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виховання майбут-

ніх фахівців із вищою освітою на

сьогоднішній день набуває особливої

актуальності. Метою суспільства

стає вдосконалення особистості, на

що акцентовано увагу в державних

нормативних документах та актах.

Зокрема, Закон України „Про вищу

освіту” передбачає створення таких

умов навчання та виховання, які б

забезпечували „можливість інтелек-

туального, морального, духовного,

естетичного і фізичного розвитку

особи, що сприяє формуванню

знаючої , вмілої та вихованої

особистості” [7].

Проблеми виховної діяльності

значною мірою досліджено в

сучасній педагогіці та психології:

загальні питання теорії і практики

виховної роботи (А. Алексюк,

А. Макаренко, В. Сухомлинський та

ін.); проблема організації виховної

роботи зі студентами різних типів

навчальних закладів (С. Вітвицька,

С. Карпенчук та ін.); педагогічні

умови організації позааудиторної

виховної роботи у вищих закладах

освіти (О. Винославська, С. Смирнов

та ін.).

Водночас ще не створено довер-

шених універсальних теорій, які

можна було б покласти в основу

організації виховної роботи у ВНЗ,

зокрема в процесі формування

економічної компетентності студен-

тів гуманітарних спеціальностей,

тому проведення подальших дослід-

жень з метою підвищення ефектив-

ності здійснення виховного процесу

в умовах вищого навчального

закладу є конче актуальним і

необхідним.

статті – визначити

можливості виховних заходів,

спрямованих на формування

економічної свідомості студентів

ВНЗ гуманітарних спеціальностей.

Українські та зарубіжні педа-

гоги наголошують, що метою еконо-

мічного виховання є формування й

закріплення певних зразків (моде-

лей) поведінки в економічній

системі, заснованих на знаннях,

нормах і правилах. Їх дотримання

хоча й робить життя людей більш

прагматичним (заснованим на

економічних принципах), але

водночас залишає більший ступінь

свободи для самореалізації. Осво-

юючи нові для себе економічні ролі,

люди змінюють спосіб свого

мислення (тим самим підпоряд-

ковуючи його законам економіки)

[1 – 5; 10 – 12].

При цьому економічне вихо-

вання як процес розглядають як

цілеспрямований педагогічний

Мета
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вплив інших осіб (батьків, учителів, співто-

вариств та ін.) на формування певних

економічно значущих рис особистості, а

економічне виховання як результат є

інтегральною цілісністю, яка складається з

переконань, принципів, навичок, традицій,

звичаїв, заснованих на економічному знанні

й культурі людини. Економічне виховання

виражається в поведінкових, емоційних,

діяльнісних характеристиках людей, необ-

хідних для ефективного буття й ефективної

адаптації до мінливих умов життя [6, . 125].

На думку вчених, економічно вихована

людина:

володіє основами економічної теорії, що

допомагає засвоїти економічні принципи й

навчитися приймати грамотні рішення;

має чітке уявлення про навколишній світ,

економічні реалії сучасності, регулярно

поповнює свої знання;

вибудовує стратегію своєї економічної

поведінки, керуючись економічними прин-

ципами, освоює основні моделі поведінки й

економічні ролі;

має сучасне економічне мислення;

удосконалює навички самостійного

прийняття рішень;

володіє економічною мовою, зрозуміло

викладає свої думки;

володіє навичками ділового спілкування,

усної й письмової комунікації;

володіє основними елементами еконо-

мічної культури: діяльнісним, поведінковим,

комунікативним, ціннісним;

поважає свою й чужу власність, свою й

чужу працю, пишається своїми

c

економіч-

ними досягненнями;

бере активну участь у продуктивній

діяльності, створює споживчі цінності,

необхідні людям;

керується нормами й моральними

принципами, необхідними для ведення

чесного бізнесу [8, . 123; 9, . 128].

Наведений перелік ознак економічно

вихованої людини формує значеннєву

основу економічного виховання.

Отже, ми наголошуємо на комплек-

сному характері виховних заходів, спрямо-

ваних на формування досліджуваного

явища. На нашу думку, реалізація комплексу

виховних заходів з формування економічної

свідомості студентів гуманітарних спеці-

альностей сприятиме формуванню еконо-

мічної компетентності студентів гумані-

тарних спеціальностей, у першу чергу, за

особистісно-діяльнісним критерієм, адже в

результаті вони отримують достатній досвід

економічної діяльності та зможуть розви-

нути на високому рівні свої особистісні

якості та лідерські здібності, які забез-

печують успішність виконання професійної

діяльності в процесі вирішення економіч-

них завдань.

