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       1. Вступ

Н
еобхідною умовою формування 
інноваційної економіки є мо-
дернізація системи освіти, що 

стає основою динамічного економічного 
зростання та соціального розвитку сус-
пільства, фактором добробуту громадян 
і безпеки країни. Це вимагає постійно-
го оновлення технологій, прискореного 
освоєння інновацій, швидкої адаптації 
до запитів і вимог динамічно мінливого 
світу. Одночасно можливість отримання 
якісної освіти продовжує залишатися 
однією з найважливіших життєвих цін-
ностей громадян, вирішальним факто-
ром соціальної справедливості та полі-
тичної стабільності. В основу сучасної 
освітньої політики мають бути покла-
дені такі підходи як відкритість освіти 
до зовнішніх запитів та запитів ринку 
праці, потреб громади, практикоорієн-
тованість, інноваційність, застосування 
інноваційних педагогічних технологій, 
орієнтованих на формування у випус-

кників навичок ХХІ століття та про-
фесійних компетентностей, конкурс-
не виявлення та підтримка лідерів, що 
успішно реалізують інновації на прак-
тиці, неформальний зв’язок з бізнесом, 
зокрема започаткування інноваційних 
студентських досліджень – у вигляді 
стартап1 тощо.

Одним із таких запитів є інтердис-
циплінарність, підготовка фахівців на 
стику різних галузей, впровадження 
мультидисциплінарних спеціальностей, 
фахівців, яких потребує громада та міс-
цевий бізнес. У Тернопільському наці-
ональному педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка при підготов-
ці фахівців з інформатики значна увага 
приділяється формуванню науково-до-
слідницької компетентності. Інформа-
тик, що володіє одночасно компетент-
ностями науковця, зорієнтованого на 
впровадження інновацій у підприєм-
ницьку діяльність, це фахівець, від ре-
зультатів діяльності якого багато в чому 
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залежить ефективне впровадження та 
управління інформаційними ресурсами 
підприємства на основі найсучасніших 
технологій. 

Гіпотеза нашого дослідження полягає 
у тому, що вирішення питання форму-
вання підприємницької компетентності 
майбутнього фахівця залежить від вико-
ристання системи спеціально дібраних 
компететністних завдань та стартап. 

Пропонуємо опис деяких шляхів вирі-
шення зазначеної проблеми та підтвер-
дження описаної гіпотези.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні від університету вимагається 
проявити сильні лідерські якості на всіх 
рівнях реалізації стратегії всеосяжно-
го інноваційного розвитку, включаючи 
здійснення дієвої політики встановлен-
ня міцних зв’язків з роботодавцями, міс-
цевим співтовариством і ринком праці, 
розвиток стратегічних зв’язків між нау-
кою, бізнесом і виробництвом, сприяння 
комерціалізації академічних досліджень, 
спрямованих на практику впровадження. 
Розв’язання проблеми впровадження та 
розвитку інновацій в освітньому середо-
вищі полягає у поліпшенні якості існу-
ючих інституційних підходів для потреб 
професійної освіти, відносин з бізнесом 
і ринком праці. Вони повинні сприяти 
інноваційному розвитку вищої освіти й 
ефективній підготовці компетентних і 
добре поінформованих кадрів, які будуть 
успішними у сучасному інформаційному 
суспільстві.

Одним із шляхів впровадження інно-
вацій у сучасному виші є впровадження 
інноваційних педагогічних технологій. 
Зміст нового підходу до формування 
знань, умінь і компететностей та системи 
навчання в період «нового економічного 
часу», який часто характеризується як 
«економіка, заснована на знаннях» [9], 
«інноваційна економіка» [12] або «еко-
номіка постійного оновлення знань» 
[11], полягає  у наступному: 

1. Класичний підхід розглядає знання 
як інформаційні відомості, тобто «знаю 
що» або «що це». У інноваційній еконо-
міці, заснованій на знаннях, останні роз-
глядаються як здатність до ефективної 
дії, тобто «знаю як» або «що працює». 

