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Анотація. У статті розглядаються теоретичні основи, принципи та педагогічні умови розвитку ака-

демічної самооцінки як компонента професійної компетентності майбутніх економістів в ході української 

професійної орієнтації в середній школі. Дослідження визначається тим, що соціально-економічні та політич-

ні зміни в Україні призвели до збільшення попиту на економічні системи професійної освіти. У концепції моде-

рнізації української освіти вказує на необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, 

здатних ефективно працювати з профілем на базі міжнародних стандартів, соціально і професійно мобільно-

го, готового до постійного професійного зростання.  
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Постановка проблеми. Динамічний роз-

виток сучасних технологій, необхідність 

економічних реформ потребує від системи 

освіти, поміж іншого, підготовки високок-

валіфікованих фахівців економічного про-

філю. Мовна освіта майбутніх економістів 

базується на вивченні української мови за 

професійним спрямуванням. Серед гострих 

проблем, які потребують вирішення, існує 

проблема недостатнього володіння україн-

ським діловим мовленням, Для формування 

загальної та професійної комунікативної 

компетенції потрібно підвищити дієвість 

мовних курсів («Українська мова за профе-

сійним спрямуванням») у студентів – май-

бутніх економістів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. У педагогічній науці активно обгово-

рюється проблема вдосконалення системи 

освіти шляхом застосування компетентніс-

ного підходу (Ельконін Б.Д., Болотов В.А., 

Серіков В.В., Петровська Л.А., Мітша Л.М., 

Волошина М.С., Добутько Т.В., Зимня І.О., 

Маркова А.К., Михайличенко А.І., Овчарук 

О.В., Тубельський A.M., Татур Ю.Г., Поме-

тун О.І., Олійник Т.О. тощо). 

На сучасному етапі розвитку педагогічної 

науки існує чимало теоретичної та практич-

ної літератури, у якій розглядається питання 

залучення педагогічних інновацій до навча-

льно-виховного процесу у вищій школі 

(Алексюк A.M., Гончаренко С.У., Волко- 

ва Н.П., Зязюн І.А., Дичківська І.М., Кла- 

рін М.В., Лігоцький А., Ничкало Н.Г., Онко-

вич Г.В., Пєхота О.М., Подласий І.П.,  

Сагач Г.М., Сисоєва С.О., Щербань П.М., 

Фіцула М.М., Ягупов В.В. та інші). На сьо-

годні видано багато українських підручни-

ків та посібників з курсу «Українська мова 

професійного спрямування», а також різних 

довідників з ділового спілкування, але жо-

ден із них не задовольняє повною мірою по-

треб студентів. 

Формування цілей статті. Мета дослі-

дження – визначити, теоретично обґрунту-

вати і перевірити на практиці педагогічні 

умови розвитку навчальної самостійності, як 

складової професійної компетенції майбут-

ніх економістів, у процесі вивчення курсу 

української мови професійного спрямуван-

ня. 

Виклад основного матеріалу.  Пріори-

тетним завданням вищої освіти в Україні є 

формування компетентної особистості здат-

ної конкурувати на світовому ринку праці. 

Компетентна людина має володіти певними 

компетенціями, головною серед яких є ко-

мунікативна компетенція. Саме через кому-

нікативну компетенцію здійснюється фор-

мування всіх інших компетенцій індивідуу-

ма, в тому числі, і професійної компетенції.  

Відзначимо, що для успішної професійної 

діяльності в умовах ринкової економіки 

України економіст повинен бути добре поі-

нформованим, професійно компетентним, 

вміти самостійно приймати рішення, гнучко 

реагувати на зміни в економіці. Він повинен 

володіти достатніми діловими навичками і 



                                  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №1(29), 2015 

171 

вміннями, мати розвинені професійні якості, 

що так необхідно при подоланні труднощів, 

визначенні та вирішенні основних проблем, 

пов'язаних зі становленням і розвитком фір-

ми. Однак, аналіз практичної діяльності ВНЗ 

свідчить про недостатню увагу до питання 

формування самостійності як якості студен-

тів та основи для придбання професійної 

компетентності. 

