
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА  

ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ І КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

 

Професійна культура фахівців і кваліфікованих робітників визначає 

ціннісний професійний простір, певне культурно-освітнє середовище для їх 

підготовки. Адже щоб стати повноцінним спеціалістом з високим рівнем 

теоретичної і практичної підготовки у певній галузі людської діяльності 

необхідно ідентифікувати себе з професією, сприймати її культуру, 

інтегруватися до неї ще в процесі професійного навчання. Інакше після 

закінчення навчального закладу можна опинитися в стані «стороннього 

елементу» відносно одержаної професії, в кращому випадку імітувати 

діяльність і при цьому відчувати дискомфорт, а в найгіршому – взагалі 

дискредитувати її. В умовах ринкової економіки існує необхідність побудови 

адекватних взаємовідносин особистості та власності, взаємодії в трудовому 

колективі як основного предмету економічної діяльності в контексті 

професійної культури.  

Саме цій проблемі 21 червня 2016 року була присвячена перша 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури 

майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи», 

співорганізаторами якої виступили Інститут професійно-технічної освіти 

НАПН України та Київський фінансово-економічний коледж Національного 

університету ДПС України. Учасники конференції обговорювали актуальні 

проблеми формування і розвитку професійної культури  в процесі підготовки 

фахівців різних спеціальностей та робітників різних професій, серед яких: 

теоретико-методологічні аспекти; використання інноваційних технологій; 

створення освітньо-культурного середовища в навчальному закладі, основні 

напрями педагогічного проектування  та управління його розвитком; 

особливості професійної освіти та навчання особистості в такому середовищі 

тощо. 

Заявки на участь у конференції надіслали близька 50 учасників: 

науковців, педагогів коледжів і професійно-технічних навчальних закладів, 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. З доповіддю на 

тему: «Теоретичні основи моделювання професійної культури майбутнього 

фахівця» виступила Петренко Л.М., доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, вчений секретар Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. В доповіді Гурової І. В., доцента кафедри культурології, 

кандидата історичних наук Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова увага була сконцентрована на морально-етичному 

компоненті професійної культури державного службовця. Проблемі 

формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у культурно-

освітньому середовищі університету присвятила свою доповідь Грушева А.А., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту Університету 

фіскальної служби України. Про особливості формування професійної культури 

майбутніх фінансистів у фінансово-економічному коледжі доповіла 

Пілевич О. А., виконуюча обов’язки директора цього навчального закладу. 



Активне обговорення зазначеної проблеми продовжувалася після 

пленарного засідання конференції. В ньому взяли участь і студенти коледжу – 

майбутні фінансисти, економісти і юристи.  

За підсумками конференції були розроблені та прийняті рекомендації 

щодо шляхів розв’язання проблеми формування і розвитку професійної 

культури майбутніх фахівців, упровадження позитивного досвіду створення 

культурно-освітнього середовища, використання інноваційних технологій, 

наукових розробок вітчизняних і зарубіжних учених. А також вийшов збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток 

професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і 

перспективи». 
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