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У статті здійснено аналіз результатів експериментальної перевірки моделі та методики формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців із залученням інформаційних технологій під час вивчення економічних дисциплін. 

Впровадження розробленої моделі та методики призвело до якісних змін в структурі рівнів професійної компетентності в 
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Постановка проблеми.  З метою аналізу резу-

льтатів експериментального дослідження й уста-

новлення їх достовірності здійснювалося порів-

няння вхідного і підсумкового рівнів сформова-

ності професійної компетентності майбутніх 

операторів з обробки інформації та програмного 

забезпечення на таких етапах:  

1) у процесі вивчення дисципліни 

«Економіка» (у групах КГ-1 і ЕГ-1); 

2) у процесі вивчення дисципліни «Основи 

підприємницького успіху» (у тих самих групах і 

в групах КГ-2 і ЕГ-2). 

3) упродовж вивчення обох дисциплін – 

«Економіка» і «Основи підприємницького 

успіху» в групах КГ-1 і ЕГ-1. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останнім часом спостерігається значна кількість 

публікацій із загальних питань формування 

професійної компетентності майбутніх ІТ-фахів-

ців та впровадження їх професійну підготовку в 

вивчення економічних дисциплін (А. Бабаян), 

моделі процесу формування професійної компе-

тентності засобами науково-дослідницької діяль-

ності (Н. Уйсімбаева), організаційно-методичних 

умов формування професійно значущий умінь і 

навичок (І. Кустовська), комп’ютерно-орієнтова-

них технологій навчання (С. Горобець). Однак 

проблема формування професійної компетент-

ності засобами інформаційних технологій в 

майбутніх ІТ-фахівців під час вивчення еконо-

мічних дисциплін у професійних коледжах є 

недостатньо дослідженою [2, с. 186]. 

Мета статті. Здійснити аналіз результатів 

експериментальної перевірки моделі та методи-

ки формування професійної компетентності 

майбутніх операторів з обробки інформації та 

програмного забезпечення під час вивчення еко-

номічних дисциплін у професійних коледжах. 

Основні результати дослідження. Оскільки дані 

діагностичного етапу експерименту показали, що 

найбільшої уваги з формування професійної 

компетентності вимагають учні випускних курсів, 

по-цьому апробація розробленої моделі та методи-

ки здійснювалася в експериментальних групах, які 

склали третьокурсники і слухачі за професією 4113 

«Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення» професійних коледжах (58 людини). 

Учні контрольних груп (56 осіб) продовжували 

вчитися за традиційною технологією. Рівень сфор-

мованості професійної компетентності за всіма 

критеріями в досліджуваних групах за результата-

ми експерименту, що констатує приблизно одна-

ковий, хоча в контрольних трохи вище, ніж в 

експериментальних. Вибір проводився випадко-

вим чином, тому що обидві групи були сформовані 

в 2017 році, на самому початку експерименту і, то-

му, початкові умови у них були абсолютно однако-

ві. Проведене попереднє тестування показало, що 

рівень знань в цих групах приблизно однаковий. 

Середні оцінки, отримані учнями на вступних іс-

питах, як зазвичай, враховувалися при формуванні 

груп, так що склад студентів був відібраний в цих 

групах з рівними знаннями і потенціалом [1, с. 192]. 

Спостереження показало, що при розшире-

ному використанні інформаційних технологій 

при викладанні економічних дисциплін та вве-

дення прикладних програм а саме: текстові ре-

дактори, графічні системи, електронні таблиці, 

системи управління базами даних та ін., спеці-

ального призначення, у учнів з’явилися не тільки 

хороші навички та вміння, а й бажання викорис-

товувати персональний комп’ютер у повсякден-

ній роботі і навчанні, незалежно від досліджува-
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ного предмета, так як вони полегшують, приско-

рюють роботу і навчання, дозволяють швидко 

оцінити результати, скорегувати процес роботи. 

Завданням педагогічного експерименту була 

перевірка поставленої гіпотези і з’ясування порів-

няльної ефективності існуючого і експерименталь-

ного методу в навчально-виховній роботі при під-

готовці фахівців на прикладі професії 4113 - 

«Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення» ДНЗ «КПК ПВФП» 

Важливо відзначити, що за вирахуванням 

застосування методу асинхронного викладання і 

впровадження його в викладання ряду економіч-

них дисциплін, було докладено всіх зусиль, щоб 

фактори, що впливають на умови роботи, 

залишалися однаковими [3, с. 66]. 