Розглянемо поняття «компетенція», 

«компетентність» та «професійна компетен-

ція». З точки зору бізнес-практиків, профе-

сійні компетенції – це здатність суб'єкта 

професійної діяльності виконувати роботу 

згідно посадових вимог. Останні являють 

собою задачі і стандарти їх виконання, при-

йняті в організації чи галузі. Даний підхід 

сфокусований не на особистісних характе-

ристиках, а на стандартах діяльності та за-

снований на описі завдань й очікуваних ре-

зультатів [3: с.59]. 

Результати теоретичного аналізу розроб-

ки проблеми професійної компетентності 

фахівця показали, що самостійність є необ-

хідною складовою професійної компетент-

ності. Самостійність інтегрує в собі як акти-

вні, діяльні (активність, ініціативність, са-

морух, самодетермінація), так і гносеологіч-

ні, споглядальні (свідомість, теоретичне ми-

слення) характеристики компетентності. 

Тільки у нерозривній єдності активних і 

споглядальних компонентів самостійність є 

складовою професійної компетентності [2: 

с.8]. 

Ознаками самостійності студента є: вмін-

ня планувати, приймати рішення та обґрун-

товувати його, обирати раціональні методи 

діяльності, працювати з літературою, вияв-

ляти творчу активність, систематично конт-

ролювати хід і результати виконання робо-

ти, коректувати й удосконалювати її. Рівень 

самостійності студента вимірюється отри-

маним результатом у практичній діяльності, 

тобто здатністю досягати запланованого ре-

зультату без сторонньої допомоги, співвід-

несеного з його свідомою зацікавленістю і 

пізнавальними можливостями на даний мо-

мент [4:с. 34]. 

На підставі викладеного, можна визначи-

ти наступні особливості навчально-виховної 

діяльності у ВНЗ для формування навчаль-

ної самостійності студентів у процесі ви-

вчення курсу української мови професійно-

го спрямування для студентів економічних 

спеціальностей: 

- Теоретичні (наявність високого рівня 

знань і вмінь самостійної роботи студентів, 

позитивне ставлення до змісту самостійної 

навчальної діяльності, готовність до її здій-

снення, глибокі пізнання досліджуваної ди-

сципліни); 

- Смислові (володіння діями з відбору 

змісту навчальної діяльності, визначення 

способів і видів у процесі вивчення курсу 

української мови професійного спрямуван-

ня, здатність до системного аналізу, воло-

діння культурою мислення); 

- Практичні (володіння розвиненими 

вміннями застосовувати на практиці отри-

мані знання самостійної навчальної діяльно-

сті, здатність самостійно і ефективно вирі-

шувати проблеми в галузі професійної дія-

льності, прагнення до творчої самореаліза-

ції, постійного професійного зростання). 

Формування навчальної самостійності 

майбутніх економістів у процесі вивчення 

курсу української мови професійного спря-

мування розглянуто з точки зору системного 

підходу, який передбачає всебічне, компле-

ксне розгляд досліджуваного об'єкта як су-

купності багатьох елементів; компетентного 

підходу, який забезпечує якісно новий ре-

зультат освіти – формування компетентного 

фахівця, розвиток особистісних і професій-

но важливих якостей; особистісно-діяльного 

підходу, що враховує взаємозв'язок діяльно-

сті й розвитку особистості і що дозволяє 

орієнтувати цілісний навчально-виховний 

процес на особистість як мету, суб'єкт, ре-

зультат і основний критерій його ефектив-

ності. 

Згідно цих підходів розроблена теоретич-

на модель майбутніх економістів у процесі 

вивчення курсу української мови професій-

ного спрямування. При розробці моделі фо-

рмування навчальної самостійності, за осно-

ву взята модель, запропонована Г.М. Парни-

ковою. Зокрема, вона визначає наступні 

принципи: цілісності, системності, свідомо-

сті, активності, практико-орієнтованої спря-

мованості, діяльності), які були нами конк-

ретизовані в таких функціях: 

- Мотиваційна – пошук загальної мотива-

ції до спільної діяльності різних суб'єктів 
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процесу формування навчальної самостій-

ності майбутніх економістів, стимулювання 

спонукань до співпраці, прояви самостійно-

сті, активізація творчості, ініціативи; 

