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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІСТІВ У ВНЗ

Актуальність психолого-педагогічної складової професійної підготовки сучасних економістів
зумовлена сучасним станом економічного розвитку суспільства. У всьому світі зараз активно за-
проваджується нова модель економіки, що ґрунтується на інтенсивному використанні, насампе-
ред, людських ресурсів, інтелектуальних можливостей. Успішність професійної діяльності еко-
номіста визначається сьогодні не стільки його теоретичною підготовленістю чи практичною
досвідченістю, скільки його потенційною спроможністю до активного пошуку і запровадження у
виробництво нових ідей, товарів, послуг, ефективного використання менеджменту людських ре-
сурсів, розробки новітніх технологій, продуктивного вирішення проблем і подолання криз тощо.

Суспільство, що постійно змінюється, потребує від суб’єкта економічної діяльності, з одного
боку, активної життєвої позиції, гнучкості та варіативності для опанування можливих змін, по-
стійного розвитку, з іншого, — цільності особистості, вираженої індивідуальності, особистісної
персоналізації, що забезпечують стійку основу варіативної поведінки.

У забезпеченні розвитку необхідних особистісних якостей майбутніх економістів першочер-
гова роль належить психолого-педагогічним дисциплінам. По-перше, така підготовка має вираз-
ний гуманістичний характер, тобто спрямована на пізнання і розвиток людини як особистості.
По-друге, у такій підготовці традиційно досить велике значення надається активним методам на-
вчання, що сприяють прояву і розвитку свідомості, цілеспрямованості, активності, інноваційнос-
ті майбутнього фахівця. По-третє, така підготовка найбільш сприятлива для формування здатно-
сті до самоосвіти як основної форми майбутнього професійного самовдосконалення.

Не зважаючи на значущість психолого-педагогічної складової у підготовці майбутніх еконо-
містів, стан реальної економічної освіти у нашій країні не включає психолого-педагогічного
компоненту як обов’язкового. Згідно з наказом МОН України від 09.07.2009 р. № 642 «Про орга-
нізацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» психолого-педагогічні
дисципліни не внесені до переліку нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-
економічної підготовки для бакалаврів, і їх запровадження винесено на розсуд ВНЗ.

Водночас у Росії дисципліну «Психологія та педагогіка» віднесено до переліку 11 базових ди-
сциплін циклу загальногуманітарних і соціально-економічних дисциплін (приказ Министерства
образования Российской Федерации от 14.09.99 № 286 «Про утверждение макетов государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования и требований (феде-
рального компонента) к обязательному минимуму содержания и уроню подготовки выпускни-
ков»). Окрім базової дисципліни «Психологія та педагогіка» як складової гуманітарного
компоненту професійної підготовки студентів різних спеціальностей у Росії також на державно-
му рівні підтримується додаткова психолого-педагогічна підготовка для отримання випускника-
ми ВНЗ додаткової кваліфікації викладача з усіх напрямків професійної підготовки (Приказ Ми-
нистерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 31.01.97 № 163
«О присвоении дополнительной квалификации «Преподаватель» выпускникам вузов по специа-
льностям высшего профессионального образования»).

Незважаючи на недостатність підтримки викладання психолого-педагогічних дисциплін у ві-
тчизняних ВНЗ з боку держави, опитування студентів економічних ВНЗ показують на визнання
більшістю з них необхідності психолого-педагогічної підготовки для майбутньої професійної ді-
яльності у сфері економіки. Студенти прагнуть до вивчення як психологічних, так і педагогічних
дисциплін для розширення своєї основної фахової компетентності, кращої підготовки до життя.
Психологічний компонент підготовки дозволяє їм краще пізнати себе, навчитись тренувати і
удосконалювати свої психологічні властивості, знаходити підходи до інших. Педагогічний ком-
понент вчить управляти своїм розвитком, займатись самоосвітою, навчати колег і виховувати ді-
тей. Окремі студенти прагнуть отримати і додаткову освіту в цій галузі. Багато випускників
КНЕУ залишаються в аспірантурі і працюють викладачами економіки саме в нашому університе-
ті. Дехто викладає в коледжах і ліцеях, тренінгових центрах.

