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На основі дослідження результатів організаційно-методичної та наукової діяльності 

персоніфіковано внесок науково-педагогічних співробітників кафедри економіки та соціально-

економічних наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у 

оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів. Охарактеризовано основні 

форми організаційно-методичної роботи з розвитку методичної компетентності 

професорсько-викладацького складу кафедри по оновленню змісту професійної підготовки 

майбутніх економістів, інтеграції навчання, викладання та наукових досліджень. 
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The topicality of the research is related to the importance and necessity of higher education institutions 

to provide a combination of training and research in the implementation of educational programs for 

the training of future economists according to the level of higher education, the specialty and goals of 

the educational program in the system of continuous education. The article introduces a scientific 

discussion on the significance of the practice of updating the contents of the professional training of 

future specialists on the basis of scientific achievements in the context of the concept of continuous 

education. 

The purpose of the article is to highlight the contribution of the scientific and pedagogical workers of 

the department of economics and social-behavioral sciences of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 

University to updating the content of the training of future economists. The task of the research is to 
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personify the contribution of the scientific and pedagogical staff of the department of economics and 

social-behavioral sciences in the updating of the training content of future economists; to characterize 

the organizational and methodological principles of the practice of combining teaching, teaching and 

research. The achievement of the research purpose made possible the use of general theoretical and 

empirical and theoretical methods, namely: analysis, synthesis, concretization, comparison, 

generalization, classification and person-bibliographic – for the analysis of contribution to the 

development of the problem of scientific and pedagogical workers of the department of economics and 

social-behavioral sciences of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. 

On the basis of the research of publishing activity, the conclusion about the personalized deduction of 

scientific and pedagogical workers of the department of economics and social-behavioral sciences of 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University was made in updating the content of the training of 

future economists. The forms of organizational-methodical work of the scientific and pedagogical staff 

of the department on methodical support of the combination of teaching and research are described. It 

is pointed out the expediency of further scientific research to ensure a combination of training and 

research in the implementation of educational programs for the training of future economists and the 

best practices in teaching and research related to the internationalization of the activities of the 

institution of higher education. 

Keywords: content of education, professional training, scientific and pedagogical workers, department, 

scientific achievements, implementation of scientific achievements in practice, system of continuous 

education, future economists, teaching. 

 

Чинними законодавчо-нормативними документами на заклади вищої освіти 

покладено відповідальність за забезпечення поєднання навчання і досліджень під час 

реалізації освітніх програм відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей 

освітньої програми. Відповідальність за оновлення змісту освіти на основі наукових 

досягнень і сучасних практик у відповідній галузі покладено на науково-педагогічних 

працівників. Відтак реалізація засадничих ідей університетської автономії пов’язана із 

механізмом внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. Основним 

структурним підрозділом закладу вищої освіти, що реалізує політику забезпечення 

якості освітньої діяльності є кафедра. Саме тому питання оновлення змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців на основі наукових досягнень і сучасних практик має 

бути, на наш погляд, першочерговим серед основних питань діяльності кафедр закладів 

вищої освіти.  

Теоретичні основи навчання і викладання на основі дослідження, їх ролі у 

формуванні дослідницької компетентності студентів окреслено у науковій праці 

О. Бульвінської [1]. Авторським колективом Інституту вищої освіти АПН України 

схарактеризовано теоретичні основи і технологію професійного розвитку науково-

педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки [14].  

У процесі аналізу різновидових джерел не виявлено наукових праць, у яких було б 

системно висвітлено внесок науково-педагогічного складу університетів в оновлення 

змісту професійної підготовки майбутніх економістів. 

Метою статті є висвітлення внеску науково-педагогічних працівників кафедри 

економіки та соціально-поведінкових наук Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини в оновлення змісту професійної підготовки майбутніх 

економістів. 

Досягнення мети дослідження уможливило використання загальнотеоретичних 

та емпірико-теоретичних методів, а саме: аналізу, синтезу, конкретизації, порівняння, 

узагальнення, класифікації та персоніфіковано-бібліографічний – для аналізу внеску в 
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розвиток проблеми науково-педагогічних працівників кафедри економіки та соціально-

поведінкових наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Внутрішньоуніверситетська програма забезпечення якості освіти в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини спрямована на підтримку 

системи цінностей, традицій, норм, які визначають ефективність функціонування 

університету. 

Мейнстримом діяльності кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є оновлення 

змісту професійної підготовки майбутніх економістів на основі наукових досягнень та 

сучасних практик, реалізація якого забезпечується шляхом поєднання різних форм 

організаційно-методичної та наукової діяльності науково-педагогічних працівників. 

У практиці діяльності кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 

використовуються такі основні форми організаційно-методичної роботи з розвитку 

методичної компетентності науково-педагогічних працівників щодо оновлення змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців на основі наукових досліджень і сучасних 

практик, поєднання навчання, викладання та наукових досліджень: підвищення 

кваліфікації / стажування у вітчизняних / закордонних закладах вищої освіти; 

відвідування / взаємовідвідування викладачами кафедри навчальних занять; підготовка, 

проведення та аналіз відкритих занять; підготовка / оновлення змісту навчальних 

занять; підготовка та видання навчально-методичних матеріалів; розроблення / 

удосконалення складових навчально-методичних комплексів дисциплін; розроблення / 

оновлення робочих програм навчальних дисциплін; розроблення / удосконалення 

засобів діагностики; експертиза / рецензування навчально-методичних матеріалів; 

проведення / участь у роботі навчально-методичних семінарів, семінарів-тренінгів та 

інших формах методичної роботи. 

