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Анотація. В науковій статті розглянуто та досліджено підходи професійної 

компетентності викладача, а також сформульовані загальні вимоги до 

професійної компетентності та структури особистості майбутнього науково-

педагогічного працівника згідно переліку якостей. 
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Актуальність теми дослідження. Нові соціально-економічні пріоритети 

розвитку світової спільноти зумовили суттєві зміни в цілях, змісті та 

результатах функціонування вищої економічної освіти, орієнтуючи її на 

підготовку нової генерації фахівців, які мають характеризуватися творчою 

ініціативністю, конкурентоздатністю та мобільністю для задоволення 

особистісних, освітніх і професійних потреб, підвищення загальнонаукового, 

загальнокультурного та професійного рівнів науково-педагогічних працівників, 

запровадження у навчально-виховний процес нових педагогічних концепцій, 

сучасних технологій навчання і виховання. Особливо ці проблеми 

актуалізуються у зв’язку з інтеграцією національної системи вищої освіти в 

Європейський освітній простір у руслі вимог Болонської конвенції. 



Позитивним явищем інтеграційних процесів у сучасній вищій освіті є 

теоретичний і практичний інтерес науковців до проблеми професійної 

компетентності науково-педагогічного працівника-викладача, що зумовлено 

кардинальними змінами в концепції функціонування вищої освіти в сучасному 

суспільстві, яка висуває нові підвищені вимоги до його особистості, 

професійної культури та особистісних якостей; передбачає особистісну, 

професійну та психологічну види готовності до опанування сучасними 

інноваційними технологіями та здатність творчо їх впроваджувати у 

педагогічний процес.  

Забезпечення «входження» студента вищого економічного навчального закладу 

як майбутнього творчого фахівця-керівника у світ професійної культури та його 

оптимальна адаптація до умов професійної діяльності зумовлюють необхідність 

обґрунтування нової парадигми економічної освіти, яка безпосередньо 

пов’язана з професійною компетенцією та компетентністю її випускників. При 

цьому, якщо в якості інтегрального соціально-особистісно поведінкового 

феномена майбутнього творчого фахівця (як результата освіти) розглядається 

поняття «компетенція», «компетентність», то одним із домінуючих напрямків 

формування майбутнього керівника-управлінця є розвиток професійної 

компетентності науково-педагогічних працівників вищої економічної школи. 

Відомо, що, як правило, науково-педагогічний контингент вищих 

економічних навчальних закладів формується із випускників або цих 

навчальних закладів, які мають фах бухгалтер, економіст, фінансист (магістрів-

науковців). Саме тому їх традиційна підготовка орієнтована лише на зростання 

загального наукового або професійного рівня, а не на формування у них 

культури та основних методик педагогічної діяльності, основ педагогічної 

майстерності та «озброєння» їх творчою методикою самоактуалізації у цій 

діяльності. 

Отже, переважна більшість науково-педагогічних працівників є, в кращому 

випадку, лише науковими працівниками, а не педагогічними, що призводить до 

протиріч в їх педагогічній діяльності: для «науковця» на першому місці є 



здобуття нового фахового знання, розумова праця в бібліотеці, експерименти в 

лабораторії, а для «педагога» – генерування, систематизація й аналіз наукової 

та навчальної інформації, цілеспрямована організація процесу її системного 

засвоєння студентами, тобто чітко прослідковуються різні цілі та 

неідентичність професійної діяльності науково-педагогічного працівника – 

«науковця» і науково-педагогічного працівника-«педагога». 

Результат низького рівня психолого-педагогічної підготовленості магістра-

«науковця» або фахівця-бухгалтера призводить до суттєвих упущень у 

професійній підготовці майбутніх фахівців економічних спеціальностей, тому 

виникає необхідність перегляду підходів до підготовки науково-педагогічних 

працівників-викладачів для вищої економічної школи у напрямі підвищення 

їхньої професійно-педагогічної компетентності, яка сьогодні вирішує непрості, 

широкомасштабні та кардинальні завдання з погляду ціннісно-світоглядних 

переорієнтацій суспільства, забезпечення духовного блага кожної людини в 

соціумі. Основним в цих підходах є удосконалення педагогічної діяльності 

науково-педагогічного працівника щодо його спроможності забезпечувати 

молоді здатністьдо саморозвитку, гнучкості в самореалізації [1, с.27], тобто 

педагог стає і організатором (режисером), і консультантом, і тьютером. 

