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ництвом викладача складається план роботи над темою, який 

включає: 

 постановку проблеми; збір фактичного матеріалу; 

 систематизацію і аналіз отриманих даних; 

 висновки про можливість і необхідність практичного 

застосування отриманих результатів. 

Результати своєї роботи студенти доповідають під час ауди-

торних занять з відповідної теми та на наукових конференціях. 

Підвищується зацікавленість матеріалом всієї групи, метод 

дозволяє розвивати творчий потенціал, логічність мислення.  

При застосуванні вище зазначених методів, на нашу думку, 

головним є перенесення фокусу активності в бік тих, хто навча-

ється, активізація ролі самостійної роботи студентів і підви-

щення ступеню зворотного зв’язку викладача з кожним сту-

дентом. 

АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ 

О. В. Калашник, к. т. н., доцент;  

О. В. Кириченко, асистент 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі» 

Перед сучасними вишами поставлене завдання підготовки 

висококваліфікованих та компетентних спеціалістів для галузей 

економіки, готових до виконання завдань різного ступню 

складності.  

Одночасно у суспільстві формується стійке і довгочасне за-

мовлення на яскраву, фізично і духовно розвинуту особистість, 

ініціативну і своєрідну, творчу, здатну до життєдіяльності в 

різних та нових професійних і соціокультурних умовах.  

У зв’язку з цим актуальною є проблема формування акмео-

логічних підходів до забезпечення особистості технологіями 

успішного професійного становлення і досягнення суспільно і 

індивідуально значущих результатів практичної діяльності.  
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Метою навчальної діяльності Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
(ПУЕТ) повинно бути створення умов опанування механізму 
особистісно-професійного розвитку для майбутніх фахівців на 
різних етапах трудової діяльності.  

ПУЕТ здійснює підготовку фахівців програми професійного 
спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі». 
Як відомо, експертом може виступати особа, яка має відповідні 
знання, обов’язково досвід роботи з того питання, для дослі-
дження якого вона залучається. 

Практична діяльність установлює загальні та спеціальні ви-
моги до експертів. Однією із загальних вимог, що пред’яв-
ляються до експертів протягом їх роботи, є компетентність.  

Компетентність експерта забезпечується наявністю професій-
ної освіти в певній галузі, що відповідає його майбутній 
експертній діяльності, а також спеціальними знаннями.  

Відомі два види компетенцій, які необхідні для здійснення 
експертної діяльності: професійні та процесуальні. Професійні 
компетенції являють собою сукупність знань і умінь, які засто-
совують в умовах визначеності, невизначеності і ризику, необ-
хідних і достатніх для проведення експертизи. Знання проце-
дури проведення товарної експертизи та порядку її докумен-
тального оформлення формують процесуальні компетенції 
майбутнього спеціаліста. 

Провідними умовами формування акмеологічної позиції 
майбутнього товарознавця-експерта в навчальному процесі є:  

 розвиток акмеологічної позиції викладацького складу 
університету; 

 орієнтація на компетентністний, діяльністний, особистіс-
но-орієнтований підходи, які сприяють становленню осо-
бистості; 

 педагогічна підтримка, як основний принцип взаємодії 
викладача та студента. 

Оскільки законодавство, наука та технології динамічно 
розвиваються, тому серед експертів завжди буде великий попит 
на отримання нових знань.  
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Акмеологічний підхід в підготовці майбутніх товарознавців-

експертів реалізується під час самостійного навчання за допо-

могою навчальної, наукової та довідкової літератури в галузі 

засобів, методів і організації експертизи; участі в науко-прак-

тичних конференціях, круглих столах, майстер-класах, вивчення 

технології виробництва товарів промисловими підприємствами; 

відвідування ярмарок, виставок, торговельних підприємств з 

метою відслідковування змін в асортименті товарів тощо. 

Таким чином, використання акмеологічного підходу в 

підготовці майбутніх товарознавців-експертів є дуже важливим, 

оскільки це посилює професійну мотивацію, стимулює розвиток 

їх творчого потенціалу, дає можливість виявляти та використо-

вувати ресурси особистості для досягнення успіху в професійній 

діяльності.  

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ  

Ю. І. Ковальчук, к. т. н., доцент; 
Є. П. Діденко, асистент; 
Е. А. Назаренко, асистент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 

Питання активізації пізнавальної діяльності студентів нале-

жить до числа найбільш актуальних проблем сучасної педаго-

гічної науки та практики. Адже суспільству необхідні грамотні, 

компетентні, конкурентоспроможні і творчі фахівці, здатні 

вільно орієнтуватися в інформаційному потоці, самостійно 

приймати рішення у ситуаціях вибору й, при необхідності, 

швидко адаптуватися до нових умов праці [3]. 

Випускники ВУЗу повинні бути не лише професійно осві-

ченими, а й творчими, ініціативними, здатними приймати пра-

вильні, часто нестандартні рішення в різних ситуаціях, мати 

системне мислення [2]. 

Підготовку спеціаліста, що відповідає сучасним вимогам, 

може забезпечити система професійної освіти. Крім того, в 
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