На основі аналізу психолого-педаго-

гічної та науково-методичної літератури з

теми дослідження, ураховуючи наявний

практичний досвід ВНЗ України з органі-

зації виховної роботи студентів та власний

педагогічний досвід у якості викладача ВНЗ

та куратора академічних груп, нами було

розроблено план виховної роботи з форму-

вання економічної компетентності студентів

гуманітарних спеціальностей у навчально-

виховному процесі ВНЗ на весь період їх

навчання в закладі освіти з використанням

c c
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різноманітних форм організації цієї роботи,

до яких увійшли такі: аукціони; бесіди,

диспути, дискусії на економічні теми:

„Економіка родини”, „Економіка універ-

ситету”, „Економіка найближчого ото-

чення”; вікторини, семінари на економічну

тематику; зустрічі з керівниками підпри-

ємств і господарств, з передовиками

виробництва, з фахівцями народного

господарства з метою ознайомлення сту-

дентів з режимом економії на підпри-

ємствах, з роботою підприємств у сучасних

умовах господарювання; вечора питань і

відповідей; конференції на теми: „Природні

багатства нашої Батьківщини”; „Економіка

нашого району, міста, області”; ділові й

рольові ігри на економічну тематику, круглі

столи, „мозковий штурм”; науково-дослідна

робота з проблем економіки; гуртки

економічних знань; конкурси на економічну

тематику ; виховні години „Основи

економіки”, „Основи бізнесу”, „Історія

вітчизняного підприємництва”, „Курс

інвестора-початківця, „Цінні папери”,

„Основи оподатковування” , „Еконо-

метрика”, „Основи споживчих знань”,

„Планування кар'єри”, „Основи менед-

жменту”, „Основи маркетингу”, „Бухгал-

терський облік”, „Фінансовий аналіз”,

„Вивчення основних понять і термінів

ринкової економіки”; науково-практичні й

теоретичні конференції на тему „Мій дім”,

„Праця й професії”, „Закони й міністри”,

„Відкриваємо музичний магазин”, „Як

працює банк”, „Моя праця вливається в

працю моєї країни”, „Ощадливість”, „Лицарі

копійки в класичній літературі”; оформлення

стендів „Економічний вісник” у гуртожитку;

виробничі екскурсії; самостійна робота

студентів з виконання індивідуальних

економічних проектів, розв'язку економіч-

них

„Проблеми оподатку-

вання перекладачів-фрилансерів та репети-

торів” тощо.

завдань і ін.; тренінги з питань

економіки; тематичні економічні тижні;

тематичні виставки науково-популярних

книг з економіки й економічного виховання;

фестивалі; участь студентів у різних формах

самоврядування; економічне краєзнавство й

дослідна робота студентів; ярмарки.

Підкреслимо, що визначені форми

організації виховної роботи зі студентами

гуманітарних спеціальностей із формування

їхньої економічної свідомості охоплювали

не лише їхню позааудиторну діяльність, а й

широко використано нами в процесі

організації їхньої навчальної, науково-

дослідної та самостійної роботи.

У якості прикладу одного з виховних

заходів з формування економічної свідомості

студентів гуманітарних спеціальностей

наводимо науково-практичну конференцію,

яку підготовлено та проведено силами

студентів старших курсів ВНЗ. Темою

конференції було обрано „Питання еконо-

міки та фінансів у сучасному світі”.

Студенти під керівництвом своїх викладачів

готували доповіді та презентували їх перед

своїми колегами з подальшим обговоренням.

Зокрема , було підготовлено наукові

повідомлення з таких тем: „Проблеми

податкового компромісу”, „Прямі іноземні

інвестиції в сільське господарство України”,

„Проблеми та перспективи розвитку ринку

фінансів в Україні”, „Організаційні зміни як

спосіб виживання в умовах економічної

кризи”, „Формування людського капіталу на

сучасному етапі суспільного розвитку”,

„Антикризове управління персоналом”,

„Ефективність управління кадровим забез-

печенням закладів культури”, „Індикатори

фінансової безпеки”,
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Готуючись до участі в конференції,

студенти гуманітарних спеціальностей пра-

цювали в наукових бібліотеках, здійснювали

пошук необхідної інформації в електронних

пошукових системах, робили презента-

ційний супровід своїх наукових доповідей:

таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо.