Аналіз останніх досліджень. У психолого-педагогічній науці проблема 

формування компетентності науково-педагогічного працівника досліджується в 

таких напрямках і аспектах, як: 

професійна компетентність педагога (Алексєєва Л. П., Баркасі В. В, 

Введенський В. М., Добутько Т. В., Дубасенюк О. А., Калінін В. О., Макарова 

Л. Н., Маркова А. К., Стрельников В., Хоружа Л. Л., Шевчук Л. І.); 

педагогічна компетентність (Адольф В. О., Бездухов В. П., Кузьміна Н. В, 

Лук’янова М. І., Шаматова Т. І.); 

 аутопсихологічна компетентність (Шиян О. М.); 

 управлінська компетентність керівників освітніх закладів (Атласова О. М., 

Тонконога О. П., Мармаза О. І., Семикін І. П., Сорочан Т. І., Третьяков П. І.) та 

ін. 



При цьому, при дослідженні професійної компетентності викладача 

виділяють підходи: 

1) процесуальний, що включає: 

> дослідження якості підготовки до навчально-виховного процессу 

(гностичний і конструктивний компоненти); 

> дослідження діяльності викладача в навчально-виховному процесі 

(комунікативний і організаторський компоненти); 

> дослідження контрольно-діагностичної діяльності викладача 

(рефлексивний компонент); 

2) особистісний, що включає: 

< оцінювання знань і вмінь викладача; 

< мотиваційний компонент; 

< професійно-значущі особистісні якості педагога; 

3) процесуально – особистісний (комплексний) підхід, що включає 

дослідження: 

> педагогічних (процесуальних) умінь викладача; 

> результатів праці викладача (навченість і вихованість студентів); 

4) результативний підхід – дослідження результативності навчально-

виховного процесу, що складається із: 

< ступеня засвоєння студентами змісту навчальних програм; 

< набуття ними досвіду як репродуктивної так і творчої діяльності в 

межах конкретного навчального предмету; 

< зміни емоційно-ціннісного ставлення студентів до змісту навчального 

предмету і діяльності в певній галузі [2, с.215]. 

Основний виклад матеріалу. На сьогодні, у визначенні науковцями 

поняття «компетентність» щодо професійної діяльності педагога немає 

однозначності. Так, Дубасенюк О. А, розробляючи концептуальну модель 

професійно-виховної діяльності педагога, визначає його професійно-

педагогічну компетентність як сукупність умінь та спроможність науково 

структурувати теоретичне і практичнее знання і відносить до основних її 



елементів спеціальну, професійну, методичну, соціально-психологічну, 

диференціально-психологічну та ауто-психологічну види компетентності. 

Інші науковці, досліджуючи застосування терміну «компетентність» щодо 

особистості педагога, пропонують визначати його компетентність як 

актуалізовану спроможність оптимально реалізувати всі цілі педагогічної 

діяльності, а також творчо підходити до її організації, що зумовлюється 

знаннями, навичками, уміннями, засвоєними видами і способами 

(технологіями) здійснення, а також індивідуально-психічними властивостями 

викладача (темперамент, здібності, характер, спрямованість особистості тощо) 

[3, с.90]. 

Як результат наукових досліджень нами були сформульовані загальні 

вимоги до професійної компетентності майбутнього науково-педагогічного 

працівника, що включають: 

~ високу професійну компетентність, яка передбачає глибокі знання і 

широку ерудицію в науково-предметній галузі, нестандартне творче мислення, 

володіння інноваційною стратегією і тактикою, методами вирішення творчих 

завдань та ін.; 

~ педагогічну компетентність, яка включає знання основ педагогіки та 

психології, психофізіологічних аспектів інтелектуальної діяльності, володіння 

сучасними методами, засобами, методиками, технологіями та організаційними 

формами навчання та виховання, формування і розвитку особистості вихованця 

тощо; 

~ соціально-економічну компетентність, яка передбачає знання глобальних, 

соціально-економічних і технологічних процесів розвитку цивілізації і 

функціонування сучасного суспільства, а також основ соціології, економіки та 

менеджменту і права; 

~ комунікативну компетентність, яка включає розвинуту літературну усну 

і письмову мову, володіння іноземними мовами, сучасними технологіями, 

ефективними прийомами і методами міжособистісного спілкування тощо; 



~ високу професійну і загальну культуру, яка передбачає науковий світогляд, 

стійку систему духовних, культурних, моральних та інших цінностей в їх 

національному і загальнолюдському вимірі [5, с. 41-42]. 

