
П Р О Б Л Е М И   О С В І Т И  № 80 

110 

4. Arts University of Bornemouth [Офіційний сайт]. – Access technique: http://aub.ac.uk/courses/ba/ba-
graphic-design/course-journey/  

5. Looking Out : Effective Engagement with Creative and Cultural Enterprise Discussions [cited February 12, 
2012] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm.heacademy.ac.uk/library/files/adm-hea-
projects/looking-out/final-reports/lookingoutartshe.pdf  

6. Nottingham Trent University Course Specification [Офіційний сайт]. – Access technique: 
http://www.ntu.ac.uk/pss_downloadable_content/programme_specification/60809.pdf  

7. Tappin, S. The UK Vocational Education and Training System / Sue Tappin. – London : Vocational 
Partnerships : British Council, 2009 – 34 p. 

Аннотация 

Дмитрюк С.В. Профессиональная подготовка графических дизайнеров в высших учебных 
заведениях Великобритании 

В статье рассматриваются особенности профессиональной подготовки специалистов 
графического дизайна в высших учебных заведениях Великобритании. Определяются основные 
этапы подготовки, формы, методы и особенности обучения будущих графических дизайнеров 
Великобритании.  

Ключевые слова: графический дизайнер, профессиональная подготовка, программа 
подготовки, этапы подготовки, формы и методы обучения. 

Summary 

Dmytryuk S.V. Professional training of graphic designers in higher educational institutions of 
Great Britain 

The article deals with the issues of professional training of future graphic designers in higher 
educational institutions of Great Britain. The main stages, forms and methods of graphic designers’ 
professional training are identified.  

Key words: graphic designer, professional training, training program, stages of training, forms and 
methods of education. 
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МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ 

Стаття присвячена визначенню умов формування готовності майбутніх економістів до 
професійного саморозвитку. Автори аналізують наукові праці, присвячені формуванню 
готовності до різних видів діяльності, досліджують існуючі тенденції. У статті описуються 
запропоновані авторами шляхи реалізації умов формування готовності майбутніх економістів до 
професійного саморозвитку в економічному університеті. 

Ключові слова: умови формування готовності до професійного саморозвитку, готовність до 
професійного саморозвитку 

Постановка проблеми. Дослідження проблеми формування готовності особистості до професійного 

саморозвитку та самовдосконалення, апріорі, є надзвичайно перспективним, особливо у контексті 

неперервної освіти й професійного становлення особистості. Успішний розвиток особи, як спеціаліста та 
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як багатогранно розвиненої особистості, значною мірою, детермінується правильністю визначення і 

обрання нею напрямку свого саморозвитку, набутими навичками самоуправління, вмінням 

підпорядковувати життя відповідно до своїх цілей, що стає її надбанням за відповідних умов, в яких вона 

формується і які створюються під час навчання та виховання.  

Зазначене обумовлює потребу виокремлення умов формування готовності майбутніх економістів до 

професійного саморозвитку та актуальність їх подальшої практичної реалізації у процесі професійної 

підготовки студентів економічного університету.  

Отже, метою даної статті є аналіз, класифікація, визначення та обґрунтування умов формування 

готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку та загальний опис реалізації визначених 

психолого-дидактичних умов у процесі вивчення дисциплін «Психологія та педагогіка» й «Психологія 

діяльності та навчальний менеджмент». 

Виклад основного матеріалу. Проблема «готовності» набуває широкого опрацювання в психології 

та педагогіці. Її дослідженню присвятили свої роботи: Д.Н. Узнадзе, О.О. Ухтомський, В.Н. Пушкін, 

М.Д. Левітов, М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович, Л.С. Нерсесян, К.О. Абульханова-Славська, А.О. Деркач, 

В.О. Моляко, С.Д. Максименко, К.М. Дурай-Новакова, В.О. Сластьонін, Л.В. Кондрашова, 

В.Д. Шадриков, В.Й. Бочелюк, О.В. Скрипченко, М.В. Кулакова, О.А. Кривильова, С.М. Тарасова, 

О.О. Павленко, Т.В. Шестакова, Л.Ю. Султанова, П.В. Харченко, Л.О. Гапоненко, О.М. Серняк, В.Л. 

