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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА  

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ 
  

Сучасні ринкові перетворення, що відбуваються в країні, побудова 
Україною демократичного суспільства, обрання європейського вектору 
розвитку держави потребують висококваліфікованих фахівців з новим 
економічним мисленням, здатних швидко адаптуватись до сучасних реалій 
життя та приймати відповідальні рішення. Це можливо за умови удоскона-
лення змісту шкільної освіти, особливістю якої сьогодні є профільність на-
вчання. У структурі профільного навчання одним із напрямів профілізації 
визначено економічний. Провідне завдання такого профілю – дати змогу 
старшокласникам максимально розкрити й реалізувати свої здібності й за-
датки та професійно самовизначитись у сфері економіки через вивчення 
предметів і курсів за вибором економічного спрямування. Виконання цього 
завдання можливе через оновлену підготовку вчителя економіки, який має 
бути готовим до професійної діяльності в умовах профільного навчання.  

У сучасній педагогічній теорії здійснювався аналіз теоретичних та 
методичних засад професійно-педагогічної підготовки студентів 
(О. Абдулліна, О. Дубасенюк, В. Євдокимов, Н. Кузьміна, О. Пєхота, 
І. Прокопенко та ін); формування готовності майбутніх педагогів до про-
фесійної діяльності (І. Гавриш, Л. Кондрашова, О. Мороз, Р. Нізамов, 
О. Пелех, В. Щедриков та ін.); здійснювались дослідження щодо напрямів 
формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності 
(І. Міщенко, В. Стасюк та ін.). У той же час проблема готовності майбутніх 
учителів економіки у ВНЗ до роботи в умовах профільного навчання не 
досліджувалась. Зокрема, відсутні дослідження з питань розробки й реалі-
зації педагогічних умов формування такої готовності. 

Недостатня теоретична розробленість проблеми та необхідність по-
шуку ефективних умов професійної підготовки майбутніх учителів еконо-
міки до роботи в профільних класах потребують комплексного досліджен-
ня проблеми формування готовності майбутнього вчителя економіки до 
профільного навчання старшокласників. Нами було зроблено припущення, 
що формування готовності майбутніх учителів економіки до роботи в умо-
вах профільного навчання буде ефективним, якщо впровадити у процес 
підготовки у ВНЗ такі педагогічні умови: 1) оновлення змісту підготовки 
вчителя економіки до професійної діяльності в умовах профільного на-
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вчання; 2) формування позитивної мотивації у студентів економічного фа-
культету педагогічних ВНЗ до педагогічної діяльності через організацію 
різнорівневого навчання; 3) забезпечення розвитку кафедри і моніторингу 
процесу змін у підготовці майбутніх педагогів до професійної діяльності. 

Мета роботи – експериментально перевірити педагогічні умови фор-
мування готовності майбутнього вчителя економіки до профільного на-
вчання старшокласників у процесі їх професійної підготовки у ВНЗ. За-
вданнями роботи визначено: 1) розробка методики організації та прове-
дення експерименту; 2) експериментальна реалізація умов формування го-
товності майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах 
профільного навчання; 3) аналіз одержаних результатів. 

Науковий аналіз проблеми формування готовності майбутніх учите-
лів економіки до профільного навчання старшокласників передбачає ви-
значення низки педагогічних умов, які дадуть змогу ефективно побудувати 
процес формування вказаної готовності, з одного боку, і можуть бути пе-
ревірені в ході експериментальної частини дослідження – з іншого. З ме-
тою перевірки педагогічних умов формування готовності майбутнього 
вчителя економіки до роботи в профільних економічних класах було про-
ведено експеримент. Його основними етапами були: констатувальний (з 
метою виявлення початкового рівня готовності студентів до роботи в умо-
вах профільного навчання, стану процесу підготовки майбутніх учителів у 
педагогічному ВНЗ до такої роботи); формувальний (з метою впроваджен-
ня у практику підготовки майбутніх учителів економіки педагогічних умов 
формування готовності до профільного навчання старшокласників); конт-
рольний (з метою виявлення динаміки рівнів готовності експерименталь-
них і контрольних груп, ефективності процесу підготовки вчителів еконо-
міки до професійної діяльності в умовах профільного навчання після реалі-
зації обґрунтованих педагогічних умов). 