2. Традиційний підхід до підготовки 
фахівців передбачає, що вони зможуть 
застосувати отримані знання та вміння 
на робочому місці. Сучасний підхід ак-
центує потребу у «працівниках, здатних 
оновлювати знання» або «працівниках, 
здатних навчатися», які робитимуть вне-
сок у створення нових знань на робочо-
му місці, а не лише використовувати вже 
отримане. 

3. Традиційне розуміння терміна «на-
вичка» має на увазі практичну здатність 
або технічне знання, що вимагається для 
певної діяльності. Сучасне розуміння 
поняття «умілі фахівці» передбачає на-
бір загальних і предметно-специфічних 
навичок та життєвих компетентностей. 
Ці навички включають роботу в команді, 
підготовку до вирішення проблем, ме-
режне мислення і комунікаційні уміння, 
уміння брати на себе відповідальність та 
бути проактивними. Тому очікується, що 
випускники університетів будуть ефек-
тивно застосовувати знання, отримані 
за різними освітніми дисциплінами і в 
різних професійних галузях діяльності, 
а також здатні вирішувати складні прак-
тичні завдання і реальні життєві про-
блеми. У доповіді міжнародної комісії з 
освіти в XXI столітті, підготовленій для 
ЮНЕСКО, йдеться про те, що найваж-
ливіші вміння в XXI столітті включають 
уміння швидко вчитися, щоб знати, вчи-
тися діяти, вчитися жити разом, вчити-
ся бути [10]. Таким чином, розрив між 
навчанням і виконання завдань на під-
приємстві, і між знанням і практичною 
діяльністю має зменшуватися в умовах 
нової економіки. У цьому контексті су-
часне навчання повинно стати більш 
сприйнятливим і відповідним вимогам 
робочого місця та сучасного ринку пра-
ці. Необхідно розробити освітні страте-
гії, які поставили б активне навчання у 
центр освітнього процесу.

Метою статті є розробка освітньої 
моделі формування підприємницької 
компетентності у майбутніх фахівців з 
інформатики, яка базується на стратегії 
активного навчання.

Методи дослідження. Дослідження 
проводилось у межах науково-дослідної 
роботи «Впровадження технологій елек-
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тронного навчання у вищих та середніх 
закладах освіти» кафедри інформатики 
та методики її викладання Тернопіль-
ського національного педагогічного уні-
верситету імені Володимира Гнатюка. 
Під час дослідження використовувались 
методи: аналіз філософської, психоло-
го-педагогічної, науково-технічної лі-
тератури з проблеми впровадження ін-
новаційних інформаційних технологій 
в освітню галузь, анкетування, моделю-
вання навчального процесу університету 
з метою адаптації технологій активного 
навчання, зокрема технології проектно-
го навчання у практику навчання фахів-
ця з інформатики як науковця та підпри-
ємця.

2. Основна частина
У сучасних умовах важливо розуміти, 

що впровадження технологій і різнома-
нітних організаційних моделей навчан-
ня потребує не стільки розвитку інфор-
маційно-комунікаційних технологій, 
скільки значних організаційних змін, 
новацій у кадровій політиці, удоско-
налення нормативно-методичної бази 
всього освітнього процесу, розвитку пе-
дагогічного інструментарію, що відпо-
відає завданням сучасної освіти та рівню 
сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ). Аналіз проблем, що 
виникають на шляху ефективного вико-
ристання ІКТ у навчальному процесі ви-
щих педагогічних навчальних закладів, 
виявив дефіцит системних підходів до 
їх вирішення. Йдеться про збалансовану 
координацію таких підсистем, як орга-
нізаційне, нормативне, інфраструктур-
не, навчально-методичне забезпечення 
впровадження інноваційних технологій 
навчання. 

Системність у вирішенні питань, 
пов’язаних з підтримкою ІКТ в освіті на 
актуальному рівні, набуває особливого 
значення у зв’язку з розбалансуванням 
швидкостей зміни інформаційно-кому-
нікаційних технологій, освітніх іннова-
ційних технологій і рівня вимого ринку 
праці в галузі ІТ.

