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лізації навчання та впливу на результативність навчальної діяль-
ності на основі взаємозв’язку психологічних та дидактичних
чинників.

Таким чином, підвищення результативності самостійної робо-
ти студентів вимагає, насамперед, відкритості викладача до інно-
вацій, внутрішнього прийняття ідеї створення типологічного ба-
лансу у навчанні, готовності до урахування індивідуально-пси-
хологічних особливостей студентів у їх взаємозв’язку з дидактич-
ними умовами, а це, у свою чергу, є запорукою успішного управ-
ління СРС.

О. І. Романюк, ст. викл. кафедри
іноземних мов факультету МЕіМ

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
ПРОГНОСТИЧНОГО КОМПОНЕНТА

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблема вдосконалення процесу підготовки майбутніх
економістів у вищих навчальних закладах є предметом педаго-
гічних досліджень, в яких шляхи досягнення ефективності
цього процесу розглядаються з різних позицій. Одним з таких
шляхів є вдосконалення професійної майстерності майбутньо-
го фахівця за допомогою розширення структури і змісту його
професійно значущих знань, умінь та навичок. Одним з елемен-
тів фахової діяльності економіста є прогнозування наслідків
прийнятого рішення.

Даний термін розуміється як передбачення того, що може від-
бутися у майбутньому. На думку дослідників цієї проблеми прог-
ноз являє собою невідомий, але реально можливий стан речей,
який у межах наукової теорії логічно виводиться з відомих зако-
нів та супутніх їм умов. Сутність прогнозу визначається через та-
кі його особливості, як-от: пізнавальний характер, теоретичний
рівень пізнання, логічна упорядкованість, чітка спрямованість на
певний результат, використання при складанні прогнозу науко-
вих законів і закономірностей. Прогнозування є процесом офор-
млення ймовірного судження про стан пізнавального явища в
майбутньому. У більш вузькому значенні — це специфічне до-
слідження тенденцій розвитку будь-якого явища, процесу або їх
сукупності з кількісними та якісними оцінками та зазначенням
термінів бажаних змін.
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Прогнозування в діяльності економіста має дві різні форми
реалізації. Одна з них є власне передбачення і виконує дескрип-
тивну функцію явища, яке має бути зміненим. Інша належить до
категорії управління і виконує перспективну функцію і визначає
послідовність дій, які необхідно здійснити, щоб досягти тих са-
мих змін у явищі, розвиток якого прогнозується. Зважаючи на
те, що орієнтація на майбутнє є важливою потребою розвитку
економіки, ми стверджуємо, що усвідомлення цієї потреби та
втілення її в певних характеристиках професійної діяльності
економіста закономірно обумовлює виникнення і розвиток у її
структурі прогнозування як складового компонента. У структурі
професійно-економічної діяльності прогностичний компонент
виконує функцію попереднього мислення, моделювання цілей,
обґрунтування варіантів їх досягнення та вибір серед них опти-
мального.

Умовами формування прогностичного компонента у профе-
сійній діяльності майбутніх фахівців-економістів є: усвідомлення
економічних ситуацій та варіантів їх розвитку крізь призму еко-
номічних понять і категорій як головного елемента змісту профі-
люючих навчальних дисциплін; цілеспрямоване засвоєння засо-
бів економічного аналізу, діагностики та прогностики як складо-
вих професійно значущих умінь і навичок; актуалізація особистіс-
ної відповідальності за вибір способу організації економічного
процесу. Зазначені умови забезпечують формування прогностич-
ного компонента професійної діяльності на кожному етапі підго-
товки студентів — майбутніх економістів при використанні різ-
них типів організації їхньої навчально-пізнавальної діяльності.
Проте більш ефективно ці умови діють у таких моделях навчаль-
ного процесу, де студенти вже набули певного обсягу фахових
знань і умінь, досвіду фахової діяльності. У моделях, що вибудо-
вуються на початковому рівні фахової підготовки, визначені
умови є ефективними, якщо у студентів яскраво проявляється го-
товність до саморозвитку і самовдосконалення.

Формування прогностичного компонента відбувається через
засвоєння студентами такого алгоритму дій: аналіз змісту і скла-
дових ситуації; визначення бажаних та ймовірних цілей її зміни;
створення моделей ідеального розвитку ситуації; визначення
критеріїв оцінки оптимальності розвитку ситуації та джерел і ме-
ханізмів розвитку елементів ситуації та їх зв’язку, факторів, здат-
них впливати на цей процес; розробка варіантів розвитку ситуації
в результаті використання різних ліній поведінки; оцінка опти-
мальності варіантів ситуації.