Базою для проведення педагогічного експерименту було обрано 
4 курси економічних факультетів Харківського національного педагогічно-
го університету імені Г.С. Сковороди та Кам’янець-Подільського націона-
льного університету імені І. Огієнка. Такий вибір було зумовлено тим, що: 
студенти цих ВНЗ одержують дипломи бакалавра з економічної теорії, 
вчителя економіки; на 1–4 курсах здійснюється теоретична підготовка сту-
дентів до професійно-педагогічної діяльності, яка завершується їх педаго-
гічною практикою, яка проходить як у профільних ЗНЗ, так і в універсаль-
них; до 4 курсу студенти знайомляться із загальними основами педагогіки і 
психології (2 курс, по 1,5 кредита), методикою викладання економічних 
дисциплін (3 курс, 3,5 кредита), виконують індивідуальні науково-дослідні 
завдання з методики викладання економічних дисциплін, що дозволяє за-
провадити з 4 курсу спецкурс з методики викладання в профільній школі; 
до 4 курсу студенти засвоюють дисципліни циклу природничо-наукової, 
загальноекономічної та професійної підготовки, знання яких є достатнім 
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для викладання в ЗНЗ без економічного профілю. У той же час як для ви-
кладання дисциплін у ЗНЗ з економічним профілем необхідною є ще й до-
даткова економічна підготовка у вигляді окремих спецкурсів. Підставами 
для цього висновку є проведений нами порівняльний аналіз змісту еконо-
мічних дисциплін у педагогічному ВНЗ на економічному факультеті та 
змісту економічних дисциплін у ЗНЗ з економічним профілем, який дово-
дить що існують прогалини і в економічній підготовці майбутніх виклада-
чів економіки. Деякі дисципліни (наприклад: «Економіка споживача», 
«Основи інтелектуальної власності» тощо), що запропоновані МОН Украї-
ни для вивчення в ЗНЗ з економічним профілем навчання, не вивчаються в 
педагогічному ВНЗ; студенти 4 курсу економічного факультету ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди мають певний досвід роботи з дітьми: виїжджають з 
допомогою і концертами в школи-інтернати, проводять профорієнтаційну 
роботу з випускниками шкіл щодо вступу в ХНПУ, здійснюють шефство 
як куратори над першокурсниками факультету, беруть участь у масовій 
виховній роботі факультету і ХНПУ, набуваючи педагогічних умінь (ко-
мунікативних, організаторських, прогностичних, конструктивних), «від-
працьовуючи» на собі і своїх однолітках їх перед виходом у дитячу ауди-
торію. 

Саме ці аспекти підготовки студентів до роботи в умовах профільно-
го навчання і зумовили вибір аудиторії 4 курсу для здійснення нашого пе-
дагогічного експерименту. 

Нами виявлявся також стан процесу підготовки майбутніх учителів 
економіки до роботи в умовах профільного навчання. Для цього нами було 
проаналізовано: навчальні плани ВНЗ, які готують майбутніх учителів 
економіки з точки зору обсягу дисциплін, що забезпечують підготовку до 
професійної діяльності в профільній школі, а також зміст робочих програм 
з економічних і педагогічних дисциплін; освітньо-кваліфікаційні характе-
ристики учителів економіки щодо спрямованості на роботу в профільних 
класах; методи і форми проведення занять зі студентами з проблеми їх від-
повідності професійній діяльності в умовах профільного навчання; навча-
льно-методичне забезпечення процесу професійної підготовки у ВНЗ май-
бутніх учителів для профільної школи: його наявність, зміст. 