У Тернопільському національному пе-
дагогічному університеті імені Володи-
мира Гнатюка створена модель навчання 

фахівців з інформатики, яка дає можли-
вість поєднувати різні методи навчання, 
що не фокусуються на одному єдиному 
підході (так звана відкрита концепція): 
технологія проектного навчання, елек-
тронне навчання, навчання у співро-
бітництві, технологія відкритих джерел, 
навчання в парах та малих групах. Вона 
передбачає вивчення як точних наук 
(інформатика, інформаційні системи і 
технології, математика, системний ін-
жиніринг та ін.), так і гуманітарних наук 
(філософія, право, економіка та ін.). 
Важливою у процесі такого навчання є 
інтеграція цих напрямів з метою форму-
вання у студентів підприємницької ком-
петентності.

З точки зору психології, підприємниць-
ка компетентність — це особистісна якість, 
здібність, модель поведінки, необхідні для 
успішного вирішення певних бізнес-за-
вдань та досягнення високих результатів у 
підприємницькій діяльності [6].

Дослідниця Ю. А. Білова пов’язує 
підприємницьку компетентність зі 
спроможністю володіти засобами, що 
дають особі можливість ефективно ор-
ганізувати особисту та колективну під-
приємницьку діяльність [1]. Наявність 
підприємницької компетентності дає 
змогу особистості знаходити та засто-
совувати оптимальне поєднання ресур-
сів у процесі виробництва, створювати і 
впроваджувати в економічне життя сус-
пільства інновації, йти на певний ризик, 
необхідний для виконання поставленої 
мети. Успіх підприємницької діяльнос-
ті пов’язаний із самоорганізованістю, 
діловими та особистісними якостями 
підприємця, ефективністю управління 
бізнесом. Важливими є лідерські якості, 
уміння розв’язувати конфліктні ситуації, 
приймати рішення в умовах невизначе-
ності, працювати у команді, стимулю-
вати й мотивувати зусилля працівників, 
створювати організаційні структури.

Підприємницька компетентність пе-
редбачає здатність співвідносити власні 
економічні інтереси й потреби з наяв-
ними матеріальними, трудовими, при-
родними й екологічними ресурсами, 
інтересами й потребами інших людей 
та суспільства, застосовувати технології 
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моніторингу ресурсів та забезпечення 
стійкого розвитку [3, 4, 5].

Підприємницька компетентність, по-
ряд із такими компетентностями, як: 
математична і базові компетентності в 
галузі природознавства і техніки, інфор-
маційно-комунікаційна, спілкування 
державною, рідною та іноземними мо-
вами, соціальна, громадянська, загаль-
нокультурна, здоров’язбережувальна, 
уміння вчитися, — складають комплекс 
ключових компетентностей особистості.

У Європейській довідковій системі 
(Key Competences for Lifelong Learning. A 
European Reference Framework) підпри-
ємницька компетентність трактується 
як здатність особистості втілювати ідеї у 
сферу економічного життя, як інтегрова-
на якість, що базується на креативності, 
творчості, інноваційності, здатності до 
ризику, а також спроможності планувати 
та організовувати підприємницьку ді-
яльність [8].

У проведеному дослідженні дотриму-
ємось думки, що підприємницька ком-
петентність — це інтегрована якість осо-
бистості, яка проявляється у мотивованій 
здатності до творчого пошуку, реалізації 
нових ідей та дає змогу вирішувати різ-
номанітні проблеми у повсякденному, 
професійному, соціальному житті.

Вивчення рівня підприємницької 
компетентності студентської молоді в 
рамках цього дослідження проходило в 
Тернопільському національному педа-
гогічному університеті імені Володими-
ра Гнатюка та Київському університеті 
імені Бориса Грінченка у 2014 році. У до-
слідженні взяло участь 215 студентів 3–5 
курсів денної форми навчання. На пер-
шому етапі дослідження було проведено 
експеримент серед студентів. 

Мета експерименту: вивчення рівня 
підприємницької компетентності сту-
дентської молоді. Основні завдання екс-
перименту: 

  виявити причини прояву підприєм-
ницької активності студентської мо-
лоді; 

  визначити найважливіші якості осо-
бистості підприємця; 

  визначити участь і ставлення студен-
тів до підприємницької діяльності;

  визначити участь і ставлення студен-
тів до проектів у форматі стартап;

  визначити, чи розуміють студенти, 
чим стартап відрізняється від нового 
бізнесу;

  визначити види ІТ-проектів, які є 
найпривабливішими для студентів. 