Уліч, П.В. Харченко та інші.  

Досліджуючи даний феномен, науковці виділили та обґрунтували психологічні та педагогічні умови 

формування готовності до різних видів діяльності. М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович виокремлюють зовнішні та 

внутрішні умови, які обумовлюють психологічну готовність. Т.В. Тихонова визначає педагогічні умови 

професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики. О.В. Діденко називає педагогічні умови 

професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів. І.В. Гавриш виокремлює умови формування 

готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. М.В. Кулакова пропонує умови 

формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних 

закладах. О.М. Серняк визначає умови формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного 

управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів. С.М. Тарасова досліджує 

формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлінської 

діяльності та визначає умови формування їх готовності. П.В. Харченко виокремлює умови формування 

готовності до професійного саморозвитку у майбутнього педагога-музиканта. Т.В. Шестакова називає 

умови формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення. 

Наявність спільних тенденцій в дослідженнях науковців щодо виокремлення умов формування 

готовності майбутніх фахівців до різних видів діяльності (ФГД) дозволила нам зробити узагальнення 

існуючих підходів і виокремити психологічну, дидактичну та інтеграційну групи умов (Табл.1.): 

─ «психологічна група» розглядається у загально-психологічному аспекті ФГД й охоплює «мотиваційні», 

що стосуються гармонізації цілеспрямованих зовнішніх впливів з внутрішньою активністю студентів, і 

«рефлексивні», які базуються на рефлексивній самоорганізації студентів у навчанні;  

─ «дидактична група» умов (організаційний аспект ФГД), відповідно до визначення «дидактики», 

визначає обсяг, структуру освіти, обґрунтовує зміст, методи, її організаційні форми, містить у 

собі «дидактичні», які стосуються формування системи знань, вмінь та «організаційно-

методичні», що концентрують увагу на використанні активних методів навчання; 

─ «інтеграційна група» умов забезпечується застосуванням мотиваційних впливів, використанням 

активних методів, проведенням аналізу результатів діяльності й рефлексії, які стосуються 

«професійного спрямування», а отже, охоплює всі вищеназвані групи умов у професійно-

спрямувальному аспекті ФГД. 

Така класифікація умов знайшла своє відображення у проведеному нами дослідженні «Формування 

готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку», гіпотеза якого ґрунтується на 

припущенні, що ефективне формування готовності до професійного саморозвитку можливо через 

впровадження в навчальному процесі відповідної моделі. 

Умови, передбачені у вищеназваній моделі, розглядаються у професійно-спрямувальному аспекті ФГД.  

До них належать: забезпечення мотивації до професійного саморозвитку майбутніх економістів; 

застосування методів активізації навчально-професійної діяльності студентів економічних 

спеціальностей; створення освітньо-рефлексивного середовища в навчальному процесі вищих 

економічних закладів освіти. 
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Таблиця 1. 

Класифікація умов формування готовності до різних видів діяльності 
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– гармонізація цілеспрямованих зовнішніх впливів з внутрішньою активністю студентів [12, с. 
16]; 
– забезпечення специфічності та поетапності формуючих впливів на розвиток компонентів 
готовності до самовдосконалення [12, с. 16]. 
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– збагачення змісту навчання системою понять і концепцій, що орієнтують майбутніх вчителів 
інформатики на рефлексію, самопроектування, самонавчання, самоорганізацію, саморозвиток у 
сфері професійно значимих якостей особистості [10, с. 3]; 
– ігрове моделювання педагогічних ситуацій, що потребують рефлексивної самоорганізації 
магістрантів при реалізації власних проектів особистісно-професійного зросту [11, с. 7]. 
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– формування у майбутнього вчителя інформатики вмінь щодо складання власної програми 