Критерії і показники ефективності сформованості у студентів готов-
ності до професійної діяльності в профільній школі нами обиралися на ос-
нові того, що: готовність як інтегрована якість особистості складається з 
компонентів, які можуть бути сформованими у студентів різною мірою, що 
залежить як від наявних особистісних якостей, так і від якості підготовки; 
мотивація студентів економічних факультетів педагогічних ВНЗ на педаго-
гічну професію є значно нижчою, ніж на економічну професію, що вимагає 
вивчення сформованості саме мотиваційного компоненту готовності як 
початку для успішної професійної діяльності; критерії сформованості у 
студентів готовності до професійної діяльності в умовах профільного на-
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вчання мають бути об’єктивними, стійкими, порівнювальними, суттєво 
важливими. 

У відповідності із структурою готовності було обрано критерії сфо-
рмованості: професійну мотивацію (мотиваційний компонент готовності); 
якість професійних знань (пізнавальний компонент); сформованість профе-
сійних умінь (діяльнісний компонент). Ці критерії визначалися як провідні 
у вимірюванні готовності, оскільки відбивають специфіку професійної дія-
льності вчителя економіки в умовах профільного навчання. Враховуючи 
сутність досліджуваної готовності було виділено три рівні сформованості 
кожного компоненту: низький, середній, високий.  

У процесі проведення констатувального етапу експерименту визна-
чені показники компонентів досліджуваної готовності. Такими показника-
ми були визначені: мотиви, пізнавальний інтерес, ставлення до навчання 
професійній діяльності, повнота знань, професійно-педагогічні вміння. 

За допомогою комплексу методів та методик оцінки сформованості 
готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання стар-
шокласників був зафіксований вихідний рівень сформованості професійної 
мотивації майбутніх учителів економіки до професійної діяльності, який є 
в основному низьким та середнім (у середньому 49 % з усіх опитаних ма-
ють низький рівень мотивації, 39 % – середній рівень і лише 12 % мають 
високий); вихідний рівень професійних знань студентів щодо професійної 
діяльності в умовах профільного навчання, який є в низьким (70 %) та се-
реднім (28 %); вихідний рівень сформованості професійних умінь, який є 
низьким (72 %). З метою аналізу та інтерпретації експериментальних даних 
було утворено 6 експериментальних і 4 контрольні групи.  

Оцінка стану професійної підготовки майбутніх вчителів економіки 
до профільного навчання старшокласників здійснювалася через розробле-
ну кваліметричну модель. Критеріями такої моделі були кадрове та навча-
льно-методичне забезпечення, здійснення професійної підготовки до ви-
кладання економіки в умовах профільного навчання. Ці критерії розкрива-
лися через перелік показників, які можна було оцінювати залежно від сту-
пеню їх прояву. Нами було сформовано комплексний критерій оцінки ста-
ну професійної підготовки майбутніх вчителів економіки до профільного 
навчання старшокласників, який відповідав трьом рівням підготовки: ни-
зький (від 0 – до 0,33), середній (від 0,34 – до 0,74), високий (від 0,75 – 
до 1). Ці рівні прояву комплексного критерію відповідали кваліметричним 
вимогам. За результатами експертної оцінки на початку експерименту 
(2006 р.) було виявлено низький рівень (0,28) професійної підготовки сту-
дентів до профільного навчання старшокласників у ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди та КПНУ імені І. Огієнка.  

Узагальнення результатів констатувального експерименту підтвер-
дило необхідність упровадження педагогічних умов у процес підготовки 
майбутніх учителів економіки. 
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На формувальному етапі експерименту перевірялася загальна гіпоте-
за, яка конкретизувалася у часткових. Цілеспрямована робота із забезпе-
чення формування готовності здійснювалася за кумулятивним принципом. 
Упровадження кожної умови передбачало визначення її мети, завдань, ви-
бір форм і методів реалізації. 

