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Трансформаційні перебудови та процеси інформатизації професійнотехнічної

освіти

кваліфікованих

зумовлюють

робітників,
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зокрема майбутніх

вдосконалення
обліковців

підготовки
з
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бухгалтерських даних. На основі ефективного використання інформаційних
ресурсів у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) створюється
відповідне

інформаційне

освітнє

середовище

формування

професійної

компетентності (ІОС ФПК) майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських
даних (ОРБД).
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облікового діловодства, які прагнутимуть до інтеграції свого досвіду у
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роботодавців. В існуючій статистиці знайшли відображення як законодавчі, так
і соціальні кардинальні зміни, що відбуваються в структурі бухгалтерського
обліку. Поряд з цим, результати вивчення існуючого стану ПТНЗ свідчать, що у
практиці має місце недостатній аналіз функціонування існуючого ІОС ФПК, не
узгоджені єдині критерії щодо оцінки його якості, не здійснюється моніторинг
для його цілеорієнтованого розвитку, у т. ч. при підготовці ОРБД.
У процесі дисертаційного дослідження «Педагогічні умови формування
професійної компетентності майбутніх ОРБД», яке здійснювалося протягом
2011-2015 рр. в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України, була
розроблена концепція створення інформаційного освітнього середовища
формування професійної компетентності ОРБД, у т. ч. із запровадженням
інтерактивних технологій та технологій конкурсів професійної та фахової

майстерності як педагогічної умови, реалізація якої має сприяти підвищенню
рівня сформованості професійної компетентності майбутніх ОРБД.
Концепція розроблена з урахуванням основних положень чинного
законодавства та визначає мету, завдання, принципи інформаційного освітнього
середовища формування професійної компетентності майбутніх обліковців з
реєстрації бухгалтерських даних у професійно-технічних навчальних закладах
України. До того ж, пропонується відповідна структура ІОС, управління ІОС на
адаптивних засадах та науково-методичний супровід.
Отже, створення ІОС формування професійної компетентності майбутніх
ОРБД полягає в узагальненні й систематизації існуючого досвіду розбудови
ІОС та його модернізації на засадах компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного,
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обліковців з реєстрації бухгалтерських даних.
Верифікацію розробленої концепції ми провели шляхом практичного
підтвердження результативності її використання. Цей процес здійснювався
спільно з працівниками Навчально-методичного кабінету професійно-технічної
освіти у м. Києві (НМК ПТО у м. Києві) на основі складеного відповідного
договору.
Одними з системних кроків у цьому напрямі стало:
здійснення моніторингу процесу підготовки кваліфікованих робітників за
професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» у ПТНЗ України;
вивчення ринку праці та ринку освітніх послуг, запровадження
соціально-орієнтованих рекламних продуктів ПТНЗ;
організація і проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів
столичних ПТНЗ та аналіз результатів, визначення позитивних та негативних
позицій у підготовці ОРБД;
організація та проведення конкурсів фахової майстерності серед
педагогічних працівників, що здійснюють підготовку ОРБД у столичних ПТНЗ
аналіз результатів, визначення позитивних та негативних позицій у підготовці
ОРБД;

організація та проведення конкурсу на кращу педагогічну майстерню з
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аналіз

змісту

державного

стандарту
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(ДСПТО) 4121.ОК.74.12-2013 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»
у форматі забезпечення ефективного процесу професійної підготовки, вивчення
змісту основних навчальних предметів спеціального циклу;
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Реалізація спроектованого ІОС ФПК ОРБД передбачає модернізацію
сучасної інформаційної інфраструктури, вирішення комплексу поточних і
перспективних завдань щодо оновлення даної професії у ПТНЗ та передбачає за
умови позитивних результатів експериментальної перевірки створення єдиного
ІОС ФПК ОРБД у ПТНЗ, що здійснюють підготовку робітничих кадрів з цієї
професії у всіх регіонах України.
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експериментальних ПТНЗ підтвердила підвищення рівня сформованості їх
професійної компетентності.