професійного саморозвитку на будь-якому етапі його професійної діяльності [10, с. 3]; 

– формування системних знань студентів про сутність та основи педагогічного управління колективною 

навчально-пізнавальною діяльністю [8, с. 9]; 

– цілеспрямований розвиток у майбутніх педагогів організаційно-управлінських і комунікативних умінь 

[8, с. 9]; 

– набуття досвіду професійно-педагогічної самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації й 

самоменеджменту [12, с. 16];  

– посилення зв’язку теорії із практикою, урахування індивідуально-психологічних особливостей 

курсантів під час їхньої професійної підготовки, закономірностей і особливостей цього процесу, а також 

труднощів, яких зазнали майбутні офіцери на різних курсах навчання [2, с. 13]; 

– cистематичне і оптимальне педагогічне керівництво професійним самовдосокналенням, надання 

курсантам відповідної допомоги, своєчасне коригування професійного самовдосокналення [2, с. 13]; 

– оволодіння вміннями використання особистісно-орієнтованих педагогічних технологій як зміст 

навчально-виробничої практики студентів [4, с. 5]. 
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– запровадження спеціальної комплексної програми з використанням активних соціально-
психологічних методів (професійно-психологічного тренінгу, case-методу, імітаційних рольових ігор) 
[1, с. 3]; 
– використання активних методів навчання майбутніх менеджерів: навчально-ділових ігор, 
психологічних тренінгів, психокорекційних методів [9, с. 15]; 
– активізація самостійності студентів при виконанні програмних навчальних завдань, залучення їх до 
активної пізнавальної діяльності [9, с. 15]; 
– актуалізація комунікативно-діяльнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя [8, с. 
9]; 
– застосування прийомів і технологій навчання, що сприяють набуванню досвіду діяльності, яка 
саморозвиває в особистісно-професійному напрямку [10, с. 3]; 
– забезпечення пріоритету технології педагогічного супроводу професійного саморозвитку тих, хто 
навчається [11, с. 14]; 
– розвиток у майбутніх учителів мотивації до застосування колективних форм організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів [8, с. 9]. 
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– створення особистісно орієнтованих взаємовідносин, спрямованих на формування та розвиток 

професійної готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських 

навчальних закладах [5, с. 17]; 

– орієнтація процесу навчання на формування спрямованості майбутнього вчителя на 

самоактуалізацію та самодетермінацію в майбутній професійній діяльності [10, с. 3]; 

– науково-методичне забезпечення зразків ефективної професійної поведінки з елементами 

оптимального педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів 

[8, с. 9]; 

– комп’ютерне моделювання професійної діяльності фахівців командних кадрів плавскладу в 

процесі навчання [5, с. 17]; 

– особистісна орієнтованість навчально-виховної взаємодії та ціннісно-смислова спрямованість 

студентів на професійну педагогічну діяльність [12, с. 16]. 

 

Імплементація виокремлених умов формування готовності до професійного саморозвитку 

планомірно прослідковується в наповнені модифікованих нами навчальних курсів, у формах та методах, 

які застосовуються в навчальному процесі, у всіх видах діяльності на кожному з занять (Табл. 2.). 

Розглянемо реалізацію кожної із визначених умов формування готовності майбутніх економістів до 

професійного саморозвитку. 

Забезпечення мотивації до професійного саморозвитку. Мотивація до професійного саморозвитку 

майбутніх економістів є лейтмотивом кожної лекції, тренінгу та семінарського заняття програм навчання, 

її підвищенню сприяють бесіди, аналіз ситуацій, прикладів з життя, ведення щоденника власних успіхів 

тощо. У результаті такої діяльності відбувається культивування цінності професійного саморозвитку. 