Упровадження першої умови здійснювалося на 4 курсі економічного 
факультету КПНУ імені І. Огієнка. Формування готовності майбутніх учи-
телів економіки до роботи в умовах профільного навчання забезпечувалося 
через оновлення змісту їх професійної підготовки, який передбачав розро-
бку і впровадження в процес підготовки вчителя економіки базових варіа-
нтів спецкурсів «Діяльність вчителя економіки в умовах профільного на-
вчання» [2] та «Актуальні питання економіки України» [3], що були підго-
товлені дисертантом і включені у варіативну частину навчального плану 
бакалаврів. Засвоєння нового змісту професійної підготовки вчителя еко-
номіки до роботи в профільних економічних класах здійснювалось завдяки 
різним формам і прийомам навчання (створення ситуацій успіху; показ пе-
рспектив, переваг, умов роботи вчителя економіки у ЗНЗ з економічним 
профілем; використання проблемних і пізнавальних завдань; самостійна 
розробка й виготовлення наочних посібників; питання до аудиторії різних 
видів, застосування парної роботи, роботи в мікрогрупах, елементів коопе-
рованого навчання, технології критичного мислення), що безпосередньо 
вплинуло на підвищення ефективності формування пізнавального (змісто-
вого) компоненту готовності. 

Реалізація другої умови здійснювалася на 4 курсі економічного фа-
культету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, де формування готовності майбут-
ніх учителів економіки до роботи в умовах профільного навчання відбува-
лося з урахуванням їх наявного рівня професійної мотивації через дифере-
нціацію процесу професійної підготовки на основі ідеї диференціації за рі-
внем мотивації (Є. Полат) [5, с. 116]. Це означало професійну підготовку за 
різними робочими програмами: від базового до більш складних. Для вико-
нання завдань цієї частини педагогічного експерименту на основі знання 
рівнів сформованості професійної мотивації (низький, середній, високий) 
майбутніх учителів економіки до роботи в умовах профільного навчання 
було доповнено різними варіантами базові навчальні програми спецкурсів 
«Актуальні питання економіки» [3] та «Діяльність вчителя економіки в 
умовах профільного навчання» [2]. Було відібрано вимоги-міні, вимоги-
міді, вимоги-максі, які відбивають зміст освіти щодо професійної діяльно-
сті майбутнього вчителя економіки в умовах профільного навчання. Усі 
вони включали: вимоги до знань (методологічних, теоретичних, методич-
них), до умінь і навичок, до досвіду творчої діяльності та ставлення до за-
своєного матеріалу. Було вирішено питання поєднання різних варіантів 
програм в одній групі та оцінювання досягнень студентів: у групі виділено 
підгрупи студентів з різними рівнями мотивації, які виконували завдання 
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для самостійної роботи та ІНДЗ у залежності від рівня мотивації; на назва-
ні дисципліни було здійснено розподіл студентів у залежності від їх рівня 
мотивації, що реалізовувало ідею дидактичного вибору студентами про-
грам. Тут програми реалізовувалися повністю. Відповідно, й оцінювання 
йшло в залежності від рівня програм. Для формування позитивної мотива-
ції майбутнього вчителя економіки до роботи в умовах профільного на-
вчання використовувалися різні форми і методи навчання, які добиралися 
відповідно до рівня професійної мотивації, що забезпечило істотні позити-
вні зміні у формуванні мотиваційного компоненту готовності. 

Для забезпечення успішного формування готовності майбутнього 
вчителя економіки до роботи в умовах профільного навчання було розроб-
лено на кафедрі економічної теорії ХНПУ імені Г.С. Сковороди комплекс-
ну цільову програму (третя умова), яка включала опис актуальності про-
блеми, мету і завдання, концепцію підготовки, зміст заходів, їх терміни і 
виконавців. Ця програма складалась з підготовчого, основного, підсумко-
вого етапів. На її основі здійснювався системний моніторинг за процесом 
змін у підготовці студентів до профільного навчання старшокласників та 
з’ясовувався режим роботи кафедри. Режимами роботи кафедри було ви-
значено режим становлення (добір кадрів, налагодження комунікацій, 
проблеми щодо планування навчальної, методичної і наукової роботи, не-
достатність навчально-методичного забезпечення, відсутність нормативно-
правової бази тощо), функціонування (наявність, навчальних планів, про-
грам курсів, методичних рекомендацій щодо вивчення дисциплін, підгото-
влених кадрів, розробка відповідного навчально-методичного забезпечен-
ня, достатня нормативно-правова база, відповідна навчально-матеріальна 
база тощо), розвиток (робота кафедри на основі розробки і реалізації ком-
плексних цільових програм, здійснення розробок нових курсів, створення 
нового навчально-методичного забезпечення, встановлення зв’язків з ін-
шими освітніми установами, організація обміну досвідом тощо), розпад 
(припинення діяльності кафедри). 