В якості основних елементів педагогічної компетентності науковець 

Кузьміна Н.В. виділяє такі її види: 

а) спеціальну компетентність, яка включає знання та досвід виробничої 

діяльності в межах навчальної дисципліни, що викладається педагогом, та 

спеціальності, за якою здійснюється підготовка фахівця; 

– способів розв’язання творчих завдань, пов’язаних з конкретним 

виробництвом; 

б) методичну компетентність, що припускає: 

– володіння різними методами навчання, знання дидактичних методів, 

прийомів та уміння застосовувати їх в навчальному процесі; 

– знання психологічних законів, закономірностей і механізмів засвоєння 

учнями знань і вмінь в процесі навчання; 

в) психолого-педагогічну компетентність як: 

– володіння педагогічною діагностикою; 

– уміння будувати педагогічно доцільні взаємини зі студентами та 

здійснювати індивідуальну роботу на основі результатів педагогічного 

діагностування; 

– знання основ вікової психології, психології міжособистісного і 

педагогічного спілкування; 

– уміння пробуджувати та розвивати у студентів стійкий інтерес до вибраної 

спеціальності та навчальної дисципліни, що викладається; 

г) диференціально-психологічну компетентність, що вимагає 

умінь: 

– виявляти особистісні якості, настанови і спрямованість учнів, визначати й 

враховувати їх емоційний стан; 

– грамотно будувати взаємостосунки з керівниками, колегами, 

студентами; 



д) ауто-психологічну компетентність, яка складається з: 

– уміння усвідомлювати цілі, смисл, зміст і результати власної діяльності, 

своїх здібностей; 

– знання про способи професійного самовдосконалення; 

– уміння бачити причини недоліків в своїй роботі, в собі; 

– бажання самовдосконалюватися, що є ефективним чинником досягнення 

науково-педагогічним працівником високого рівня професійної компетентності 

[2, с. 219]. 

Крім того, структура особистості науково-педагогічного працівника вимагає, 

на наш погляд, наявності таких основних якостей, як: 

 соціальні і загальнолюдські (ідейність, громадянськість, моральність, 

педагогічна спрямованість і естетична культура); 

 професіонально-педагогічні (теоретична і методична готовність за 

спеціальністю; психолого-педагогічна готовність до професіональної 

діяльності; розвиненість практичних педагогічних умінь і здібностей); 

 емоційна чуйність; вольові якості; особливості темпераменту; стан 

здоров’я [6, с. 64]. 

Отже, професійна компетентність науково-педагогічного працівника вищого 

економічного навчального закладу має ґрунтуватися на його професійному та 

особистісному досвіді, сукупності психолого-педагогічних, методичних та 

інших знань, навичок і вмінь, сприяючи її розвитку і саморозвитку у процесі 

свідомого особистісного та професійного становлення у педагогічній 

діяльності. 

Для визначення критеріїв та показників професійно-творчого саморозвитку 

викладача вищого економічного навчального закладу освіти науковцями 

використовуються такі характеристики, як: 

1. Самостійність, яка передбачає початок саморозвитку засобами професії, 

що включає: 



– здатність особистості адекватно оцінювати рівень своєї кваліфікації, 

ступінь професійної навченості, професійну мотивацію, рівень задоволеності 

педагогічною діяльністю; 

– здатність раціонально організовувати й планувати свою роботу, 

здійснювати саморегуляцію в педагогічній діяльності, наявність організаційних 

і комунікативних здібностей при роботі в колективі; 

– самостійне оволодіння знаннями, вміннями й навичками за фахом, 

удосконалення професійно-значимих якостей і здібностей, постійна готовність 

до професійного вдосконалення і самовдосконалення. 

