
Розробка  структури  педагогічної  майстерності  викладача  економіки,  на  нашу  думку, 

потребує сьогодні проведення наукових досліджень за такими основними напрямками: 

 пошук  шляхів  формування  професійних  здібностей  (емпатія,  емоційна  стабільність, 

динамізм особистості та ін.), які сприяють оволодінню педагогічною діяльністю; 

 розробка змістового аспекту професійних умінь (гностичних, перцептивних, 

організаторських, проективних, комунікативних). 
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ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ ЯК ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ 

 

Стрімкий розвиток економічної науки та практики наприкінці ХХ ст. потребує від науковців, 

працівників системи вищої освіти уважного ставлення до оновлення знань у цій сфері. Сьогодні 

практично всі працівники державних та комерційних установ тією чи тією мірою зобов’язані 

мати фінансово-економічну підготовку. Це вже — актуальна вимога сьогодення, оскільки ми 

живемо в «новій історичній формі господарства — геофінансовій економіці, незалежно від того, 

бажаємо  ми  це  визнавати  чи  ні»1 .  Ця  обставина  перевертає  всю  систему  традиційного 

економічного мислення. 

Нове економічне мислення формується насамперед у вищій школі, і остання покликана 

виховати не просто фахівця з питань економіки, носія певної системи знань, а людини з 

широким світоглядом, високим рівнем самосвідомості й економічної культури, що 

керуватиметься у своїй професійній діяльності не тільки власними інтересами, а й потребами 

та цінностями суспільства. Цю важливу місію система вищої школи має виконувати через 

планомірне впровадження у науковий процес елементів економічної освіти та виховання. 

Економічна освіта й виховання — два взаємозв’язані методи впливу суспільства на людину 

з метою формування її економічних якостей, що найбільшою мірою відповідали б цілям та 

принципам суспільного господарювання. Вони дозволяють людині, з одного боку, глибше 

пізнати   сутність   економічних   процесів,   осмислити   різні   економічні   явища,   засвоїти 

економічні  поняття  та  категорії,  навчитися  відповідно  оцінювати  існуючу  економічну 

практику й на цьому ґрунті більш усвідомлено досягати поставлених економічних цілей, з 

іншого — сформувати власні переконання, мотиви, настанови, ціннісні орієнтації тощо. 
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У загальному вигляді система економічної освіти у вищій школі має передбачати: 

 диференційований  підхід  до  організації  економічного  навчання,  що  відбивається  у 

створенні навчальних програм, призначених для різних категорій студентів (педагогічного, 

технічного, медичного тощо профілю); 

 єдині вимоги до рівня економічної підготовки студентів на основі типових навчальних 

програм  (винятком  мають  бути  студенти  економічних  вузів  (факультетів  вузів),  для  яких 

передбачається поглиблена навчальна програма); 

 послідовність у вивченні економічної теорії та практики; поєднання економічного 

навчання з практикою. 

Економічна  освіта  й  виховання  є  вагомими  чинниками  формування  нової  економічної 

культури   молодої   людини,   основними   цінностями   якої   є   професійна   компетентність, 

засвоєння новітніх, відповідних духові часу принципів управління, здатність долати інерцію 

та  консерватизм,  реалістично  оцінювати  поточні  та  прогнозовані  процеси  і,  відповідно, 

пропонувати   конструктивні   висновки   для   практики,   точний   розрахунок,   помірковану 

підприємливість, бережливість, працелюбство, сміливість у досягненні успіху, усвідомлення 

відповідальності перед суспільством. 

«...Ми мусимо стати самими собою, мусимо здійснити себе самих, ось ...історичне завдання 

нашого національного буття, ...в якому ніхто не може нас замінити, бо це є справа нашої 

думки, серця й волі, всього нашого духовного єства»2 . 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПСИХОРЕГУЛЯЦІЇ 

В СТРУКТУРІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Професійна діяльність економіста пов’язана з високим рівнем психологічної напруженості. 

Своєю  чергою,  ця  особливість  діяльності  висуває  підвищені  вимоги  до  рівня  психічної 

стійкості працівника, уміння володіти і керувати своїм психологічним станом. Проте програма 

підготовки фахівця економічного профілю в університеті не передбачає спеціальної 

психологічної підготовки до майбутньої діяльності. 

Ураховуючи цей факт, на кафедрі фізичного виховання проходить апробацію методика 

навчання студентів засобами психорегуляції і їхнє практичне використання для поновлення 

фізичної і психологічної працездатності. 


