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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Загострення конкуренції в 

глобалізованому світі в усіх сферах суспільного життя, зокрема й у сфері освіти, 

закономірно висуває на перший план проблеми забезпечення гарантованої 

якості вищої освіти, формування конкурентоспроможних фахівців, зокрема 

майбутніх педагогів, які є носіями духовного, інтелектуального й культурного 

потенціалу країни, що детермінує розвиток українського суспільства і 

сьогодення, і майбутнього. 

Аналіз законодавчих документів про освіту, наукових робіт з проблеми 

формування конкурентоспроможного фахівця, освітньої практики вищих 

навчальних закладів дав підстави для виокремлення соціально-педагогічного 

контексту актуальності дослідження, що полягає в нагальній потребі держави та 

суспільства в підготовці конкурентоспроможних педагогів, здатних до 

ефективної адаптації в мінливих умовах сучасного соціуму та освітньої 

практики, спроможних здобувати конкурентні переваги й досягати успіхів у 

конкурентних відносинах на сучасному ринку праці.  

Науково-теоретичний аспект актуальності дисертаційної роботи 

пов’язаний з недостатньою розробленістю теоретичних засад процесу 

формування конкурентоспроможного педагога на етапі вишівської підготовки, 

яка повинна забезпечувати створення освітньо-розвивального середовища ВНЗ 

шляхом модернізації змісту дисциплін професійно-педагогічної підготовки, 

включення студентів у різноманітні види активної діяльності, спрямованої на 

взаємодію, співробітництво та співтворчість з усіма учасниками педагогічного 

процесу на основі використання інноваційних технологій навчання.  

Науково-методичний аспект актуальності полягає в необхідності 

визначення та розробки педагогічних умов, реалізація яких забезпечуватиме 

формування конкурентоспроможного педагога, який повинен оволодіти 

здатністю орієнтуватися в складних і непередбачуваних професійних ситуаціях, 

мати уявлення про наслідки своєї діяльності, а також нести за них 

відповідальність. Тому важливо здійснювати професійну підготовку майбутніх 

педагогів з урахуванням формування конкурентоспроможності вже на початку 

становлення їхньої майбутньої професійної кар’єри.  

Фундаментальний аналіз феномену конкуренції та конкуренто-

спроможності представлено переважно в працях зарубіжних учених-

економістів, маркетологів, управлінців (І. Ансофф (I. Ansoff), С. Брю (S. Brue), 

Ф. Вірсема (F. Wiersema), П. Друкер (P. Drucker), Б. Карлофф (B. Karloff),  

Ж.-Ж. Ламбен (J.-J. Lamben), К. Макконнелл (C. McConnell), М. Мескон 

(M. Meskon), М. Портер (M. Porter), Д. Рікардо (D. Ricardo), Дж. Робінсон 

(J. Robinson), А. Сміт (A. Smith), М. Трейсі (M. Treacy), Ф. Хайек (F. Hayek), 

П. Хейне (P. Heyne), Е. Чемберлін (E. Chamberlin), Г. Азоєв, Ю. Коробів, 

А. Юданов та ін.).  
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Питання конкуренції та конкурентоспроможності розглянуто також у 

працях і вітчизняних учених, як-от: С. Бандура, Д. Богиня, О. Бугуцький, 

В. Васильченко, Н. Глевацька, О. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Долішній, 

Т. Заяць, Г. Купалова, Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Онікієнко, М. Семикіна, 

О. Яременко та ін.  

У контексті проблем педагогіки професійної освіти процес формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців розкрито в соціальному, 

економічному, організаційному та педагогічних аспектах, що висвітлено в 

студіях В. Андреєва, С. Батишева, В. Безрукової, О. Бєляєва, Г. Ібрагімова, 

О. Мельничук, Н. Ничкало, Ф. Туктарова, Е. Хайрулліної та ін.  

Психологічні аспекти розвитку та становлення конкуренто-

спроможності фахівців репрезентовано в розвідках таких науковців, як: 

Л. Галаган, Л. Лазаревої, Л. Мітіної, Н. Мухамеджанової, І. Саратцевої та ін. 

Питання професійного розвитку й саморозвитку конкуренто-

спроможності студентів як майбутніх фахівців проаналізовано в працях 

Ю. Андреєвої, JI. Мітіної, Ф. Туктарова, Е. Хайрулліної, В. Шаповалова та ін.; 

особливості процесу формування конкурентоспроможної особистості в різних 

освітніх системах представлено в наукових студіях таких учених – О. Заїр-Бек, 

О. Запесоцького, Г. Зборовського, І. Зимньої, Н. Семенова, В. Сєрикова, 

P. Фатхутдінова; окремі аспекти формування конкурентоспроможної 

особистості в системі вищої освіти знайшли відображення в роботах 

В. Загвязинського, В. Кузовльова, Н. Кузьміної, М. Нікандрова, В. Монахова, 

П. Решетникова, В. Сластьоніна, О. Щербакова та ін.; чинники та умови 

формування конкурентоспроможних фахівців різних спеціальностей, зокрема 

педагогічних спеціальностей, розглядають А. Власова, К. Євплова, 

О. Любченко, І. Саратцева, Є. Тенілов, Ж. Шуткіна та ін. 

Проблеми формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців, 

зокрема майбутніх педагогів, висвітлено в докторських дисертаційних роботах 

останніх років. Так, В. Мезінов розглядав теоретико-методологічні засади 

формування конкурентоспроможності майбутнього вчителя в освітньому 

процесі університету (2009 р.); Д. Булбулов – системний підхід до формування 

конкурентоспроможного вчителя в умовах підвищення кваліфікації (2014 р.); 

С. Хазова – концепція розвитку конкурентоспроможної особистості в системі 

освіти (2011 р.); Р. Платонова – формування конкурентоспроможності 

спеціалістів у системі регіональної педагогічної освіти (2011 р.); 

Пронюшкіна Т. – конкурентоспроможність як детермінанту професійної освіти 

інженерів (2006 р.); І. Вдовенко – теоретичні й методичні засади формування 

конкурентоспроможності в процесі підготовки висококваліфікованих 

робітників у професійно-технічних навчальних закладах (2013 р.). 

Різні аспекти формування конкурентоспроможності фахівців розкрито в 

кандидатських дисертаціях. Так, О. Ангеловський розглянув питання 

формування конкурентоспроможності студентів у процесі професійної 

підготовки у ВНЗ (2004 р.); І. Бібік – організаційно-педагогічні умови 