Лекції сприяють формуванню спрямованості до саморозвитку; практичні заняття формують здатності до 

самопізнання, самоаналізу; тренінги спрямовані на створення ситуацій успіху у здійсненні 

самоуправління саморозвитком. Самостійна робота забезпечує розвиток навичок самомотивації та 

самоуправління в процесі саморозвитку. 

Дана умова досягається за допомогою актуалізації власного професійного й особистісного досвіду у 

процесі: створення «Професійного гербу та професійного кредо», з’ясування думок щодо кар’єрного 

зростання, визначення якостей, які сприяють успіху, з’ясування обставин, що йому перешкоджають (вправи 

«Мої достоїнства та мої слабкі сторони», «Що хочу і що можу»), рефлексії й вербалізації життєвих і 

професійних цінностей та принципів під час укладання «Життєвого та професійного кодексу економіста» і т.д.  
Застосування методів активізації навчально-професійної діяльності студентів відбувається під 

час лекцій шляхом формування понятійного апарату, засвоєння теоретичних основ реалізації 

саморозвитку, самопізнання. Практичні заняття поглиблюють навички самопізнання та самоаналізу, 

тренінги посилюють здатність студентів до саморозвитку та самоуправління ним. Самостійна робота 

дозволяє здійснювати самоуправлінські функції у процесі виконання завдань. 

Вищеназвана умова досягається через навчання здійснення самоуправління навчанням та 

саморегуляції внутрішніх станів шляхом: застосування листків самоконтролю на кожній лекції, 

виконання ситуативних вправ «Понеділок», «День за методом «Альпи», вироблення ефективних навиків 

правильного розподілу часу з метою зменшення пливу стресових факторів «Мій характерний стрес», 

аналізу принципів кар’єрного процесу та підготовки міні-презентації «Успішна кар’єра» і т.д. 

Створення освітньо-рефлексивного середовища в університеті тісно пов’язано із застосуванням 

методів активізації навчально-професійної діяльності студентів економічних спеціальностей, реалізується 

на всіх етапах навчання і ґрунтується на ідеї впровадження сучасних технологій навчання В. Козакова та 

Д. Дзвінчука й визначених ними соціально-психологічних аспектах активізації навчання, застосуванні 

активних методів навчання (таких як, наприклад, малі групи, дискусії, мозкова атака, аналіз ситуацій, 

симуляції, презентації, інсценізації, управлінсько-рольові та ділові ігри тощо [3, с. 41]. 

Фактично, на кожному занятті створюються ситуації, які сприяють освітньо-рефлексивній діяльності 

студентів. Так, на лекціях відбувається актуалізація та активізація мотивів, інтересів, цінностей, досвіду 

саморозвитку та самоуправління ним. Практичні заняття дають змогу студентам визначити та 

сформулювати цілі саморозвитку, зробити висновки щодо результатів самопізнання та самоаналізу. 

Тренінги розвивають уміння рефлексії здатності до самоуправління саморозвитком. У процесі 

самостійної роботи здійснюється самопізнання, самоаналіз, формулюються відповідні висновки. 
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Таблиця 2. 

Реалізація психолого-дидактичних умов формування (ГМЕПС)готовності майбутніх 

економістів до професійного саморозвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана умова досягається за допомогою поступового ознайомлення із структурою рефлексії та 

залучення студентів до рефлексивного процесу, зокрема розширення уявлень про «Я-концепцію» 

особистості, актуалізації власного «Я» та можливості побачити багатоманітність і неоднозначність 

життєвих ситуацій, що має місце при виконанні ситуативних вправ та ігор «Хто Я?», «Плюс чи мінус?», 

«Кожен…», «Професійне «Я» в променях сонця» і т.д. 