Підготовчий етап комплексної цільової програми (КЦП) передбачав 
створення підґрунтя, бази для внесення інновацій в існуючу систему підго-
товки майбутнього вчителя економіки до професійної діяльності в умовах 
профільного навчання. Проведений після реалізації підготовчого етапу мо-
ніторинг стану підготовки майбутнього вчителя економіки до професійної 
діяльності в умовах профільного навчання показав, що кафедра перейшла в 
режим функціонування. Для вимірювання нами застосовувалась та ж ква-
ліметрична модель, що і в констатувальному експерименті. Після цього 
було розпочато основний етап реалізації КЦП, виконання заходів якого до-
зволило перехід кафедри у режим розвитку та забезпечило позитивні зміни 
у формуванні усіх компонентів досліджуваної готовності. Цьому сприяло 
впровадження у процес підготовки бакалаврів різних варіантів спецкурсів 
з урахуванням рівня мотивації студентів («Діяльність вчителя економіки в 
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умовах профільного навчання»; «Актуальні питання економіки України»), 
розробка методичних рекомендації студентам з питань самостійного опа-
нування проблеми профільного навчання; доповнення темами з проблеми 
частин курсів («Економіка освіти»; «Державне регулювання економіки»; 
«Національна економіка»; «Методика викладання економічних дисцип-
лін»); видання посібників і методичних рекомендацій з проблеми; розроб-
ка планів та визначення баз проходження підвищення кваліфікації, стажу-
вання викладачів кафедри; проведення засідань кафедри, науково-
методичних семінарів, круглих столів з питань профільної економічної 
освіти у ЗНЗ; створення умов для спеціалізації фахівців кафедри з пробле-
ми тощо. 

Результати експерименту було проаналізовано і узагальнено на його 
контрольному етапі. Отримані результати свідчили про суттєві позитивні 
зміни рівнів компонентів готовності. Результати професійної підготовки 
майбутніх учителів економіки до роботи в умовах профільного навчання 
фіксувалися у контрольних роботах, індивідуальних науково-дослідних за-
вданнях, звітній документації з педагогічної практики, у відповідях на за-
ліках та іспитах тощо. Дані експерименту було підтверджено і доповнено 
даними методів анкетування, тестування, бесід, експертних оцінок.  

Експеримент показав, що організація оновлення змісту професійної 
підготовки майбутніх учителів економіки до роботи в умовах профільного 
навчання є ефективною щодо забезпечення повноти знань (+39,5 % в екс-
периментальних групах) та формування професійних умінь (+30,3 %) сту-
дентів, які необхідні для роботи в профільних класах студентів з даної 
проблеми, але ця умова істотно не забезпечує позитивних зрушень у фор-
муванні позитивної мотивації студентів до такої роботи.  

Успішному формуванню готовності майбутніх учителів економіки 
до професійної діяльності в умовах профільного навчання сприяє форму-
вання позитивної мотивації через диференціацію навчання (+25,5 % в екс-
периментальних групах). Диференціація навчання сприяє приросту повно-
ти знань та формуванню професійних умінь у студентів з даної проблеми, 
але суттєвої різниці у порівнянні з першою умовою немає.  

