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Досліджено сучасні підходи до формування професійних компетенцій 

фахівців економічного профілю. Констатовано, що практична підготовка 
студентів є базовою ціннісною орієнтацією майбутніх фахівців, 
репрезентує змістовну характеристику їхньої професійної компетентності, 
а відтак її удосконалення є невід’ємною вимогою розвитку системи вищої 
освіти України. Розглянуто досвід практичного навчання студентів на базі 
Львівського інституту Університету банківської справи. 

Modern approaches to the formation of professional competence of 
specialists in economics have been researched. It has been ascertained that 
practical training of students is a basic valuable orientation of future 
professionals, it represents meaningful characteristic of their professional 
competence, and therefore its improvement is an essential requirement of the 
development of higher education in Ukraine. The experience of practical training 
of students at the Lviv Institute of Banking University has been analyzed. 
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Динамічний характер процесів соціально-економічної сфери та досить 

потужний розвиток інформаційних технологій визначають жорсткі вимоги 

щодо змін кількісних, якісних та структурних характеристик сукупності 

актуальних знань, необхідних умінь і практичних навичок майбутніх 

фахівців. Міжнародний ринок робочої сили вносить суттєві корективи до 



існуючої практики трудових відносин. Формується новий тип працівника, 

який повинен бути досить мобільним, уміти швидко реагувати на вимоги 

сучасної економіки. Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених 

вказують на той факт, що вимоги роботодавців формулюються не тільки і не 

стільки у форматі «знань» випускників, скільки в термінах способів 

діяльності («вміння», «здатність», «готовність»). Отже, практикою 

затребувані результати професійної освіти не у вигляді того, що знає 

випускник вузу, а у формі його практичної готовності до діяльності в 

типових і нестандартних ситуаціях професійного життя. Навіть за умов 

хорошої теоретичної підготовки, яку може надати вищий навчальний заклад 

(ВНЗ), фахівці без практичних навичок не зможуть приймати оперативних й 

адекватних управлінських рішень. Йдеться про те, що знання є необхідною, 

але недостатньою умовою досягнення певної якості професійної освіти. 

Якісна професійно-практична підготовка студентів вищих навчальних 

закладів є складовою навчального плану та необхідною передумовою 

працевлаштування випускників [5, 91]. На нашу думку, правильно спланована 

та цілеспрямована студентська практика сприятиме формуванню більш 

цілісного й адекватного уявлення майбутніх фахівців про місце можливого 

докладання їхніх професійних зусиль та слугуватиме основою 

професіоналізації особи. У контексті цього В. Погрібна зазначає, що 

сучасний професіонал повинен “бачити” свою професію в усій сукупності її 

широких соціальних зв’язків: розуміти зміст і специфіку своєї професійної 

діяльності; знати вимоги, пропоновані до неї та її представників; 

орієнтуватися в колі професійних задач і бути готовим вирішувати їх в 

мінливих соціальних умовах [4, 86]. 

Актуальність досліджуваної проблематики обумовлюється тим, що 

відсутність практичних навичок значно ускладнює пошук роботи 

випускників ВНЗ. Наскільки ефективно не був би організований навчальний 

процес, залучення молодої особи до безпосередньої професійної діяльності 



передбачає наявність уміння себе адекватно позиціонувати; виконувати 

накази, а також їх віддавати; підпорядковувати власні бажання та потреби 

необхідності виконання поставленого завдання. Усе це є не менш важливим 

для професійного становлення, ніж теоретичні знання, адже інтеграція 

молодої людини у професійні структури – доволі складний процес, що 

характеризується постійною конкурентною боротьбою. 

У контексті наших міркувань привертають увагу роботи низки 

науковців. Зокрема, на ролі практичної та професійної підготовки фокусують 

свою увагу Л. Шульга, Л.  Бражник та  Ю. Вакуленко. Професійна готовність 

майбутніх фахівців як вища форма фахової зрілості й спроможність вести 

самостійну діяльність є предметом дослідження А. Мамалиґи та 

Ю. Єлісовенка. Н. Ничкало акцентує увагу на ґрунтовному вивченні типових 

і нетипових завдань діяльності фахівця, професійних проблемах і ситуаціях. 

Метою статті є висвітлення значимості практичного навчання 

студентів у формуванні професійної підготовки майбутнього фахівця. 

В умовах широкого вибору суспільних можливостей кожна молода 

людина прагне сконструювати свою життєву стратегію, яка б відповідала її 

можливостям, відображала/ її прагнення та вподобанням. Важливим 

фактором адаптації молоді до таких умов є відповідний рівень її професійної 

кваліфікації, що забезпечується освітніми інституціями [3, 124], основне 

завдання яких – формування у випускника вміння трансформувати 

фундаментальні та прикладні знання у професійні функції.  