Отже, виокремленні нами умови є складовими моделі формування готовності майбутніх 

економістів до професійного саморозвитку, яка була впроваджена та експериментально перевірена у 

процесі викладання модифікованих нами курсів дисциплін «Психологія та педагогіка» й «Психологія 

діяльності та навчальний менеджмент» (ПДНМ), також блоку із 14 тематичних тренінгів у ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Важливими чинниками створення умов формування готовності майбутніх економістів у процесі 

психолого-педагогічної підготовки стали розроблені та застосовані методичні рекомендації для студентів 

2 курсу (дисципліна ПДНМ) з підготовки навчального проекту «Розробка тренінгу». Рефлексія студентів 

щодо особливостей та здатностей на початку навчання та відстеження існуючої динаміки здійснювалася 
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за допомогою авторських анкет, «Зошиту професійно-орієнтовної самодіагностики» та «Зошиту фіксації 

змін. Професійно-орієнтовна самодіагностика».  

Застосування методів математичної статистики дозволило опрацювати й науково узагальнити 

результати експериментального дослідження, перевірити розроблену модель та довести її 

ефективність [6] з імовірною похибкою, яка не перевищує 0,001 %. 

Таким чином, формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку в 

процесі психолого-педагогічної підготовки, досягається шляхом активізації навчального процесу, 

мотивації прагнення високих досягнень, рефлексії результатів власної активності студентів.  

Слід підкреслити, що можливості подальшого застосування результатів проведеного 

дослідження не обмежуються виключно психолого-педагогічними предметами, але і поширюються на 

інші гуманітарні дисципліни [7], що було відображено у підготовлених практичних рекомендаціях для 

викладачів щодо формування готовності студентів до професійного саморозвитку . 

Подальше вивчення проблеми передбачає екстраполяцію ідеї створення освітньо-рефлексивного 

середовища, врахування праксиологічних принципів у межах інших дисциплін вишу. 
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Аннотация 

Журавская Л.Н., Остапенко Э.А. Психолого-дидактические условия формирования готовности 
будущих экономистов к профессиональному саморазвитию 
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Статья посвящена определению условий формирования готовности будущих экономистов к 
профессиональному саморазвитию. Авторы анализируют научные работы, посвященные 
формированию готовности к различным видам деятельности, исследуют существующие тенденции. В 
статье описываются предложенные авторами пути реализации условий формирования готовности 
будущих экономистов к профессиональному саморазвитию в экономическом университете. 

Ключевые слова: условия формирования готовности к профессиональному саморазвитию, 
готовность к профессиональному саморазвитию 

Summary 

Zhuravs’ka L., Ostapenko E. Psychological and didactic conditions of formation of readiness of the future 
economists for professional self-development 

Conditions of future economist readiness formation for professional self-development are defined in the 
article. The authors analyze scientific works devoted to readiness formation to different kinds of activity and 
investigate tendencies that exist. Suggested realization of defined conditions of future economist readiness 
formation for professional self-development at the economic university is described in the article. 

Key words: conditions of readiness formation for professional self-development, readiness formation for 
professional self-development. 
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Введение. Согласно нового закона «О высшем образовании» в каждом вузе необходимо иметь систему 

внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности и качества высшего образования, которая 

должна предусматривать, среди прочих процедур и мероприятий, осуществление ежегодного оценивания 

соискателей высшего образования и регулярное обнародование результатов таких оценок на официальном 

сайте высшего учебного заведения, на информационных стендах и в любой другой способ [1]. А планом 

мероприятий по развитию высшего образования в Украине на период до 2015 года предусмотрена 

необходимость «обеспечить инновационное развитие высшего образования путем внедрения в учебный 

процесс новых информационных, телекоммуникационных технологий, интерактивных форм и методов 

учебы» [2]. 

Основным элементом менеджмента образовательного процесса при формировании в вузе системы 

управления качеством образования является рейтинговая система оценки деятельности студентов. Целью 

такой системы является повышение качества подготовки студентов и объективности её оценки. Модульно-

рейтинговая система повышает качество организации преподавания в высшей школе, в основе которой лежит 

непрерывный педагогический мониторинг деятельности каждого студента, и индивидуальная работа с ним в 