2. Професійно орієнтоване мислення, культура використовувати прийняті в 

даній професійній галузі прийоми, методи, методики та технології розв’язання 

завдань, виробляти тактику й стратегію професійної діяльності, яке включає: 

– професійний інтелект; 

– культуру професійного мислення; 

– раціонально-логічне мислення (здатність до виявлення законів і 

закономірностей, принципів і правил професійної діяльності; цілісне бачення, 

системний аналіз, прогнозування, проектування, моделювання та планування 

власного розвитку в контексті загальної і професійної культури); 

– смислову професійну пам’ять (розвинуті м немічні здібності, які 

виконують не тільки функцію збереження значимої інформації, але й функції її 

активної розумової обробки, встановлення логічних і асоціативних зв’язків); 

– вербальні здібності (професійно-семантичне розуміння, вербальне 

мислення і здатність до словесних аналогій, ерудиція, здатність до 

взаємозбагачувального професіонального діалогу). 

3.Творче ставлення до педагогічної діяльності, розвинута здатність до 

інновацій, збагачення досвіду професії за рахунок особисто творчого внеску, 

що передбачає: 

– творчу уяву й інтуїтивне мислення педагога; 

– образну професійну пам’ять; 



– акторське мистецтво (мовна імпровізація, мистецтво перевтілення, 

здатність до емпатії, багатий арсенал міжособистісного спілкування та ін) [7, с. 

67]. 

Вагоме місце в особистісній характеристиці науково-педагогічного 

працівника-викладача має його професійно-педагогічна самосвідомість, в 

структуру якої (за Марковою А.К.) входять такі складники, як: 

1) усвідомлення ним норм, правил і моделі педагогічної діяльності як 

еталонів для сприйняття своїх якостей; на основі загальної освіченості 

складається професійне кредо, особиста концепція педагогічної праці, якими 

він може керуватися в професійній поведінці; 

2) усвідомлення цих якостей у інших людей і співвіднесення себе з певним 

професійним еталоном; 

3) врахування оцінок своєї поведінки та діяльності з боку інших (студентів, 

колег, керівництва тощо); 

4) самооцінювання, в структуру якого входять такі аспекти: 

 когнітивний – розуміння й усвідомлення самого себе, своєї діяльності, 

спілкування й особистості; 

 емоційний – емоційне ставлення й оцінювання ним самого себе: 

- актуальна самооцінка (сьогоднішні можливості); 

- ретроспективна самооцінка (вчорашні можливості); 

- потенційна і ідеальна самооцінка (майбутні досягнення); 

- рефлексивна самооцінка (оцінювання іншими); 

 поведінковий – здатність до дій та операцій на основі самосвідомості; 

5) позитивне самооцінювання викладача самого себе в цілому, визначення 

позитивних якостей, перспектив, створення позитивної ｫЯｻ – концепції [8, с.7-

8]. 

Виходячи з того, що основною метою діяльності науково-педагогічного 

працівника вищого навчального закладу є формування системного підходу до 

своєї педагогічної діяльності та організації навчального творчого середовища, 



навчальної діяльності та самостійної роботи студентів, структура його 

професійної компетентності має складатися з двох блоків: 

٧ варіативного (концептуального), який є індивідуальним для кожного 

педагога залежно від конкретної освітньої галузі, в якій він викладає; 

٧ інваріантного, який не залежить від профілю вищого навчального закладу 

чи спеціалізації фахівця, якого навчають і є загальним для всіх науково-

педагогічних працівників. 

Таким чином, лише при наявності високого рівня професійно-педагогічної 

компетентності випускник вищого економічного навчального закладу може 

отримати звання «Європейський викладач економічного ВНЗ», чим забезпечить 

свою конкурентноздатність як майбутнього фахівця. 

Висновки 

1. Системний аналіз проблеми компетентнісного підходу до формування 

професійної компетентності науково-педагогічних працівників-викладачів 

вищих економічних навчальних закладів, виходячи із її багатоаспектності та 

складності, потребує міждисциплінарного розв’язання. 