Моделювання професійних умінь майбутнього фахівця є складовою 

цілісного педагогічного процесу у вузі. Воно реалізується через низку 

взаємозв’язаних і взаємообумовлених етапів, серед яких найважливішими є 

такі [1]: 

І етап – розвиток початкового недиференційованого інтересу до 

певного виду діяльності, головного у професійній мотивації; 



ІІ етап – формування позитивних професійних ціннісних орієнтацій, 

які дають змогу сформувати у свідомості студента ідеальну модель 

майбутньої фахової діяльності, яка слугуватиме еталоном професійного 

саморозвитку (формування ієрархії мотивів професійної діяльності); 

ІІІ етап – формування професійних умінь, необхідних для практичної 

діяльності, що реалізується шляхом конструювання та реалізації навчальних 

проектів у змодельованих та реальних умовах конкретних ситуацій і вимагає 

від студентів самостійності, ініціативності, творчого підходу, наполегливості 

тощо.  

В Україні вимоги до компетентності випускника ВНЗ певного профілю 

визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) та освітньо-

професійній програмі (ОПП). Водночас, як зазначають вітчизняні науковці 

Л. Шульга, Л. Бражник та Ю. Вакуленко, український досвід навчання у 

вищій школі характеризується низкою проблемних моментів: спостерігається 

невідповідність специфіки професійної підготовки вимогам, які стоять перед 

особистістю сучасного фахівця; одноманітність форм, методів і прийомів 

викладання; відсутність досвіду практичної роботи у більшості викладачів 

ВНЗ, що применшує зацікавленість до майбутньої професії [6]. 

Професійна компетентність сучасного фахівця передбачає наявність 

уміння проектувати свій подальший професійний шлях; здатність 

особистісного самовираження та саморозвитку у рамках професії; оволодіння 

прийомами професійного спілкування та усвідомлення соціальної 

відповідальності за результати своєї діяльності. З огляду на це, невід’ємною 

складовою професійної підготовки студентів є їх практична підготовка. 

Метою цієї підготовки є формування у них готовності до ефективної 

реалізації професійної діяльності. Досягнення цієї мети забезпечується 

шляхом формування у студентів загальних і професійних компетенцій, які 

передбачають поглиблення та розширення знань та умінь щодо оволодіння 

професійною діяльністю на високому рівні.  



Принциповим моментом у навчальній діяльності студентів є 

формування мотиваційної сфери, яка акумулює систему цінностей, 

прийнятих у суспільстві; потреби в суспільно-корисній діяльності та 

засвоєнні нових знань; особистісний сенс навчання у ВНЗ, тобто 

усвідомлення студентом того, як навчання допоможе йому віднайти свою 

нішу в сучасному українському суспільстві. З цією метою на мотиваційну 

сферу студентів доцільно цілеспрямовано впливати. Вирізняють зовнішні та 

внутрішні мотиви навчальної діяльності. Перші – зумовлені вимогами, які 

висуває суспільство, викладачі, умови навчання (наприклад, наявність 

розвинутої матеріальної бази, мережі Інтернет). Другі – визначаються 

потребами самого студента, його інтересами, переконаннями, уявленнями 

про своє майбутнє [2].  

Доцільно зазначити, що з появою  новітніх засобів навчання і, перш за 

все, комп'ютерної техніки, мережі Інтернет та різноманітних інформаційних 

технологій, які надзвичайно підвищили пізнавальні можливості практичного 

навчання студентів, його роль у формуванні фахівця значно зросла. З огляду 

на це, практична підготовка майбутніх фахівців – випускників ВНЗ – 

передбачає впровадження в навчальний процес аналізу конкретних 

економічних ситуацій, спрямованих на розв’язання проблем активізації 

навчання та його зв’язку з практикою діяльності фінансових установ. У 

процесі такого навчання закладаються основи економічного стилю мислення 

нового типу, які допоможуть майбутньому спеціалісту приймати рішення в 

нестандартних ситуаціях, оцінювати позитивні й негативні наслідки їхньої 

реалізації. 

Утілення названого підходу ставить нові вимоги щодо змісту 

навчальних планів, навчальних і робочих програм. Для наочності 

проаналізуємо навчальний план Львівського інституту Університету 

банківської справи (ЛІ УБС) з напряму підготовки “Фінанси і кредит”, згідно 

з яким практична підготовка здійснюється упродовж усіх років навчання. 



Нижчезазначені види практики (навчально-ознайомча, навчальна, виробнича 

або переддипломна) (рис. 1.) відображають послідовні етапи професійної 

підготовки, що забезпечує:  

- наступність при їх вивченні;  

- поступове розширення обсягу базових понять у фінансово-

кредитній галузі; 

- навчальний матеріал більшими можливостями при закріпленні; 

- формування економічного мислення у студентів-фахівців 

економічного профілю. 