Для цього було розроблено анкету, 
спрямовану на вивчення рівня підпри-
ємницької активності студентів. Перші 
сім запитань анкети були спрямова-
ні на вивчення рівня підприємницької 
активності студентів у різних формах 
діяльності. Запитання з восьмого по 
п’ятнадцяте дали можливість охаракте-
ризувати участь і ставлення студентів до 
проектної діяльності. Решта п’ять запи-
тань — визначали найпривабливіші для 
студентів види ІТ-проектів. Анкетування 
проводилося методом суцільної вибірки. 

Після анкетування, з метою проведен-
ня змістовного аналізу поняття «підпри-
ємницька компетентність студента», це 
поняття було проаналізовано за допо-
могою контент-аналізу. Отримали такі, 
відзначені студентами для аналізовано-
го поняття, смислові словосполучення: 
«здатність бачити бізнес-можливості», 
«здатність формулювати бізнес-ідею», 
«уміння розробляти бізнес-проекти», 
«уміння актуалізувати концепцію бізне-
су», «уміння знаходити і залучати ресур-
си до реалізації бізнес-проектів», «уміння 
оцінювати соціальні, економічні та тех-
нологічні умови здійснення підприєм-
ницької діяльності», «уміння прогнозува-
ти сценарії розвитку бізнесу», «володіння 
базовими знаннями основ конкурентної 
розвідки і здатність застосовувати їх у 
своїй діяльності» , «уміння демонструва-
ти лідерські якості в процесах створення і 
управління бізнесом», «уміння створюва-
ти і управляти брендом». 

Проведене шляхом анкетування дослі-
дження показало низький рівень підпри-
ємницької компетентності у студентів 
університетів (рис. 1), що ще раз дово-
дить актуальність проблеми, пов’язаної з 
її формуванням у майбутніх фахівців.

На основі проведених досліджень 
розроблено модель формування під-
приємницької компетентності студентів 
(рис. 2). Для цієї моделі навчання при-
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таманне посилення зв’язку між навчаль-
ним процесом, науковими досліджен-
нями та підприємницькою діяльністю. 
Вона орієнтована на забезпечення якіс-
ної вищої освіти, що передбачає: 

  знання результатів наукових дослі-
джень в обраній галузі діяльності; 

  розуміння процесу отримання нових 
знань; 

  вміння самостійно інтерпретувати 
нові дані; 

  здатність активно сприяти процесу 
розвитку знань; 

  вміння формулювати власну думку, 
ґрунтуючись на критичному осмис-
ленні даних, займати активну соці-
альну позицію;

  вміння розробляти та впроваджувати 
ІТ-проекти;

  вміння проводити підприємницьку 
діяльність у галузі ІТ.

Модель включає в себе формування 
підприємницьких компетентностей за 
напрямами: «Успіхи та досягнення» — 
ініціатива, використання можливостей, 
володіння і критичне використання 
даних, наполегливість у прагненні до 
успіху, відповідальність, підвищення 
ефективності діяльності; «Лідерство» — 
впевненість у собі, вплив і переконання, 
вміння працювати в команді і бути ліде-
ром; «Підприємницьке мислення» — ці-
леспрямованість і планування, генеру-
вання та оцінка ідей, результативність 

дій, розв’язування проблемних ситуацій; 
«Взаємодія та відносини» — надійність 
і чесність, визнання важливості ділових 
стосунків, розвиток ділових контак-
тів, імідж; «Освіта» — наявність знань і 
умінь у сфері ІТ, ведення підприємни-
цтва, прагнення до самовдосконалення, 
орієнтація у професійній сфері; «Ділові 
якості» — працездатність і працьови-
тість, досвід і експертиза, самоорганіза-
ція, усвідомлення власних можливостей, 
креативність і нестандартне мислення, 
послідовність (рис. 2). 