2. Обґрунтовано, що професійно-педагогічна компетентність науково-

педагогічного працівника – це інтегральна характеристика його внутрішньо 

інтелектуальної та емоційно-почуттєвої роботи, в процесі якої зовнішнє, 

проходячи через суб’єктність викладача та переломлюючись через її життєвий і 

професійний досвід, опрацьовується і засвоюється нею, породжуючи 

педагогічну культуру та формуючи індивідуальний стиль навчально-виховної 

роботи. 

3. Розвиток професійної компетентності викладача визначається 

динамічним, багатогранним і змістовним внутрішньоособистісним процесом, у 

результаті якого відбуваються зміни в свідомості, самосвідомості, 

інтелектуальній, мотиваційно-потребнісній, емоційно-почуттєвій, вольовій та 

діяльнісній сферах, життєвих і професійних позиціях; тобто відбувається 

цілісний професійний саморозвиток, змістовними характеристиками якого є: 

- професійна самосвідомість, прийняття себе професіоналом; 



- постійне самовизначення; 

- саморозвиток професійних здібностей; 

- інтернальність; 

- самопроектування; 

- побудова власної стратегії професійного зростання; 

- побудова і реалізація свого професійного життя тощо. 

4. З’ясовано, що ефективність підготовки студентів до майбутньої 

управлінської діяльності суттєво залежить від врахування таких аспектів, які 

безпосередньо стосуються їх індивідуально-психічних, інтелектуальних і 

особистісних якостей і рис (тип особистості, темперамент, інтелект, стиль 

поведінки та спілкування тощо) та компетентності науково-педагогічних 

працівників. 
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CONDITION OF EFFICIENCY OF FUTURE PREPARATION SPECIALISTS 

FOR MANAGEMENT ACTIVITIES 

 

Abstract. In the scientific article are considered and researched the approaches 

to the teacher's professional competence, as well as the general requirements for the 

professional competence and structure of the personality of the future scientific and 

pedagogical worker according to the list of qualities are formulated. 
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Relevance of research topic. New socio-economic priorities of the 

development of the world community have caused significant changes in the goals, 

content and results of the functioning of higher economic education, focusing it on 

the preparation of a new generation of specialists who must be characterized by 

creative initiative, competitiveness and mobility in order to meet personal, 

educational and professional needs, increasing of the general scientific , general 

cultural and professional levels of scientific and pedagogical workers, introduction 

into the educational process of new pedagogical conceptions, modern technologies of 

training and education. Particularly these issues are being updated because of the 

integration of the national system of higher education into the European educational 

space according to the requirements of the Bologna Convention. 

The positive phenomenon of integration processes in modern higher education 

is the theoretical and practical interest of scientists to the problem of the professional 

competence of a scientific and pedagogical worker-teacher, which is caused by 

radical changes in the concept of the functioning of higher education in modern 

society, which puts forward new heightened demands on his personality, professional 



culture and personal qualities; suggests personal, professional and psychological 

types of readiness to master modern innovative technologies and the ability to  

implement them creatively in the pedagogical process. 

Ensuring the "entry" of a student of a higher economic educational institution 

as the future creative specialist-manager to the world of professional culture and its 

optimal adaptation to the conditions of professional activity predetermine the need to 

justify a new paradigm of economic education which is directly related to the 

professional competence and competence of its graduates. At the same time, if the 

concept of "competence", "competence" is considered as an integral socially-personal 

behavioral phenomenon of the future creative specialist (as a result of education), 

then one of the dominant trends in the formation of the future manager-manager is 

the development of professional competence of scientific and pedagogical workers of 

higher economic school 

It is known that, as a rule, the scientific-pedagogical contingent of higher 

economic educational institutions is formed from graduates or those educational 

institutions with a specialist accountant, economist, and financier (masters-scientists). 

That is why their traditional training is focused only on the growth of the general 

scientific or professional level, rather than on the formation in them  culture and basic 

methods of pedagogical activity, the bases of pedagogical skills and "armamenting" 

them by creative methodic of self-actualization in this activity. 

