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На основі теоретичного аналізу літератури в статті з’ясовано деякі 

аспекти підготовки майбутніх фахівців з товарознавства до професійної 
діяльності у вищих навчальних закладах. Охарактеризовано сутність 
професійної підготовки фахівця. Акцентовано увагу на одному із напрямів 
Концепції розвитку освіти, реформування якого здійснюватиметься 
впродовж наступних років і дасть змогу привести підготовку майбутніх 
фахівців у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України 
в європейський економічний та культурний простір. 
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На основе теоретического анализа литературы в статье выяснено 

некоторые аспекты подготовки будущих специалистов по товароведения к 
профессиональной деятельности в высших учебных заведениях. 
Охарактеризована сущность профессиональной подготовки специалиста. 
Акцентировано внимание на одном из направлений Концепции развития 
образования, реформирования которого будет осуществляться в течение 
следующих лет и позволит привести подготовку будущих специалистов в 
соответствие с потребностями современной экономики и интеграции 
Украины в европейское экономическое и культурное пространство. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий специалист, 
профессиональная деятельность, концепция развития образования. 

 
Based on theoretical analysis of literature in the article are founded some 

aspects of preparation future commodity experts for professional work in higher 
educational establishments. The essence of professional training. Attention focused 
on Concept of educations development reform, which will be implement over the 
next few years and bring training of future professionals  accordance the needs of  
modern economy and Ukraine's integration into European economic and cultural 
space. 

New system of professional training should be focus on formation creative 
personality, independent specialist able to self-development and lifelong learning, 
professionally mobile and flexible in accordance with the rapidly changing 
economic and social processes, competitive in the labor market of all sectors and 
spheres of society. Directions on development and implementation of perspectives  



ways to organize effective training of future specialists in higher educational 
establishments is due to requirements and needs of modern society 

Key words: professional training, future specialist, professional activity, the 
concept of education. 

 
Постановка проблеми. Нині модернізація сучасної вищої освіти в 

Україні здійснюється в напрямі інтеграції, демократизації та гуманізації. 
Спрямування на розробку та впровадження перспективних шляхів організації 
ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців вищих навчальних 
закладів зумовлене вимогами та потребами сучасного суспільства. Нова 
система професійної підготовки, як цілісна педагогічна система, повинна 
бути спрямована на формування творчої самостійної особистості фахівця, 
здатної до саморозвитку та навчання упродовж життя, професійно мобільної 
та гнучкої відповідно до швидкозмінних економічних та суспільних процесів 
та явищ, конкурентоспроможної на ринку праці усіх галузей та сфер 
суспільства. Усе це повною мірою стосується професійної підготовки 
майбутніх фахівців з товарознавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему підготовки 
майбутніх фахівців до професійної діяльності у вищих навчальних закладах 
розглядали у своїх працях такі вчені як Алексюк А.М., Бражник Л.В.,  
Будас Ю. О., Вакуленко Ю. В., Василина М. А., Вітвицька С.С., 
Різник В. В.,Сисоєва С. О., Шульга Л. В. та багато інших.  

Метою дослідження проблеми є здійснення аналізу теоретичних 
аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців з товарознавства. 

Визначені аспекти означеної проблеми окреслюють необхідність 
вирішення завдання, яке полягає у з’ясуванні деяких аспектів підготовки 
майбутніх фахівців з товарознавства до професійної діяльності у вищих 
навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні соціально-економічні умови, 
тенденції розвитку спеціальності «Професійна освіта (Товарознавство)», 
особливості професійної діяльності представників даного професійного 
напрямку забезпечують досить сприятливі умови для підвищення 
конкурентоздатності фахівців цього профілю. Сьогодні можливості 
застосування своїх професійних знань, умінь та навичок після закінчення 
вищого навчального закладу у майбутніх фахівців з товарознавства значно 
розширилися. Подальша професійна діяльність може здійснюватися ними в 
освітніх установах, супермаркетах, магазинах, комерційних організаціях. 

Професійна підготовка майбутнього фахівця – це педагогічний процес 
університетської освіти, результатом якого є формування та розвиток профе- 
сійної його готовності [6]. 