Концепція такої моделі навчання за-
стосовується до всіх навчальних програм 
та курсів і стосується не лише студентів, 
а й викладачів та співробітників. Її реа-
лізація впливає на інформаційну інфра-
структуру університету, організацію 
освітнього процесу і розв’язування від-
повідних завдань. Організація навчання 
на основі запропонованої моделі також 
впливає на роль університету в суспіль-
стві, оскільки він готує фахівців, орієн-
туючись на суспільні потреби.

Найважливішу роль у моделі форму-
вання підприємницької компетентності 
у майбутніх фахівців з інформатики на-
лежить методу проектного навчання. За 
методом проектного навчання студенти 
отримують знання та вміння, досліджу-
ючи протягом певного часу складні ори-
гінальні питання і ретельно розроблені 
завдання і програми. Ідея залучити сту-

 Рис. 1.  Рівні підприємницької компетентності студентів
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Підготовка майбутніх інформатиків 
у вишах

 Рис. 2.  Модель формування підприємницької компетентності студентів

Мета: формування підприємницької компетентності студентів

Студент, що володіє підприємницькою компетентністю 

Цільовий блок

Організаційний блок

Результативний блок

Процесуальний блок

Завдання:
  практичне використання моделі форму-

вання підприємницької компетентності 

студентів;

  підготовка викладачів до ефективного 

впровадження моделі навчання; 

  використання можливостей соціально-

го партнерства в рамках проекту 

Соціальні умови:
  зацікавленість бізнесу в підтримці моло-

діжного підприємництва;

  зацікавленість влади у підтримці моло-

діжного підприємництва;

  розвиток самореалізації

Критерії:
  ціннісне ставлення до підприємницької діяль-

ності;

  усвідомлення необхідності ефективного веден-

ня підприємницької діяльності; 

  самооцінка; 

  уміння генерувати й оцінювати ідеї; 

  організаційна творчість, ініціативність у вирішен-

ні проблем; прагнення особистісного зростання; 

  самостійність; 

  відповідальність за прийняті рішення

Формування підприємницької 

компетентності: 

«Успіхи та досягнення», «Лідерство», 

«Підприємницьке мислення», 

«Освіта», «Особистісні можливості», 

«Взаємодія і відносини», «Ділові якості»

Методологічні основи:
  положення діяльнісного, систем-

ного подходів, теорія педагогіч-

ного проектування, дослідження 

підприємницької діяльності та со-

ціалізації студентів 

Педагогічні умови:
  підготовка і мотивація викладачів; 

  об’єднання зусиль викладачів та 

соціальних партнерів;

  поєднання аудиторних та позаауди-

торних занять, проектів та курсів; 

  навчально-методичне забезпечен-

ня процесу із врахуванням сучас-

ного ринку праці

Рівні:
  допустимий (низький);

  виконавський (середній);

  ініціативний (високий)

Форми: проекти, тренінги, майстер-

класи, семінари, зустрічі з успішни-

ми випускниками, підприємцями в 

галузі ІТ, стартап
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дентів до проектної діяльності бере поча-
ток у 1900 роки, коли Джон Дьюї вивчав 
переваги методу «вчитися на практиці». 
У рамках методу проектного навчання 
студенти потрапляють у ситуацію, коли 
вони «вчаться у справі» та активно кон-
струюють знання. 

Викладачі спрямовують студентів при 
виборі проектів, або вони надають сту-
дентам можливість самостійно вибрати 
проект і стратегію його реалізації. З цієї 
точки зору [7] розрізняють три типи про-
ектів:

  ПРОЕКТ-ЗАДАЧА. Команди студен-
тів працюють над проектами, вибра-
ними викладачем, і використовують 
розроблену ним методику. У такого 
роду проектах мотивація студентів і 
розвиток навичок мінімальні; 

  ПРОЕКТ-ДИСЦИПЛІНА. Викладач 
визначає предметну галузь проекту, 
а також загальний підхід до його ре-
алізації. Однак студенти самі вирі-
шують, якими проектами займатися, 
і розробляють стратегію їх реалізації; 

  ПРОЕКТ-СТАРТАП. Студенти прак-
тично самостійно вибирають сам 
проект і підхід до його реалізації. 