Для вирішення стратегічного завдання – неперервного підвищення кваліфікації 

викладачів кафедри, здатних швидко реагувати на зміни у соціально-економічному 

середовищі, адаптувати свою професійну науково-педагогічну діяльність до нових 

умов, володіти незаперечними конкурентними перевагами – на кафедрі економіки та 

соціально-поведінкових наук з 2016 р. діє методичний семінар. Упродовж двох 

останніх років на засіданнях методичного семінару реалізовано програму з розвитку 

лідерства та методичної компетентності викладачів кафедри. За результатами вхідного 

та підсумкового тестування констатуємо, що робота методичного семінару кафедри 

сприяла оновленню та розширенню знань, формуванню нових професійних 

компетенцій і компетентностей у освітній, науково-дослідній та організаційно-

методичній діяльності викладачів кафедри.  

Дієвою є співпраця із закладами вищої освіти, підприємствами, організаціями. 

Зокрема оновленню змісту навчальних дисциплін сприяє діяльність науково-

педагогічних працівників кафедри з реалізації Меморандуму про співпрацю в галузі 

навчально-виховного процесу і наукових досліджень із кафедрою історії та теорії 

господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; угоди про співпрацю із кафедрою економіки та управління підприємством 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, договору про 

спільну діяльність Розважально-спортивний комплекс «АМАРАНТ» (м. Умань); 

договору про спільну діяльність ТОВ «Світанок-агросвіт» (с. Шляхова, Бершадський р-н., 
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Вінницька обл.) та ін. 

Ефективною формою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

кафедри з проблеми викладання заснованого на дослідженнях є співробітництво із 

закладами вищої освіти, участь у міжнародних заходах і конференціях в Україні та за 

кордоном. Так, протягом 2018–2019 н.р. викладачі взяли участь у 73 заходах та 

опублікували 38 тез доповідей. Принагідно відзначимо, що традиційним стало 

оприлюднення результатів наукових досліджень викладачами кафедри економіки та 

соціально-поведінкових наук під час наукових заходів Навчально-наукового інституту 

економіки та бізнес-освіти [4; 13]. 

Отже, вищевказані форми організаційно-методичної роботи науково-

педагогічного складу кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини сприяють розвитку 

методичної компетентності викладачів з оновлення змісту професійної підготовки 

майбутніх економістів на основі наукових досліджень та сучасних практик. 

У рамках нашого дослідження персоніфікуємо внесок науково-педагогічних 

працівників кафедри економіки та соціально-поведінкових наук в оновлення змісту 

професійної підготовки майбутніх економістів. 

З метою оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів 

викладачами кафедри у 2018/2019 н.р. опубліковано 37 навчально-методичних видань. 

Так О. Гарник опублікувала начальний посібник та практикум з економіки 

підприємства [2; 3]; В. Стойка опублікував навчальний посібник з економічної теорії та 

практики енергозбереження та ін. [12]; Г. Чирва опублікувала навчально-методичний 

посібник для студентів, магістрантів та аспірантів економічних спеціальностей закладів 

вищої освіти «Методологія та організація наукових досліджень» [15]; викладачами 

кафедри опубліковано низку методичних рекомендацій з організації самостійної роботи 

студентів по вивченню навчальних дисциплін, проходженню практичної підготовки та ін.  

Значимим уважаємо той факт, що результати наукової роботи викладачів 

кафедри економіки та соціально-поведінкових наук впроваджуються в освітній процес 

закладів вищої освіти. Наприклад, Є. Підлісним впроваджено у фахову підготовку 

методику діагностування рівнів сформованості правової культури майбутніх бакалаврів 

з економіки, оновлено зміст дисциплін «Економікс», «Економіка підприємства», 

«Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Економічна теорія» через реалізацію міжпредметних зв’язків економіки і права. 

Результати дисертаційного дослідження Є. Підлісного впроваджено в освітній процес 

при викладанні фахових економічних та правових дисциплін Рівненського державного 

гуманітарного університету (довідка № 140-01-12 від 19.12.2018), Центрально-

українського національного технічного університету (довідка № 368-н від 21.12.2018), 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка 

№ 20785/01 від 22.12.2018), Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/46 від 15.01.2019) [11].  

Аналіз змісту навчальних та робочих навчальних програм, навчально-

методичних комплексів з дисциплін кафедри економіки та соціально-поведінкових 

наук свідчить про постійне оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і 

сучасних практик. Зміст навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх 

економістів ураховує найновіші наукові досягнення, до переліку рекомендованої 
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літератури внесено наукові праці за останні 5 років, у тому числі й власні наукові 

публікації викладачів кафедри. Наприклад, дисципліну «Економікс» викладає канд. 

економ. наук, доцент В. Мельник, оновленню її змісту сприяли результати наукової 

діяльності викладача, що відображені у низці публікацій у фахових виданнях України 

[7–10], виступах на наукових заходах різних рівнів [5; 6].  

На основі аналізу результатів організаційно-методичної та наукової роботи 

персоніфіковано внесок науково-педагогічних працівників кафедри економіки та 

соціально-поведінкових наук Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини в оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів. У 

подальшому науковий пошук доцільно спрямувати на аналіз інтеграції навчання і 

досліджень під час реалізації освітніх програм професійної підготовки майбутніх 

економістів та кращих практик навчання, викладання та наукових досліджень, 

пов’язаних із інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти. 
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