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На основі аналізу наукових підходів до визначення сутності поняття 

«творчий потенціал особистості», можемо визначити його як інтегративну 

системну якість особистості, яка включає знання, вміння, психічні якості 

особистості, серед яких основною є креативність, мотивація, установка на 

творчу діяльність, що за умови високого рівня їх розвитку та 

взаємозв’язку, стимулюють особистість до активної професійно-творчої 

самозміни та перетворення середовища, що її оточує. 

Перспективами подальших наукових досліджень у контексті проблеми є 

обґрунтування структури творчого потенціалу особистості, а також 

визначення комплексу активних форм і методів його формування. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ 
 

Формування готовності майбутніх економістів до професійного 

саморозвитку не можливе без визначення відповідних умов, які будуть 

сприяти даному процесу й мають бути створені під час професійної 

підготовки студентів в економічному університеті.  

У ході дослідження нами зроблено висновок, що такими умовами є: 

1) забезпечення мотивації до професійного саморозвитку майбутніх 

економістів; 2) застосування методів активізації навчально-професійної 

діяльності студентів економічних спеціальностей; 3) створення освітньо-

рефлексивного середовища в навчальному процесі вищих економічних 

закладів освіти.  

Виокремлені нами умови стали важливими складовими моделі 

формування готовності майбутніх економістів до професійного 

саморозвитку, яка була впроваджена та експериментально перевірена в 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Розроблені з метою реалізації зазначених умов та апробовані 

модифіковані курси з дисциплін «Психологія та педагогіка» та 

«Психологія діяльності та навчальний менеджмент», блок із 14 тематичних 

тренінгів, методичні рекомендації для студентів 2 курсу з підготовки 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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навчального проекту «Розробка тренінгу» функціонують, застосовуються 

та постійно вдосконалюються. 

Імплементація названих умов послідовно та системно прослідковується 

у формах і методах, що використовуються в навчальному процесі, у всіх 

видах діяльності на кожному із занять навчальних курсів (табл.1). 

Таблиця 1 

Реалізація психолого-дидактичних умов формування готовності 

майбутніх економістів до професійного саморозвитку 
 

 Лекції Практичні 

заняття 

Тренінги Самостійна робота 

1. Забезпечення мотивації до професійного саморозвитку 

  

 Культивування цінності особистісного та професійного саморозвитку:  

формування 

спрямованості до 

саморозвитку 

формування 

здатності до 

самопізнання, 

самоаналізу 

створення 

ситуацій успіху у 

здійсненні 

самоуправління 

саморозвитком 

здійснення само- 

мотивації у процесі 

виконання завдань 

для СРС 

2.  Застосування методів активізації навчально-професійної діяльності 

студентів 

 

Застосування активних методів, психологічних методик: 

формування 

понятійного 

апарату 

засвоєння 

теоретичних 

основ реалізації 

саморозвитку 

самопізнання 

самоаналіз 

формування 

здатності до 

саморозвитку та 

самоуправління 

ним 

здійснення само 

управлінських 

функцій у процесі 

виконання завдань 

для СРС 

3. Створення рефлексивного середовища у навчальному процесі  

 

актуалізація та 

активізація 

мотивів, 

інтересів, 

цінностей, 

досвіду 

саморозвитку та 

самоуправління 

ним  

визначення й 

формулювання: 

цілей 

саморозвитку, 

висновків 

щодо 

результатів 

самопізнання 

та самоаналізу 

рефлексія 

здатності до 

саморозвитку та 

самоуправління 

ним 

здійснення : 

самопізнання, 

самоаналізу, 

виконання  

самостійних дій, 

формулювання 

висновків 

 

Перша умова, мотивація до професійного саморозвитку майбутніх 

економістів, забезпечується на кожному з усіх видів занять. Для підвищення 

мотивації застосовуються такі методи, як бесіда, аналіз ситуацій, приклади з 

життя, ведення щоденника власних успіхів тощо. У результаті такої 

діяльності відбувається культивування цінності професійного саморозвитку. 

Кожен вид занять виконує певну функцію для досягнення мети: на лекціях 

знання знання + 

уміння 

уміння + 

досвід 

навички + досвід 
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формується спрямованість до саморозвитку; на практичних заняттях – 

здатність до самопізнання, самоаналізу; тренінги передбачають створення 

ситуацій успіху у здійсненні самоуправління студентами власним розвитком; 

за допомогою самостійної роботи розвиваються навички самомотивації та 

самоуправління в процесі саморозвитку. 

Наступна умова, застосування методів активізації навчально-

професійної діяльності студентів, реалізується під час лекцій шляхом 

формування понятійного апарату, засвоєння теоретичних основ реалізації 

саморозвитку, самопізнання. Завданням практичних занять щодо забезпе-

чення даної умови є поглиблення навичок самопізнання та самоаналізу; мета 

тренінгів – посилення здатності студентів до саморозвитку й самоуправління 

ним. Самостійна робота дозволяє закріпити отримані вміння й навички, 

здійснюючи самоуправлінські функції у процесі виконання завдань. 

Третя умова – створення освітньо-рефлексивного середовища в 

університеті – передбачає застосування методів активізації навчально-

професійної діяльності студентів економічних спеціальностей, реалізується 

на всіх етапах навчання та ґрунтується на ідеї впровадження сучасних 

технологій, застосуванні активних методів навчання (таких як малі групи, 

дискусії, мозкова атака, аналіз ситуацій, симуляції, презентації, інсценізації, 

управлінсько-рольові та ділові ігри тощо), урахуванні соціально-

психологічних аспектів активізації навчання. 

Ситуації, що сприяють освітньо-рефлексивній діяльності студентів 

створюються на кожному занятті: на лекціях відбувається актуалізація та 

активізація мотивів, інтересів, цінностей, досвіду саморозвитку та 

самоуправління ним; на практичних заняттях студентам дається можливість 

визначити та сформулювати цілі саморозвитку, зробити висновки щодо 

результатів самопізнання й самоаналізу. Тренінги розвивають уміння 

рефлексії, здатності студентів до самоуправління під час навчання та 

саморозвитку. У процесі самостійної роботи здійснюється самопізнання, 

самоаналіз, формулюються відповідні висновки. 

Визначення вихідних даних і відстеження існуючої динаміки щодо 

готовності студентів до саморозвитку здійснювалося за допомогою 

розроблених та застосованих авторських анкет, «Зошиту професійно-

орієнтовної самодіагностики» і «Зошиту фіксації змін. Професійно-

орієнтовна самодіагностика». 

Застосування методів математичної статистики дозволило опрацювати 

й науково узагальнити результати експериментального дослідження, 

перевірити розроблену модель, що базується на означених умовах, та довести 

її ефективність з імовірною похибкою, яка не перевищує 0,001 %. 

Таким чином, формування готовності майбутніх економістів до 

професійного саморозвитку в процесі психолого-педагогічної підготовки з 

високою ефективністю може досягатися через забезпечення мотивації 

прагнення високих досягнень, активізації навчального процесу, рефлексії 

студентами результатів власної активності.  
 