Методи проведення групових експертиз 

діляться на очні та заочні, індивідуальні та 

колективні, зі зворотним зв’язком і без зворотного 

зв’язку. Метод групових експертних оцінок 

відноситься до очним, індивідуальних методів, без 

зворотного зв’язку.  

Метод Дельфи – це метод проведення 

експертизи зі зворотнім зв’язком, він передбачає 

проведення декількох турів опитування і 

анонімне анкетування. Після першого туру 

експертні оцінки обробляються, виявляються 

медіани і результати обробки повідомляються 

експертам і надходить прохання уточнити 

оцінку з урахуванням думки інших експертів. В 

наступному турі проводяться ітераційні 

процедури, що дозволяють ознайомити кожного 

експерта з оцінками всіх інших, що не 

змушуючи їх стикатися фактично «обличчям до 

обличчя». Завдяки такому методу охоплюється 

психологічний тиск експертів один на одного. 

Далі проводиться обробка результатів другого 

туру. Аналогічно проводиться наступний тур. 

Процедура повторюється стільки раз, скільки 

представляється необхідним для зближення 

незалежних оцінок виконання формування 

професіоналізму. Точність оцінок збільшується 

зі збільшенням групи експертів і кількості 

ітерацій [4, с. 245]. 

Проведення експерименту методом Дельфи 

пов’язано з великими витратами часу, тому що в 

цьому випадку необхідно провести кілька турів. 

Але повідомлення результатів попереднього 

туру і подальший опитування дозволяє 

домогтися зменшення діапазону розкиду в 

індивідуальних відповідях і близькість точки 

зору експертів. Експеримент закінчується, коли 

досягнута достатня збіжність відповідей 

експертів. Досвід показує, що найчастіше досить 

буває проведення чотирьох турів. Експеримент 

без зворотного зв’язку може проводитися при 

хорошій інформованості експертів в сфері 

поставленого завдання. 

Розглянемо методику застосування системи 

тестів. Ми рекомендуємо застосовувати з вели-

кого набору варіантів тестів тести навченості. 

Дієвість тесту повинна визначатися статис-

тичними методами. Якщо коефіцієнт кореляції 

0,7 - 0,9, то тести мають високий ступінь ефек-

тивності, якщо 0,45 - 0,55 - дієвість тесту задо-

вільна. Якщо ймовірність досягнення запроекто-

ваних результатів (правильність значень) у тесту 

досягає 0,9, то тест вважається грамотно складе-

ним, які мають високий коефіцієнт надійності. 

Найбільшу практичну цінність мають тести, на 

які правильно відповідають 45-80% учнів. Тести 

повинні мати достатній рівень диференційова-

ності (коефіцієнт кореляції між відповідями на 

одне завдання і на тест в цілому більше 0,5) і 

мати високий показник ефективності (більше 

число відповідей за одиницю часу). 

Для проведення тестування при оцінці крите-

ріїв формування професійної компетентності 

були складені тести, що виявляють знання і 

вміння відносно кожного критерію. Тест можна 

проводити комплексно по всіх знань і вмінь, 

необхідних для виконання кожного критерію або 

диференційовано, розглядаючи знання і вміння з 

кожного предмета, формує знання і вміння для 

виконання даного критерію формування професій-

ної компетентності майбутніх ООІПЗ. Поперед-

ньо, як і при використанні методів групових екс-

пертиз необхідно встановити мінімальну межу ви-

конання критерію (припустимо 75% правильних 

відповідей). Кількісну оцінку діагностування нав-

ченості розуміють як співвідношення між фактич-

но засвоєними знаннями, вміннями і загальним 

обсягом цих знань і умінь, запропонованим для зас-

воєння. Показник засвоєння (продуктивності нав-

чання) обчислюється із співвідношення [5, с. 152]. 