So, the vast majority of scientific and pedagogical workers are, in best case, 

only scientific, but not pedagogical workers, which leads to contradictions in their 

pedagogical activity: for the "scientist" in the first place is the acquisition of new 

professional knowledge, intellectual work in the library, experiments in the 

laboratory, and for the "teacher" - the generation, systematization and analysis of 

scientific and educational information, the purposeful organization of the process of 

its systemic assimilation by students, so we see  the various goals and the non-

identity of the profession the activity of a scientific and pedagogical worker – a 

"scientist" and a scientific and pedagogical worker – "pedagogue". 



The result of the low level of psychological and pedagogical readiness of the  

"scientist"-master or specialist-accountant leads to significant omissions in the 

training of future specialists of economic specialties, therefore, there is a need to 

revise the approaches to the training of scientific and pedagogical staff-teachers for 

the higher economic school in order to increase their professional and pedagogical 

competence, which today solves difficult, large-scale and cardinal tasks from the 

point of view of value-ideological reorientations of society, ensuring the spiritual 

happiness of each person in society. The main in these approaches is the 

improvement of the pedagogical activity of the scientific and pedagogical worker in 

terms of his ability to provide for young people with the ability to self-development, 

flexibility in self-realization [1, p.27], and so, the pedagogue becomes the organizer 

(director), consultant, and tutor. 

Analysis of recent researches. In the psycho-pedagogical science the problem 

of forming the competence of a scientific and pedagogical worker is studied in the 

following directions and aspects, such as: 

– professional competence of the teacher (Alekseeva L.P., Barkasi V.V., 

Vvedensky V.M., Dvudetko T.V., Dubaseniuk O. A., Kalinin V.O., Makarova L.N., 

Markova A.K. , Strelnikov V., Horuga L. L., Shevchuk L. I.); 

– pedagogical competence (Adolf V. O., Bezdukhov VP, Kuzmina N. V., 

Lukyanova M. I., Shamatova T. I.); 

– autopsychological competence (Shiyan O. M.); 

– managerial competence of the heads of educational institutions (Atlasov O. 

M., Tonkonga O.P., Marmaza O.I., Semikin I.P., Sorochan T.I., Tretyakov P.I.) and 

others. 

In this case, when studying the professional competence of the teacher 

distinguish approaches: 

1) processual, which includes: 

> study of the quality of preparation for the educational process (gnostic and 

constructive components); 



> research of the teacher's activity in the educational process (communicative 

and organizational components); 

> research of control-diagnostic activity of the teacher (reflexive component); 

2) personal, which includes: 

> assessment of the teacher's knowledge and skills; 

> motivational component; 

> professional-significant personal qualities of the teacher; 

3) processual-personal (complex) approach, including researching of: 

> pedagogical (procedural) skills of the teacher; 

> the results of the teacher's work (students' education and upbringing); 

4) Effective approach – the study of the effectiveness of the educational 

process, consisting of: 

> degree of students' acquisition of curriculum content; 

> gaining experience by them both reproductive and creative activity within the 

limits of a particular educational subject; 

> changes of emotional-value attitude of students to the content of the subject 

and activities in the particular field [2, p. 215]. 

Basic presentation of the material. Today, in the definition of scientists, the 

notion of "competence" regarding the professional activity of the teacher is not 

unambiguous. Thus, Dubaseniuk O.A., developing a conceptual model of the 

teacher's professional activity, defines his professional pedagogical competence as a 

set of abilities and the ability to scientifically structure theoretical and practical 

knowledge and relates to its basic elements the special, professional, methodological, 

socio-psychological, differential-psychological and auto-psychological types of 

competence. 

Other researchers, exploring the use of the term "competence" in relation to the 

personality of the teacher, suggest to determine his competence as an actualized 

ability to  realize optimally all the goals of teaching activity, as well as to creatively 

approach its organization, driven by knowledge and skills,  assimilated types and 

methods (technologies) of implementation, as well as the individual psychological 



properties of the teacher (temperament, ability, character, orientation of the person 

etc.) [3, p. 90]. 