На практиці ми використовуємо усі 
три типи проектів, але найчастіше з ме-
тою формування підприємницької ком-
петентності фахівців з інформатики ви-
користовуємо проект-стартап.

Найпоширенішою дефініцією стар-
тап є визначення, яке дав Стів Бланк 
[2]. Стартап — це тимчасова організа-
ція, створена для пошуку повторюваної, 
масштабованої і стійкої бізнес-моделі. 
Стартап передбачає наявність якоїсь ін-
новації, наприклад, заснованої на новій 
технології, або інновації в бізнес-проце-
сах, або адаптується рішення, якого до 
цього не було на локальному ринку. Це 
означає, що розробник-студент перебу-
ває в стані високої невизначеності. Тобто 
він мусить припускати, хто може стати 
клієнтами і партнерами, на чому саме 
можна заробити, але часто це лише при-
пущення. Відповідно, інструментарій і 
кроки, які потрібно буде зробити, дещо 
відрізняються від традиційного бізнесу.

Терміни «стартапер» і «підприємець» 
не є тотожними. Підприємець може за-

йматися як традиційним бізнесом, так і 
запуском стартап-проектів, але у своїй 
діяльності на чільне місце він ставить 
бізнес. Стартапер — це людина, яка по-
верхово ознайомлена з питанням, на 
перше місце ставить підняття інвестицій, 
щоб реалізовувати свої мрії, витрачає на 
це основні зусилля, часто забуваючи, що 
йдеться насамперед про бізнес. 

У процесі керування студентськими 
проектами у форматі стартап викладачі 
виконують різні функції, зокрема: 
1. Вибір проекту. 

  аналіз можливостей пізнання; 
  адаптація до рівня освіти; 
  відбір студентів. 

2. Розробка проекту. 
  визначення масштабу (змісту / часу); 
  визначення цілей роботи; 
  визначення навчальних цілей; 
  розробка допоміжних інструментів 

самоспостереження; 
  планування оцінки; 
  планування моніторингу проекту. 

3. Консультування. 
  стимулювання самостійного мислен-

ня; 
  мотивування студентів ставити пи-

тання; 
  стимулювання рефлексії; 
  поточне консультування команди; 
  просування методології проекту. 

4. Моніторинг проекту. 
  систематичне обговорення досвіду, 

отриманого в ході пізнавальної діяль-
ності; 

  стимулювання саморефлексії; 
  планування наступних кроків у про-

цесі навчання; 
  знаходження і планування потенцій-

ного нового проекту.

У процесі проектної діяльності значна 
увага акцентується на: 

  чітких освітніх цілях;
  інтердисциплінарності;
  діяльнісному підході; 
  отриманні конкретного продукту;
  роботі в невеликих групах; 
  кооперативному і колаборативному 

навчанні;
  виконанні різних завдань, етапи яких 

пов’язані один з одним.
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У процесі проведеного дослідження 
було встановлено переваги та виклики 
методу проектного навчання. До осно-
вних переваг методу проектного навчан-
ня відносяться такі: 

  підвищується внутрішня мотивація 
студентів до виконання поставлених 
завдань;

  студенти активно використовують 
свої знання під час вивчення нового 
матеріалу, конструювання розв’язків 
поставленої проблеми; 

  вміння вирішувати проблеми профе-
сійного спрямування; 

  розвиток відповідних компетентнос-
тей, включаючи міждисциплінарні 
компетентності, компетентності під-
приємця. 

Виклики методу проектного навчання: 
  необхідно сконструювати таке про-

ектне завдання, при реалізації якого 
студенти були б активно залучені до 
реальної справи; 

  проектне навчання не може бути за-
стосоване до будь-якого навчального 
матеріалу; 

  надання дієвої допомоги студентам, 
особливо у випадку проектів із пере-
важно самостійною роботою студентів;

  від викладачів потрібно багато часу на 
розробку стратегії навчання. 