Методи теорії нечітких множин є одними з 

найбільш поширених в системах комп’ютерної 

підтримки методів теорії прийняття рішень. У 

нашому випадку, експертні оцінки альтернатив-

них варіантів можуть бути представлені як 

нечіткі множини, виражені за допомогою функ-

цій належності. Для упорядкування нечітких чи-

сел існує безліч методів, які відрізняються один 

від одного способом згортки і побудови нечітких 

відносин. Останні можна визначити як відноси-

ни перевагу між об’єктами. Елементи теорії 

нечітких множин можна використовувати при 

подальшій комп’ютерній обробці результатів, 

отриманих за допомогою методу групових 

експертних оцінок і методу Дельфи. 
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Дослідження проводилося поетапно. На діаг-

ностичному етапі було проведено констатуючий 

експеримент, метою якого з’явилися визначення 

ступеня сформованості навичок і умінь роботи в 

середовищі інформаційних технологій профе-

сійного призначення під час вивчення економіч-

них дисциплін у майбутніх ООІПЗ, діагностика 

рівня готовності учнів до виконання професій-

них операцій обробки інформації до і після зас-

тосування експериментальних методик, а так 

само діагностика розвитку професійної компе-

тентності фахівця [3, с. 66]. 

В оцінці якості системи тестових питань і 

завдань, а також комп’ютерних контролюючих 

програм брали участь незалежні експерти з 

числа викладачів дисциплін економічного та 

інформаційного блоків. Використовувалися 

також масиви даних за результатами тестування, 

опитувань і анкетування учнів та викладачів. В 

експерименті брало участь 56 учнів які 

навчаються за професією 4113 «Оператор з 

обробки інформації та програмного 

забезпечення». 

 
Завдання із професійним залученнями 

інформаційних технологій під час вивчення 

економічних дисциплін 

Володіють на 

достатньому рівні 

Володіють на 

недостатньому рівні 

Бажать володіти 

Проведення розрахунків з дійсними і 

комплексними числами 

50% 25% 85% 

Спрощення, розгортання і угруповання виразів 44% 31% 93% 

Побудова двовимірних і тривимірних графіків 45% 27% 73% 

Оформлення науково-технічних текстів, що 

містять складні формули 

30% 20% 84% 

Проведення статистичних розрахунків і аналізу 

даних 

20% 11% 79% 

Таблиця 1 Показники готовності учнів до використання професійних навиків з інформаційних технологій під час 

вивчення економічних дисциплін до застосування експериментальних методик 

 
Завдання із професійним залученнями 

інформаційних технологій під час вивчення 

економічних дисциплін 

Володіють на 

достатньому рівні 

Володіють на 

недостатньому рівні 

Бажать 

володіти 

Проведення розрахунків з дійсними і 

комплексними числами 

80% 20% 100% 

Спрощення, розгортання і угруповання виразів 85% 15% 90% 

Побудова двовимірних і тривимірних графіків 75% 25% 85% 

Оформлення науково-технічних текстів, що 

містять складні формули 

75% 25% 70% 

Проведення статистичних розрахунків і аналізу 

даних 

70% 30% 65% 

Таблиця 2 Показники готовності учнів до використання професійних навиків з інформаційних технологій під час 

вивчення економічних дисциплін до застосування експериментальних методик 

 
Мета формуючого етапу полягала у 

формуванні основних компонентів професійної 

компетенції майбутніх ООІПЗ і реалізації 

педагогічних умов в навчальному процесі 

професійних коледжів, спрямованого на 

формування даних компонентів [4, с. 179]. 

Висновки та пропозиції. Проведений педаго-

гічний експеримент підтверджує правильність гі-

потези дослідження, про те, що залучення в 

навчальний процес викладання економічних 

інформаційні технології професійного призна-

чення сприятиме підвищенню ефективності нав-

чання, якщо будуть реалізовані на якісно іншому 

рівні принципи особистісно-орієнтованого 

підходу, наочності, мотивації, забезпечення 

пізнавальної активності і самостійності учнів. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ КОЛЛЕДЖА 

В статье осуществлен анализ результатов экспериментальной проверки модели и методики формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов с привлечением информационных технологий при изучении экономических дисциплин. 

Внедрение разработанной модели и методики привело к качественным изменениям в структуре уровней профессиональной 

компетентности в экспериментальных группах. 

Ключевые слова. Профессиональная компетентность, модель, методика, экспериментальная проверка, уровни 

сформированности. 

 

ANALYSIS OF RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY IN FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

OPERATORS FOR PROCESSING INFORMATION AND SOFTWARE ON THE COLLEGE BASE 

The article analyzes the results of experimental verification of the model and methods of forming the professional competence of future 

specialists with the use of information technologies during the study of economic disciplines. The introduction of the developed model and 

methodology led to qualitative changes in the structure of the levels of professional competence in experimental groups. 

Keywords. Professional competence, model, methodology, experimental verification, formation levels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