Розуміючи важливість психолого-педагогічних знань для особистого життя та успішної про-
фесійної діяльності, керівництво КНЕУ здійснює підтримку викладання психолого-педагогічних
дисциплін. Дисципліна «Психологія та педагогіка» у КНЕУ є обов’язковою і викладається майже
на всіх спеціальностях на І курсі. Для поглиблення психолого-педагогічної підготовки пропону-
ються як окремі дисципліни, так і цілісний цикл психолого-педагогічних дисциплін для отри-
мання другої спеціальності «викладач економіки».
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Водночас політика унормування навантаження студентів, скорочення контингенту студентів в
останні роки змушує переглядати зміст навчальних планів і здійснювати оптимізацію окремих
компонентів підготовки. Такі оптимізація призводить до посилення конкуретності між фаховими
і гуманітарними дисциплінами, частіше не на користь останніх. Запровадження сертифікованих
програм, які включають кілька вибіркових фахових навчальних дисциплін, що вивчаються про-
тягом кількох років навчання, не надає можливості студентам обирати пакет психолого-
педагогічної підготовки, оскільки вивчення двох вибіркових пакетів не вкладається в нормативи
навчального навантаження. Враховуючи важливість психолого-педагогічної підготовки та ба-
жання багатьох студентів отримати спеціальність «викладача економіки» як додаткову закликає-
мо керівництво КНЕУ розглянути можливість надання такої підготовки у позанормативний час.

Балюк І.А., ст. викладач
кафедри правового регулювання економіки

НАУКОВА СКЛАДОВА ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА МАГІСТЕР-
СЬКОЮ ПРОГРАМОЮ «ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО»

За магістерською. програмою спеціальної підготовки «Господарське судочинство» готують
фахівців з питань юридичного забезпечення діяльності у сфері господарського судочинства, пра-
вотворчої та правозастосовної діяльності у зазначеній сфері. Освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр» зі спеціальності правознавство отримують після завершення рівня «бакалавр» за на-
прямом підготовки правознавство. Це зумовлює особливості вимог до змісту дисциплін магіс-
терського рівня.

Базою для дисциплін бакалаврського рівня є система відповідної галузі права, яка взагалі збі-
гається із системою відповідної науки. Так, дисципліна «Господарське процесуальне право» по-
будована на основі галузі господарське процесуальне право, яку вивчає наука господарське про-
цесуальне право. Господарське процесуальне право як правова наука є сукупність правових
знань, докторальних уявлень, накопичених і поглиблених внаслідок спеціальних досліджень і
узагальнення судової практики, законотворчості й практики їх застосування. Навчальна дисцип-
ліна «Господарське процесуальне право» вивчає насамперед, чинне право, його норми і інститу-
ти, концепції, правовий погляд, історичні факти по проблемах господарського процесу, накопи-
чених правової наукою.

Дисципліни магістрального рівня не збігаються з системою певної галузі науки, мають більш
прикладний характер, глибше вивчають окрему сукупність найбільш важливих і сучасних інсти-
тутів базових дисциплін. Наприклад, дисципліни: Актуальні проблемі господарського судочинс-
тва, Процесуальні аспекти процедури банкрутства, Процесуальні документи господарського су-
дочинства виокремленні із дисципліни Господарське процесуальне право. В межах цих
дисципліни вивчають найбільш актуальну проблематику господарського судочинства: сучасні
проблеми розв’язання певних господарських суперечок, які зумовлені зростанням їх чисельності
та різноманіттям; процесуальні проблеми справ про банкрутство, що суттєво впливають на про-
цесі відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання; Документальне забезпечення
проходження господарського процесу, оскільки юридично правильно оформлені документи є по-
казником ефективної діяльності юриста та визначальної умовою для досягнення бажаного юри-
дичного ефекту у будь-який юридичній діяльності особливо у судовій практиці.

Практична спрямованість дисциплін полягає в наданні знань і вмінь, за допомогою яких сту-
денти набувають практичні навичок щодо уникнення помилок у професійній діяльності та їх
усунення у необхідних випадках. Без наукової складової неможливе ґрунтовне отримання прак-
тичних знань, умінь і навичок. Методологія викладання таких дисциплін передбачає змішання
акцентів на практичну складову, але не відмову від наукової частини.

У межах цих дисциплін менше вивчають наукові теорії, але науковим проблемам, пов’язанім
з практичною діяльністю, яка є предметом дисципліни, приділяють увагу. Логічне вираження
змісту дисциплін подається загальною і спеціальною юридичної, а також неюридичною терміно-
логією. Тематика змісту розкривається через юридичні аксіоми, що дозволяє сформувати право-
свідомість студентів і спрямувати їх мислення на вирішення господарських суперечок і проблем
з цим пов’язаних у правовій формі. Проблемні правові питання пояснюються за допомогою по-
стійного апарату наукових і законодавчих понять, термінів, категорій, шляхом застосовування
загальнонаукових і конкретно наукових методів.