As a result of scientific research we have formulated general requirements for 

the professional competence of the future scientific and pedagogical worker, which 

include: 

~ high professional competence, which provides deep knowledge and broad 

erudition in the scientific-subject field, non-standard creative thinking, knowledge of 

innovative strategy and tactics, methods of solving creative problems, etc.; 

~ pedagogical competence, which includes knowledge of the foundations of 

pedagogy and psychology, psychophysiological aspects of intellectual activity, 

possession of modern methods, means, techniques, technologies and organizational 

forms of education and education, formation and development of the personality of 

the pupil, etc .; 

~ socio-economic competence, which involves knowledge of global, socio-

economic and technological processes of the development of civilization and 

functioning of modern society, as well as the foundations of sociology, economics 

and management and law; 

~ communicative competence, which includes developed literary spoken and 

written language, knowledge of foreign languages, modern technologies, effective 

methods and methods of interpersonal communication, etc .; 

~ a high professional and general culture that involves a scientific outlook, a 

stable system of spiritual, cultural, moral and other values in their national and 

universal human dimensions [5, p. 41-42]. 

As the main elements of pedagogical competence, a scientist Kuzmina N.V. 

distinguishes the following types of it: 

a) special competence, which includes the knowledge and experience of 

production activities within the discipline taught by the teacher, and the specialty by  

which the specialist is trained; 

- methods of solving creative tasks, related to specific production; 

b) methodical competence, which implies: 



- possession of different methods of teaching, knowledge of didactic methods, 

techniques and ability to apply them in the learning process; 

- knowledge of psychological laws, patterns and mechanisms of learning by 

students of knowledge and skills in the process of learning; 

c) psychological and pedagogical competence as: 

- possession of pedagogical diagnostics; 

- Ability to build pedagogically expedient relations with students and carry out 

individual work on the basis of pedagogical diagnostic results; 

- knowledge of the basics of age psychology, psychology of interpersonal and 

pedagogical communication; 

- ability to awaken and develop students' persistent interest in the chosen 

specialty and discipline, which is taught; 

d) the differential-psychological competence that requires skills: 

- to identify personality traits, directions and orientations of students, to 

determine and take into account their emotional state; 

- to build competently  relationships with managers, colleagues, 

students; 

e) autopsychological competence, which consists of: 

- ability to realize the goals, meaning, content and results of  own activities and 

abilities; 

- knowledge of the ways of professional self-improvement; 

- the ability to see the causes of shortcomings in own work, in yourself; 

- the desire of self-improvement, which is an effective factor in the 

achievement by a scientific and pedagogical worker high level of professional 

competence [2, p. 219]. 

  Also, the structure of the personality of scientific and pedagogical worker 

requires, in our opinion, the presence of such basic qualities as: 

• social and universal (ideology, citizenship, morality, pedagogical orientation 

and aesthetic culture); 



• professional and pedagogical (theoretical and methodical readiness by a 

specialty; psychological and pedagogical readiness for professional activity; 

development of practical pedagogical skills and abilities); 

• emotional sensitivity; volitional qualities; peculiarities of temperament; state 

of health [6, p. 64]. 

Consequently, the professional competence of a scientific and pedagogical 

worker of a higher economic educational institution should be based on his 

professional and personal experience, a combination of psychological and 

pedagogical, methodological and other knowledge, skills and abilities, promoting its 

development and self-development in the process of conscious personal and 

professional formation in pedagogical activity. 

To determine the criteria and indicators of professional and creative self-

development of the teacher of the higher economic educational institution of 

education, the following characteristics are used by scientists: 

1. Independence, which implies the beginning of self-development by means of 

the profession, which includes: 

- the ability of a person to assess adequately  his level of qualification, the 

degree of professional training, professional motivation, level of satisfaction with 

teaching activity; 

- the ability to organize and plan their work rationally, to carry out self-

regulation in pedagogical activity, the availability of organizational and 

communicative abilities when working in a team; 

-  Mastering of knowledge by yourself, skills by the specialty, improvement of 

professionally significant qualities and abilities, constant readiness for professional 

improvement and self-improvement. 

