвитку. Матеріали II Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції (Херсон, 19-20 листопада 2018 р.). 

Херсон, 2018 С. 17-19. 

11. Грибанова О.Є. Формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки в коледжі. Матеріали 

регіональної науково-практичної конференції ВНЗ I-II рівнів акредитації 
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Запоріжжя та Запорізької області «Система забезпечення якості освіти» (26 

квітня 2018 р., Запоріжжя). Запоріжжя, 2018. С. 9-12. 

12. Грибанова О.Є. Гура О.І. Система електронного забезпечення 

навчання. Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: 

збірник матеріалів II Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 

2018 р.). К.: ТОВ»СІК ГРУП Україна», 2018. С. 38-41. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

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, очна форма); «Вища освіта України у контексті інтеграції до світового 

освітнього простору» (м. Київ, 2018, заочна форма); всеукраїнських: «Науково-

методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної 

освіти» (м. Запоріжжя, 2016, очна форма); «Педагогіка вищої школи: досвід і 

тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 2017, очна форма); «Україна в 

гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (м. Дніпро, 2018, заочна 

форма); «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» (м. Дніпро, 2018, 

заочна форма); «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших 

спеціалістів: стан, перспективи розвитку» (м. Херсон, 2018, заочна форма); 

«Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті» (м. Київ, 

2018, заочна форма); регіональних: «Система забезпечення якості освіти» 

(м. Запоріжжя, 2018, очна форма). 

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-правового 

коледжу» (довідка № 992 від 12.12.2018); Економіко-правничого коледжу 
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Запорізького національного університету, 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). 
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Довідки про впровадження дисертаційного дослідження 
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