Подібну наукову конференцію ми

проводили зі студентами гуманітарних

спеціальностей у рамках тижня „Економіки”

у вигляді наукового диспуту на тему:

„Глобальне фінансове протистояння долара

США і євро та перспективи провідних

іноземних валют на світовому ринку”.

У науковому заході брали участь члени

наукових гуртків „Банківський аналітик” та

„Грошова парадигма”, студенти гумані-

тарних спеціальностей та професорсько-

викладацькі колективи економічних кафедр

ВНЗ.

У своїх зверненнях до молодих науковців

на початку проведення диспуту викладачі

наголошували, що в сучасному світі

недостатньо мати енциклопедійні знання, бо

найголовніше – це вміння їх застосувати на

практиці для прийняття правильних рішень,

підкреслюючи актуальність обраної теми

наукового диспуту, оскільки вона є цікавою

та важливою для всіх українців, а особливо

для молодих науковців.

У ході роботи наукового диспуту сту-

денти гуманітарних спеціальностей висту-

пили з такими доповідями: „Євро: історичні

передумови виникнення нової світової

валюти”; „Перспективи євро як світової

валюти”; „Грошово-кредитне регулювання

ЄЦБ в умовах кризи”; „Причини станов-

лення долара як основної світової резервної

валюти”; „Роль долара США як провідної

валюти світу”;

команд у турі

„Лото-сюрприз” давали правильні відповіді

і на професійні питання, і на запитання

загальної ерудиції.

„Перспективи долара США

як провідної світової валюти”. Відзначимо,

що виступи студентів були глибокими,

аргументованими й дискусія відбувалася

цікаво. Відстоюючи свою думку, юні

науковці були толерантними й виваженими.

На наше глибоке переконання, такі наукові

диспути повинні стати традиційними для

студентів гуманітарних спеціальностей

ВНЗ і допомогти майбутнім фахівцям-

гуманітаріям сформувати наукове мислення

щодо проблем економічної теорії та

практики.

У рамках тематичного тижня „Еконо-

міка” для студентів гуманітарних спеціаль-

ностей ВНЗ ми готували та проводили

тематичні виховні години, конкурси

стіннівок, плакатів на економічну тематику,

виставки творчих та дослідницьких робіт

студентів.

Також нами було проведено конкурс на

кращу команду-знавця економічних

дисциплін. Конкурс складався з шести

турів. Кожна команда в турі „Візитка”

представила свою назву, девіз та емблему. У

цікавій гумористичній формі, демон-

струючи свої акторські здібності, студенти

презентували бачення своєї майбутньої

професії в сучасних соціально-економічних

умовах. В інтелектуальному двобої „Биті

професіонали” команди блискуче давали

відповіді на фахові та економічні запитання.

У конкурсі „Слідство ведуть знавці”

студенти швидко підібрали до визначень

виробничо-економічних показників відпо-

відні їм терміни. Капітани



Добре справилися команди із домашнім

завданням „Економічний єралаш”, у якому

необхідно було проілюструвати цікавими

гумористичними зображеннями запропо-

новані тези з економічного й соціального

життя України. У перервах між конкурсами

глядачі та вболівальники насолоджувалися

співом і грою на музичних інструментах

студентів Інститут культури та мистецтв.

Навчально-виховні заходи, що відбулися

в рамках проведення тематичного тижня

„Економіка” для студентів гуманітарних

спеціальностей ВНЗ, сприяли урізноманіт-

ненню та збагаченню форм і методів

організації навчально-виховного процесу з

формування їхньої економічної компетент-

ності.

Отже, організована в такий спосіб

виховна робота з формування економічної

свідомості студентів гуманітарних спеціаль-

ностей ВНЗ сприяла розвитку особистісних

якостей та лідерських здібностей студентів,

які забезпечують успішність виконання

професійної діяльності в процесі вирішення

економічних завдань, формуванню позитив-

ного ставлення до майбутньої професійної

діяльності, розвитку базових економічних

умінь і навичок студентів та накопиченню

достатнього досвіду економічної діяльності

в навчально-виховному процесі ВНЗ.