Щоб подолати виклики методу проек-
тного навчання, потрібно, щоб у викла-
дачів були розвинуті такі компетенції: 

  уміння розробити проект як стра-
тегію пізнання, при якому зміст на-
вчального плану, методи викладання 
та оцінювання були б узгоджені; 

  ретельне планування процесу на-
вчання; 

  організаторські та педагогічні вміння; 
  навички міжособистісної комунікації; 
  уміння керувати процесом навчання і 

забезпечувати його проведення, тоб-
то створювати завдання і умови, що 
сприяють розвитку творчого та під-
приємницького мислення студентів; 

  уміння керівника, який допомагає 
групі вирішити проблему, або мене-
джера, що контролює процес, вибра-
ти відповідну роль у процесі спосте-
реження за реалізацією проектного 

навчання і отримати заплановані ре-
зультати. 

Поштовхом до реалізації технології 
проектного навчання і розвитку від-
повідних компетентностей викладачів 
університетів стала їх участь у програмі 
Intel®«Навчання для майбутнього». 

Зрушення у бік активного навчання 
в університетах мало серйозні наслідки 
для студентів та викладачів. Необхідно 
було спонукати студентів змінити свій 
підхід до навчання, зосередитися на роз-
витку навичок самостійного навчання, 
взяти на себе відповідальність за навчан-
ня під керівництвом викладача. Студен-
ти повинні були перейти від оволодіння 
знаннями до вироблення стратегій ви-
значення цілей і завдань у кожній ситуа-
ції, застосовувати адекватні стратегії для 
досягнення цілей, розуміти, що потрібно 
на робочому місці, а також планувати 
і координувати ресурси найефективні-
шим способом. 

Такі зміни мають серйозні наслідки 
і для працівників освіти. По-перше, іс-
тотно змінилася роль викладача — від 
джерела знань до менеджера і супрово-
джуючого навчальний процес. По-друге, 
змінилися вміння та компетентності 
викладача — від передачі знань студен-
там до створення дієвого навчального 
середо вища, прив’язаного до реальних 
життєвих ситуацій, і залучення студентів 
до активної співпраці у здобутті нових 
знань у співтоваристві дослідників. 

Досвід впровадження проектного на-
вчання показав, що інформаційні тех-
нології, незважаючи на всю привабли-
вість, — не мета, а засіб сучасної вищої 
освіти. Передусім освіта стосується не 
технологій (хоч вони є дуже важливими), 
а педагогіки вищої школи і навчального 
процесу у закладах вищої освіти. У тра-
диційному університетському навчанні 
сформовано стійкий стереотип психо-
лого-педагогічної взаємодії. Проектне 
навчання вимагає від викладача інших 
підходів (соціальних, психологічних, ме-
тодичних) до спілкування зі студентами. 
Позитивним наслідком роботи виклада-
чів у впровадженні методу проектів з ме-
тою підготовки спеціалістів з інформа-
тики як науковців та підприємців стала 
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зміна типу взаємодії викладач — студент. 
Її можна охарактеризувати як сприяння 
навчанню і творчості студентів. Виклада-
чі використовують знання про дисциплі-
ну, навчання і технології для сприяння 
навчанню студентів, їх підприємливості 
та інноваціям у реальному світі. У проце-
сі створення проектів викладачі надають 
підтримку творчому та інноваційному 
мисленню і підприємницькій винахід-
ливості студентів; залучають студентів до 
вивчення і вирішення реальних проблем 
з використанням цифрових інструментів 
і ресурсів; заохочують рефлексію сту-
дентів з використанням засобів спільної 
роботи з метою реалізації творчих про-
цесів; спільно створюють знання разом 
зі студентами та колегами.

Наслідком впровадження проектного 
навчання є виникнення нових освітніх 
практик. Це стосується, для прикладу, 
організації науково-дослідницької ро-
боти студентів, написання дипломних та 
магістерських робіт, що мають практич-
ний характер і спрямовані на регіональ-
ний розвиток. 