- Діагностична – визначення потенціалу 

освітньо-виховного процесу у ВНЗ, моніто-

ринг якості застосовуваних змісту, форм і 

методів самостійної роботи студента, фікса-

ція рівнів сформованості навчальної самос-

тійності студентів; 

- Організаційна – визначення цілей, вибір 

способів їх досягнення (змісту, видів, форм, 

методів, засобів), планування, визначення 

етапів роботи, об'єднання суб'єктів процесу 

формування навчальної самостійності май-

бутніх економістів та створення умов для її 

розвитку; 

- Навчальна – формування готовності, 

здатності і потреби на практиці застосовува-

ти знання та вміння самостійної навчальної 

діяльності практико-орієнтованої спрямова-

ності за допомогою української лексики 

професійної спрямованості; 

- Виховна – використання потенціалу са-

мостійної роботи студентів за допомогою 

української мови професійного спрямування 

у ВУЗи для виховання цілісної особистості 

студента, розвитку особистісних і професій-

но важливих якостей майбутнього економіс-

та; 

- Розвиваюча – створення умов для само-

визначення, самореалізації, розвиток потре-

би у професійному самовдосконаленні); 

- Оцінювально-результативна – відсте-

ження якості та самооцінка власної особис-

тості студентом результатів здійснення са-

мостійної діяльності, корекція способів до-

сягнення навчальних цілей, оцінка рівнів 

сформованості досліджуваного процесу. [4: 

с.6]. 

 

При моделюванні нами визначено: 

педагогічні умови (реалізація системного, 

комплексного і особистісно-діяльнісного 

підходів до організації навчально-виховного 

процесу в період навчання у ВНЗ;  

створення комплексної системи вивчення 

української мови професійного спрямуван-

ня;  

використання технології з урахуванням 

специфічних особливостей діяльності май-

бутніх економістів у період навчання, мож-

ливостей ВНЗ, розвиненості їх особистісних 

і професійно важливих якостей), 

 виділення етапів формування навчальної 

самостійності майбутніх економістів при 

вивченні курсу української мови професій-

ного спрямування (організаційно-

підготовчий, процесуальний, результатив-

ний), форми і методи педагогічної діяльнос-

ті. 

Для оцінки рівнів сформованості навча-

льної самостійності студентів нами були об-

рані критерії: активність особистості, усві-

домлення значущості самостійної навчаль-

ної діяльності, ступінь самостійності.  

Висновки. За підсумками проведеного 

етапу формування експерименту студенти 

експериментальних груп відрізнялися роз-

виненими вміннями застосовувати на прак-

тиці отримані знання в процесі самостійної 

навчальної діяльності, тривалим стійким по-

зитивним ставленням до її виконання, збі-

льшився запас професійної лексики студен-

тів. Для учасників педагогічного експери-

менту були характерні творча активність, 

самостійне виконання завдань без допомоги 

педагога. Вони показали яскраво виражену 

готовність до співпраці, повне, усвідомлене 

осмислення змісту самостійної навчальної 

діяльності та розвинену адекватну самооці-

нку її результатів. 
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Shleina Ludmila. Professional competence of future economists in the process of studying course " the 

ukrainian language for professional purposes. 

The article examines the theoretical foundations, principles and pedagogical conditions of academic self's 

development as a component of professional competence of future economists during the course of Ukrainian 

professional orientation in high school. 
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Relevance of the study determined that the socio-economic and political changes in Ukraine resulted in 

increasing demands for the economic system of vocational education. The concept of modernization of Ukrainian 

education indicates the need for training highly qualified specialists in the sphere of economy, able to work effectively 

with a profile on the international standards, socially and professionally mobile, ready to continuous professional 

development. Therefore, you must search for new methodological approaches and provide maintenance of the content 

of higher education considering switching to tiered system of training future professionals within specific subjects. 

Note that for a successful professional in a market economy Ukraine economist should be well informed, 

professionally competent, able to make decisions flexibly respond to changes in the economy. It must have sufficient 

skills and business skills, have developed professional quality that is so necessary in overcoming difficulties identifying 

and addressing key issues related to the formation and development of the company. However, analysis of the practice 

of universities shows a lack of attention to the issue of the formation of self as a student and as a basis for the 

acquisition of professional competence. 

 