Теоретичні засади фахової підготовки учителів, за умов нерозривності 
професійного та соціального компонента у вивченні навчальних предметів у 
вищих закладах освіти, спираються на психологічні та педагогічні 
дослідження А. Алексюка, І. Зязюна [1; 4] та інших вчених.  



Якість професійної підготовки безпосередньо впливає на 
конкурентноздатність майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту. 
Критерієм якості підготовки майбутніх фахівців виступає професійна 
компетентність (спеціальна й особистісна). 

Сучасному соціуму потрібні освічені та заповзятливі фахівці, які 
можуть самостійно приймати відповідальні рішення та прогнозувати їх 
можливі наслідки; здатні до співробітництва; мобільні, конструктивні; 
відповідальні за долю країни.  

До конкурентноздатних майбутніх фахівців з товарознавства 
висуваються такі вимоги:  

1) наявність професійних знань, умінь та навичок; 
2)  готовність до здійснення майбутньої професійної діяльності;  
3)  комунікативність, толерантність, здатність до конструктивного 

спілкування;  
4)  розвинене творче мислення, уміння самостійно приймати рішення;  
5)  прагнення до професійного розвитку; 
6) планувати й здійснювати колективну педагогічну та управлінську 

товарознавчу діяльність; 
Міністерством освіти і науки презентовано проект Концепції розвитку 

освіти на період 2015-2025 років [7]. Автори наголошують, що Україні 
потрібна системна реформа освіти, яка має бути предметом суспільного 
консенсусу, розуміння того, що освіта – це один з основних важелів 
цивілізаційного поступу та економічного розвитку. 

Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури 
освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в 
європейський економічний та культурний простір. 

у вищій та професійній освіті пропонується перейти на трирічний 
бакалаврат у рік першого випуску 12-річної школи та передбачити в 
університетах "нульовий" курс для осіб, які здобули повну загальну середню 
освіту за іншими профілем. Перехід до дворічної магістратури передбачений 
у рік першого випуску трирічного бакалаврату [7]. 

У розділі «підготовка кадрів (викладачі ВНЗ і закладів професійної 
освіти) зазначені основні положення, які врегульовують якість підготовки 
фахівців (в тому числі і з товарознавства), а саме: 

- до 2017 року у нормативних документах системи (внутрішнього й 
зовнішнього) забезпечення якості відбити вимоги до наукового й 
професійного профілю сучасного викладача-дослідника; 

- розробити до 2016 року сукупність принципово нових моделей 
підвищення професійної кваліфікації викладачів, ґрунтованих на 
поліваріантих схемах організації і змісту навчання, фокусі на здійсненні у 
включених формах і просування кращих освітніх практик; 

- запровадити протягом 2015–2020 років комплекс заходів, 
спрямованих на системне заохочення наукової і професійної активності 
викладачів, їх академічної мобільності (міжнародної і внутрішньої), 
розширення практик творчих відпусток та стажування (зокрема за кордоном), 



підтримку вітчизняних наукових видань, скеровану на включення їх до 
провідних наукометричних баз; 

- запровадження практики участі іноземних викладачів у навчальному 
процесі українських університетів - 15% до 2020 року, 30% до 2025 року 
освітніх програм, в реалізації яких беруть участь іноземні викладачі з країн 
ЄС та ОЕСР. Оволодіння вітчизняними викладачами новітніми 
інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними 
навчальними технологіями спільного вироблення нового знання. 

- домогтися побудови до 2020 року академічного середовища з 
системою формалізованих і неформалізованих цінностей і культури, 
орієнтованих на якісно інший професійний етос у вищій школі. 

Висновки. Таким чином професійна підготовки майбутніх фахівців у 
вищих навчальних закладах здійснюється як під час вивчення професійно 
спрямованих теоретичних дисциплін, так і виробничої практики. 

Метою подальших досліджень є визначення основних професійних 
якостей фахівця з товарознавства, за допомогою яких буде здійснюватись 
його подальша професійна діяльність у вищій школі. 
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