Усі ці фактори сприяють тому, що 
університет сприяє покращенню якості 
життя і розширенню перспектив місце-
вості, у якій він розташований. Проте 
університет не в силах впоратися само-
тужки із цими завданнями. Тому викла-
дачі кафедри налагоджують горизонталь-
ні зв’язки з іншими університетами міста 
Тернополя, міськими громадськими ор-
ганізаціями, міською радою з метою ге-
нерування інновацій та їх використання 
спільнотою. У результаті такої співпраці 
студентами спільно із викладачами роз-
роблені сайт громадської організації, 
сайт для регіонального пошуку роботи, 
програму для соціального опитування 
тощо. У практику дослідницької роботи 
кафедри, визначення тематики випуск-
них, дипломних та магістерських робіт 
входить спільне планування та орієнтир 
на потреби регіонального розвитку.

Важливим етапом розвитку відкритої 
концепції навчання в університеті стало 
включення студентів у соціальну проек-
тну діяльність за підтримки громадської 
організації «Громада і місто» та міської 
ради міста Тернополя. Метою такої ді-

яльності стало створення умов для роз-
витку соціальної активності, успішної 
соціалізації та розвитку творчого по-
тенціалу молоді, підтримки та реалізації 
студентських ініціатив через проектну 
діяльність, орієнтація студентських ро-
біт на гармонізацію взаємодії особистос-
ті, соціуму, навколишнього середовища.

Починаючи з 2012 р. в університе-
ті проводиться конкурс студентських 
стартап проектів. Основна мета конкур-
су — створення умов для самореалізації 
студентської молоді, розвитку підприєм-
ницької та соціальної активності, розви-
тку лідерських якостей, комунікативних 
навичок і навичок проектної діяльності, 
набуття досвіду роботи у складі колек-
тиву через підтримку та стимулювання 
студентських ініціатив. Ключові завдан-
ня конкурсу: надання молоді можливос-
ті заявити про свої ідеї, які, в перспек-
тиві, можуть забезпечити зростання в 
різних галузях; сформувати середовище 
для сприятливого розвитку підприєм-
ницького потенціалу молоді у регіоні; 
привернути увагу регіональних органів 
влади, бізнес-спільноти до проблеми 
професійного визначення творчої моло-
ді та створення середовища для її розви-
тку. Учасниками конкурсу є студенти усіх 
факультетів університету. Кращі студент-
ські проекти відзначаються грамотами 
міського голови, деякі проекти впрова-
джуються у життя.

3. Висновки
Розроблена нами модель формуван-

ня підприємницьких компетентностей 
у фахівця з інформатики апробована у 
навчальному процесі Тернопільського 
національного педагогічного універ-
ситету імені В. Гнатюка та Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 
Одним із критеріїв ефективності цієї мо-
делі є створення студентами стартап ІТ-
проектів та впровадження їх на практиці.

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у розвитку моделі навчання 
ІТ бізнес-підприємця для майбутніх 
спеціалістів з інформатики. Проектна 
діяльність в університеті сприятиме 
формуванню у молоді уміння прийма-
ти рішення, використовувати знання 



17

ІН
Ф

О
РМ

А
ТИ

КА
 Т

А
 І

Н
Ф

О
РМ

А
Ц

ІЙ
Н

І 
ТЕ

ХН
О

Л
О

ГІ
Ї 

В 
Н

А
ВЧ

А
Л

ЬН
И

Х 
ЗА

КЛ
А

Д
А

Х 
  

№
 1

 •
 2

0
1

5

Підготовка майбутніх інформатиків 
у вишах

на практиці, брати участь у підприєм-
ницьких та соціальних проектах. Уні-
верситет — це відкрита система, що по-
винна формувати спільноту, орієнтовану 
на освоєння життєвих і соціальних ролей, 
які формують конкурентоспроможність 
особи в соціумі та усього соціуму загалом.

Перехід від старої традиційної освіт-
ньої доктрини до інноваційної зумовле-
ний, головним чином, зміною системи 
підготовки фахівців з інформатики. За-

пити суспільства такі, що репродуктив-
ного, виконавського типу фахівця недо-
статньо для успішної життєдіяльності, 
потрібне формування продуктивно-
творчого професіонала. Сьогодні потріб-
ні фахівці принципово іншої, інновацій-
ної якості. Головною якістю цих фахівців 
нового типу є продуктивно-творча мис-
лительна, підприємницька діяльність 
та сформована підприємницька компе-
тентність. 
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