2. Professionally oriented thinking, culture of using the techniques, methods, 

methodics and technology used to solve problems in this area of the profession, to 

develop tactics and strategy of professional activity, which includes: 

- professional intelligence; 

- a culture of professional thinking; 



- rational-logical thinking (the ability to identify laws and norms, principles 

and rules of professional activity; holistic vision, system analysis, forecasting, design, 

modeling and planning of own development in the context of general and 

professional culture); 

- semantic professional memory (developed abilities that perform not only the 

function of preserving meaningful information, but also the functions of its active 

mental processing, the establishment of logical and associative relationships); 

- verbal abilities (professional semantic understanding, verbal thinking and 

ability to verbal analogies, erudition, ability to mutually enriching professional 

dialogue). 

3. Creative attitude towards pedagogical activity, developed ability to 

innovations, enriching the experience of the profession using a personally creative 

contribution, which includes: 

- creative imagination and intuitive thinking of the pedagogue; 

- figurative professional memory; 

- actor's art (linguistic improvisation, the art of reincarnation, the ability to 

empathy, a rich arsenal of interpersonal communication, etc.) [7, p. 67]. 

A significant place in the personal characteristics of a scientific and 

pedagogical worker-teacher has his professional and pedagogical self-consciousness,  

structure of which (for Markov A.K.) includes the following components, such as: 

1) awareness of the norms, rules and models of pedagogical activity as 

standards for the perception of own qualities; on the basis of general education is 

made a professional credo, a personal concept of pedagogical work, which he can 

guided in professional behavior; 

2) awareness of these qualities in other people and correlation yourself with a 

certain professional standard; 

3) taking into account assessments of your behavior and activities by others 

(students, colleagues, management, etc.); 

4) self-evaluation, the structure of which includes the following aspects: 



• cognitive - understanding and understanding of yourself, your own activities, 

communication and personality; 

• emotional - emotional attitude and self evaluation: 

- actual self-assessment (today's opportunities); 

- retrospective self-assessment (yesterday's opportunities); 

- potential and ideal self-esteem (future achievements); 

- reflexive self-esteem (evaluation by others); 

• behavioral - the ability to act and operate on the basis of self-awareness; 

5) positive self-evaluation of the teacher himself as a whole, the definition of 

positive qualities, prospects, the creation of a positive "I-сonception" [8, p.7-8]. 

Proceeding from the fact that the main purpose of the activity of a scientific-

pedagogical worker of a higher educational institution is the formation of a 

systematic approach to his pedagogical activity and the organization of the 

educational creative environment, educational activity and  self-work of students, the 

structure of his professional competence should consist of two blocks: 

- variational (conceptual), which is individual for each teacher depending on 

the particular educational field in which he teaches; 

- invariant, which does not depend on the profile of a higher educational 

institution or the specialization of the specialist who is teaching and is common to all 

scientific and pedagogical workers. 

Thus, only with a high level of professional and pedagogical competence, a 

graduate of a higher economic educational institution can get the title of "European 

teacher of economic HEI", which will ensure his competitiveness as a future 

specialist. 

Conclusions 

1. System analysis of the problem of complex approach to the formation of 

professional competence of scientific and pedagogical staff-teachers of higher 

economic educational institutions, based on its multidimensional and complexity, 

needs an interdisciplinary solution. 



2. It is substantiated that the professional pedagogical competence of a 

scientific and pedagogical worker is an integral characteristic of his intrinsically 

intellectual and emotional-sensory work, during the process of which the external, 

passing through the personality of the teacher and refracted through his life and 

professional experience, is processed and assimilated by it , creating a pedagogical 

culture and forming an individual style of educational work. 

3. Development of professional competence of the teacher is determined by a 

dynamic, multifaceted and meaningful interpersonal process, as a result of which 

changes in consciousness, self-consciousness, intellectual, motivational-needable, 

emotional-sensual, volitional and activity spheres, life and professional positions 

takes place; that is, there is a holistic professional self-development, the content 

characteristics of which are: 

- professional self-consciousness; making yourself a professional; 

- constant self-determination; 

- self-development of professional abilities; 

- internation; 

- self-design; 

- construction of own strategy of professional growth; 

- construction and implementation of their professional life, etc. 

4. It was found that the effectiveness of students' preparation for future 

management activity essentially depends on taking into account such aspects which 

directly concern their individual-psychic, intellectual and personal qualities and 

features (type of personality, temperament, intelligence, style of behavior and 

communication, etc.) and competence of scientific and pedagogical workers. 
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