Найефективнішим у формуванні готовності було виявлено забезпе-
чення розвитку кафедри і організація моніторингу за процесом змін у під-
готовці майбутнього вчителя економіки до професійної діяльності в умо-
вах профільного навчання через упровадження комплексної цільової про-
грами. Дані експертної оцінки стану професійної підготовки майбутніх 
учителів економіки до профільного навчання, одержані за кваліметричним 
методом оцінки, показали стійку тенденцію до зростання рівня такої підго-
товки та переходу кафедри з режиму становлення в режим розвитку: 
2006 р. – 0,29 (низький рівень) режим становлення; 2007 р. – 0,46 (середній 
рівень), що відповідає режиму функціонування; 2008 р. – до 0,58 (середній 
рівень) режим функціонування; 2009 р. – 0,75 (високий рівень), перехід 
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кафедри у режим розвитку, що свідчить про успішне виконання КЦП з 
проблеми формування готовності майбутнього вчителя до професійної ді-
яльності в умовах профільного навчання.  

Ця умова сприяла високим результатам щодо формування позитив-
ної мотивації (приріст у середньому склав 25,2 % і 30,3 % в експеримента-
льних групах на середньому і високому рівнях відповідно), повноти знань 
студентів (+28,6 % (середнє значення) на високому рівні, +23,4 % на сере-
дньому рівні в експериментальних групах, що на 18,4 % більше ніж у кон-
трольних групах на цьому рівні), професійних умінь на всіх рівнях 
(+55,3 %, що майже на 49,6 % більше ніж контрольних) на відміну від пер-
шої та другої умови. Такі результати були досягнуті завдяки розробці і 
упровадженню нового навчально-методичного забезпечення, кадровій пе-
ребудові, створенню нових умов функціонування кафедри, а також здійс-
ненню ефективної підготовки майбутніх педагогів до викладання економі-
ки в умовах профільного навчання, яка передбачала кумуляцію першої та 
другої умов. 

Для підтвердження вірогідності експерименту використовувались 
методи математичної статистики [1; 4; 6]. Було перевірено вплив виділених 
педагогічних умов на рівень готовності майбутніх учителів економіки до 
професійної діяльності. Для цього отримані в експерименті по кожному 
критерію, показнику на констатуючому та контрольному етапі дані були 
перевірені на достовірність та надійність. Наявність істотних відмінностей 
було констатовано за допомогою критерію Знаків та критерію Макнамари, 
для перевірки та порівняння ефективності впливу виділених умов на певні 
показники та готовність до професійної діяльності в цілому використову-
вали критерій Хі-квадрат. 

У цілому всі три обґрунтовані і перевірені умови сприяли підвищен-
ню рівня готовності майбутнього вчителя економіки до профільного на-
вчання старшокласників. Але, найкращі результати було отримано при 
упроваджені третьої умови, яка передбачала реалізацію першої та другої 
умов, а також комплекс заходів який забезпечив ефективне формування 
готовності майбутніх вчителів економіки до профільного навчання стар-
шокласників. Отже, результати педагогічного експерименту підтвердили 
ефективність запропонованих умов та доцільність їх упровадження у про-
цес підготовки майбутніх учителів економіки. 

Подальшої розробки вимагають питання управління процесом фор-
мування професійної готовності майбутнього учителя економіки до профі-
льного навчання старшокласників. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Воловик П.М. Теорія ймовірностей і математична статистика в педа-
гогіці. – К., 1969. – 221 с. 

2. Гуцан Т.Г. Аспекти вдосконалення професійної підготовки майбут-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 14 

нього вчителя економіки до роботи в профільній школі / Т.Г. Гуцан // 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного ви-
ховання і спорту. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 3. – С. 37–42.  

3. Гуцан Т.Г. Підготовка вчителя як важлива складова забезпечення без-
пеки особистості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми 
взаємовпливу та вияви» (14–15 травня 2009 р.). – Чернівці : Книга – 
ХХІ, 2009. – С. 443–449. 

4. Дж. Гласс. Статистические методы в педагогике и психологи / 
Дж. Гласс, Дж. Стенли. – М., 1976. – 494 с. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования / Под ред. Полат Е.С. – М. : Академия, 2001. – 272 с. 

6. Применение математической статистики в педагогических исследова-
ниях / Под ред. М.И. Грабарь, К.А. Краснянской. – М., 1977. – 134 с. 

 
 
 