Перспективи дослідження проблеми

формування економічної свідомості

студентів гуманітарних спеціальностей, на

наш погляд, полягають у розробці комплексу

педагогічних умов, реалізація яких в

освітньому процесі ВНЗ сприятиме
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С. 277 – 281.
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Україні. – 2007. – № 1. – С. 51 – 55.
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формування економічної свідомості

студентів ВНЗ гуманітарних спеціаль-

ностей. Економічне виховання авторка

розглядає як цілеспрямований педагогічний

вплив інших осіб (батьків, учителів,

співтовариств та ін.) на формування певних

економічно значущих рис особистості, а

економічне виховання – як результат, що є

інтегральною цілісністю, яка складається з

переконань, принципів, навичок, традицій,

звичаїв, заснованих на економічному знанні

й культурі людини.

Виховна робота з формування еконо-

мічної свідомості студентів гуманітарних

спеціальностей ВНЗ, до заходів якої авторка

зараховує бесіди, диспути, дискусії на

економічні теми, проведення вікторин,

семінарів, ділових і рольових ігор з

економічної тематики, організацію роботи

наукових гуртків, виховних годин, прове-

дення науково-практичних конференцій,

тренінгів та тематичних економічних тижнів

тощо, сприяє розвитку особистісних якостей

і лідерських здібностей студентів, які

забезпечують успішність виконання профе-

сійної діяльності в процесі вирішення

економічних завдань, формуванню пози-

тивного ставлення до майбутньої профе-

сійної діяльності, розвитку базових еконо-

мічних умінь і навичок студентів та

накопиченню достатнього досвіду еконо-

мічної діяльності в освітньому процесі ВНЗ.

економічна свідомість,

студенти ВНЗ гуманітарних спеціальностей,

виховна робота, навчально-виховні заходи,

освітній процес ВНЗ.

Ключові слова:

Морозова М. Н. Воспитательная

работа по формированию экономи-

ческого сознания студентов гумани-

тарных специальностей

Статья посвящена анализу возмож-

ностей воспитательных мероприятий,

направленных на формирование экономи-

ческого сознания студентов вузов гумани-

тарных специальностей. Экономическое

воспитание автор рассматривает как

целенаправленное педагогическое влияние

других лиц (родителей, преподавателей,

сообществ и др.) на формирование

определенных экономически значимых черт

личности, а экономическое воспитание – как

результат, который является интегральной

целостностью, состоящей из убеждений,

принципов, навыков, традиций, обычаев,

основанных на экономическом знании и

культуре человека.

Воспитательная работа по формиро-

ванию экономического сознания студентов

гуманитарных специальностей вузов, к

мероприятиям которой автор относит

беседы, диспуты, дискуссии на экономи-

ческие темы, проведение викторин, семи-

наров, деловых и ролевых игр по экономи-

ческой тематике, организацию работы

научных кружков, воспитательных часов,

проведение научно-практических конфе-

ренций , тренингов и тематических

экономических недель и т.п., способствует

развитию личностных качеств и лидерских

способностей студентов, что обеспечивает

успешность выполнения профессио-

нальной деятельности в процессе решения

экономических задач, формирование

положительного отношения к будущей

профессиональной деятельности, развитие

базовых экономиче ских умений и
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навыков студентов и накопление необхо-

димого опыта экономической деятельности

в образовательном процессе вуза.

экономическое созна-

ние, студенты вуза гуманитарных специ-

альностей, воспитательная работа, учебно-

воспитательные мероприятия, образо-

вательный процесс вуза.
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The article deals with the analysis of the

potential of educational activities aimed at

forming economic awareness of the students of

the Humanities.

The author points out that economic

education of students should be viewed upon as

a pedagogical influence of other people

(parents, educators, communities, etc.) aimed at

forming certain economically relevant features

of a personality. Thus, the result of economic

education represents an integral unity of views

and principles, habits and skills, traditions and

customs based on the man's economic

knowledge and culture.

The educational activities on forming

economic awareness of students of the

Humanities to which the author refers

discussions on economic issues, carrying out

quizzes, seminars, games and role plays on

economic topics, organization of work of

scientific circles, educational hours, scientific

and practical conferences, trainings and

thematic weeks on economic problems, etc.,

contribute, as the author proves it, to the

development of the students' personal qualities

and leadership skills which helps them to

successfully fulfill their professional activity in

the process of solving economic tasks. They

also reinforce the formation of a positive

attitude to their future professional activity, the

development of their basic economic skills and

habits, including the accumulation of the

necessary experience of economic activity in

the educational process of a higher educational

establishment.

economic awareness, students

of higher educational establishments of the

Humanities, educational work, teaching and

educational activities, educational process of

higher school.
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