 
Рис. 1. Етапи практичної підготовки студентів ЛІ УБС 
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виконання функцій фахової  діяльності 



 
Навчально-ознайомча практика проводиться на першому-третьому 

курсах навчання з метою ознайомлення студентів із особливостями 

майбутньої професії, закріплення теоретичних положень навчальних курсів 

спеціальності.  

Навчальна практика розкриває студентам перспективи розвитку 

спеціальності та закладає підґрунтя для наполегливого вивчення дисциплін, 

передбачених  навчальним планом. Студенти отримують нові знання, 

формують уміння, навички, що сприятимуть опануванню ними фаху. 

Виробнича практика спрямована на поглиблення та закріплення 

теоретичних знань з комплексу фундаментальних, професійно-орієнтованих 

дисциплін одержаних у вузі, набуття необхідних практичних умінь і навичок 

роботи, опанування студентами сучасних прийомів і методів та їх 

аплікування на майбутню професійну діяльність.  

Прикладний характер навчання студентів Львівського інституту 

Університету банківської справи забезпечується організацією роботи 

навчально-тренувального банку та навчально-тренувальної бухгалтерії. Це 

дає можливість студентам відпрацьовувати навики виконання банківських, 

фінансових, господарських, облікових операцій на базі відповідного 

програмного забезпечення, яке використовується у фінансово-кредитних 

установах України. 

Для проведення занять із навчальної практики викладачами кафедр 

запропоновано методику використання комп’ютерних інформаційних 

технологій, яка ґрунтується на моделюванні реальних банківських ситуацій, 

розв’язанні професійних економічних задач. З цією метою навчально-

тренувальний центр обладнаний персональними робочими місцями, де всі 

програмні комплекси об’єднані в єдину інтегровану систему на основі 

технології клієнт-банк. Основні принципи такої технології навчання 

полягають у тому, що: 



− навчання обов’язково провадиться в контексті майбутньої 

професійної діяльності;  

− навчання є системним і опирається на єдину інформаційну 

модель;  

− навчання передбачає тісний взаємозв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами;  

− навчання є особистісно-орієнтованим, розрахованим на 

самостійну роботу студентів;  

− при виборі професійного програмного забезпечення для навчання 

враховується затребуваність програм у даний момент, а також відповідність 

програмного забезпечення сучасному рівню розвитку інформаційних 

технологій і можливі тенденції його розвитку в майбутньому. 

Щодо ефективності навчального процесу, то вона забезпечується 

новітніми методиками, сучасними педагогічними й інформаційними 

технологіями, а саме: мультимедійні технології, елементи ділової гри, 

тренінгу, ситуаційних вправ, кейс-методи, за якими навчально-методичний 

матеріал структурований і відповідно комплектується у спеціальний набір 

(кейс), що пропонується студентам для самостійного виконання з 

періодичними проведеннями консультацій. Для проведення занять із окремих 

тем запрошуються провідні фахівці фінансових установ, що сприяє 

наближенню навчального процесу до реальних умов праці.  

Отже, поєднання теоретичної й практичної підготовки, інтеграція 

навчання з науково-дослідною та експериментальною роботою сприяють 

практичній спрямованості навчання, активному пошуку та впровадженню 

нетрадиційних форм і методів навчання студентів, формуванню цілісної 

особистості майбутніх фахівців.  

Висновки. Динамічність соціально-економічних процесів в сучасному 

українському суспільстві  не лише розкриває перспективи, а й ставить перед 

його членами нові цілі та завдання. Метою освітніх закладів є не стільки 



підготовка кадрів з ґрунтовними знаннями, скільки глибоко мотивованих 

спеціалістів із розвиненими професійними навичками, готових до виконання 

відповідно до фаху розумових чи фізичних дій, скільки творчих 

особистостей, здатних оволодіти механізмами пристосовування до 

динамічних суспільних змін, опанувати вміння прийняття оптимальних 

рішень в ситуації невизначеності, складності, суперечливості, розвинути 

комунікативні та творчі здібності.  

Таким чином, практика – майданчик тестування теоретичних знань, 

накопичених студентами у ВНЗ; підґрунтя ефективного вирішення проблем, 

що мають місце у відповідній сфері. Добре організована та змістовно 

насичена студентська практика слугує своєрідним предиктором скорочення 

частки молоді, котра не ідентифікує себе з майбутньою професією. З огляду 

на це, постає необхідність ґрунтовного організування та змістовного 

наповнення практичної підготовки студентів ВНЗ, як важливої умови 

становлення особистості майбутніх фахівців.  
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