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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПРОЕКТУВАННЯ 
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Стаття  присвячена розгляду професійного саморозвитку студентів інженерно-педагогічних спеціальностей 

технікумів, майбутніх майстрів виробничого навчання.  У статті обґрунтовано необхідність проектування 

системи професійного саморозвитку майбутніх фахівців професійно-технічної освіти на основі компетентісного  

підходу. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід науковців що до вивчення цієї актуальної теми. 

Визначені основні особливості компетентісного підходу як методологічного регулятиву  системи професійного 

саморозвитку майстрів виробничого навчання у сучасних освітніх умовах. 
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Постановка проблеми у загальному 

вигляді. У сучасних соціокультурних умовах, 

в період зміни парадигми освіти від знаннєвої 

до компетентнісної, пріоритетними стають 

професійний та особистий розвиток. Зміню-

ється стратегічна спрямованість освіти, тепер 

метою має стати оволодіння базовими за-

гальнокультурними та професійними компе-

тенціями, з яких найважливіша роль належить 

компетенціям, що дозволяє самостійно знахо-

дити і освоювати необхідні знання, формувати 

нові вміння. У результаті цих змін особливої 

актуальності набуває проблема професійного 

саморозвитку і самовдосконалення. Найважли-

вішою цінністю результатів освіти є людина, 

здатна до пошуку і освоєння нових знань, при-

йняття нестандартних рішень. Сьогодні потрі-

бні фахівці, здатні швидко реагувати на зміни 

в способі діяльності, стилі життя і мислення, 

здатні самостійно приймати рішення з широ-

кого кола проблем, нести відповідальність за 

прийняті рішення, бути професіоналами у 

своїй галузі діяльності. Зробивши аналіз нау-

кового матеріалу, слід зазначити, що проблема 

саморозвитку в рамках компетентнісного під-

ходу до професійного становлення особистості 

в процесі фахової підготовки залишається 

недостатньо розробленою. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, 

в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми. Проблема саморозвитку особис-

тості перебуває у центрі уваги багатьох нау-

ковців. На теоретико-методологічному рівні 

проблема саморозвитку особистості знайшла 

своє висвітлення в працях вітчизняних (Г. 

Костюк, І.Бех, Б.Вульфов, О.Газман, Г. 

Звенигородська, В. Зінченко, О. Киричук, Б. 

Кобзар, Л.Кулікова, А.Меренков, М.Ценко) та 

зарубіжних (Р.Бернс, А.Маслоу, Г.Олпорт, К. 

Роджерс та ін. Більшість вчених, що зай-

маються проблемою формування і розвитку 

професійних компетенцій, обгрунтовано 

вказують на ефективність використання теорії 

поетапного формування розумових дій, розро-

бку якої, слідом за П. Я. Гальперіним, продов-

жила Н. Ф.Тализіна і її учні. Стосовно до ви-

щій школі теорія поетапного формування ро-

зумових дій отримала свій розвиток в працях І. 

Ільясова, А. І. Подільського, З. А. Решетова, С. 

Д. Смирнова та інших авторів.  

Формулювання мети статті  Мета статті 

– розглянути проектування   професійного 
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саморозвитку майбутнього майстра вироб-

ничого навчання  з позиції компетентнісного 

підходу  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Професійний саморозвиток - це 

мотивований процес свідомої, якісної і 

незворотної зміни особистістю своїх 

моральних якостей, інтелектуальних і 

соціальних здібностей і можливостей, своїх 

фізичних, психічних і духовних сил з метою 

„добудувати” себе до ідеального образу 

цілісної особистості. Реалізація цього процесу 

здійснюється за наявності умов, вимог, за 

власними темпами і цільовими орієнтирами. У 

сучасних соціокультурних умовах, в період 

зміни парадигми освіти від знаннєвої до 

компетентнісної, пріоритетними стають 

професійний та особистий розвиток. Зміст 

освіти має бути зорієнтовано на забезпечення 

самовизначення особистості, створення умов 

для її самореалізації; формування людини і 

громадянина, підготовленого до вступу в 

сучасне йому суспільство і націленого на 

вдосконалення цього суспільства. Ці завдання 

забезпечуються організацією педагогічних 

умов, впливів, але одночасно в психіці 

майбутнього фахівця йдуть внутрішні процеси 

самопізнання, самовиховання, 

самовизначення, самоствердження, само 

актуалізації. Саморозвиток професійних 

компетенцій майбутніх майстрів виробничого 

навчання - це свідомий цілеспрямований 

процес підвищення рівня своєї професійної 

компетентності та розвитку професійно 

значущих якостей у відповідності із 

зовнішніми соціальними вимогами, умовами 

професійної діяльності та особистої 

програмою розвитку.      Вимоги повинні бути 

трохи вище наявних можливостей конкретної 

людини. Тільки в цьому випадку виникають 

передумови до самовдосконалення у вигляді 

внутрішніх протиріч у процесі провідної 

діяльності, результатом вирішення яких є 

процес цілеспрямованого розвитку власної 

особистості. 

Самовдосконалення як соціальний процес 

базується на вимогах суспільства та професії 

до особистості педагога. Успішне 

самовдосконалення припускає, що планка 

вимог повинна бути трохи вище його 

поточних умінь і навичок. Тільки в цьому 

випадку виникає протиріччя між наявним і 

бажаним, і робота над собою принесе 

відчутний результат.      Професійне 

саморозвиток майстра виробничого навчання 

здійснюється у двох взаємопов'язаних формах 

- самовиховання і самоосвіта, взаємно 

доповнюють один одного, надають взаємний 

вплив на характер роботи людини над собою. 

Разом з тим це два відносно самостійних 

процесу, які передбачають як загальні, так і 

особливі умови їх організації. Самовиховання 

виступає як активна, цілеспрямована 

діяльність людини щодо систематичного 

формування та розвитку у себе позитивних та 

усунення негативних якостей 

особистості.      У сучасній педагогічній 

літературі дані знання, вміння, навички і 

якості об'єднуються таким поняттям як 

«професійна компетентність». 

На основі аналізу різних визначень даного 

поняття з урахуванням особливостей 

діяльності майстра виробничого навчання 

можна синтезувати наступний варіант: 

професійна компетентність викладача СПО - 

це здатність до ефективного виконання 

професійної діяльності, що визначається 

вимогами посади, що базується на 

фундаментальному науковому освіті та 

емоційно-ціннісному відношенні до 

педагогічної діяльності. Вона передбачає 

володіння професійно значущими 

установками та особистісними якостями, 

теоретичними знаннями, професійними 

вміннями та навичками. Багато дослідників 

(В.В. Базелюк, Е.Ф. Зеєр, І.А. Зимня, Г.К. 

Селевко, Г.Н. Сєріков та ін.) підкреслюють, 

що в сучасних умовах проблема професійної 

компетентності випускників професійно-

педагогічних навчальних закладів - це 
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проблема формування нової якості людського 

капіталу, адекватного запитам інформаційного 

суспільства. Визначальним фактором стає 

ступінь відповідності кваліфікації фахівця 

новим системним вимогам ринку праці, який 

кристалізує ключові ознаки фахівця, здатного 

адаптуватися до навколишнього соціально-

економічної дійсності і успішно будувати 

свою трудову діяльність. У визначенні «ком-

петентність» відзначена інтегрована здатність 

працівника кваліфіковано виконувати певні 

види робіт в рамках конкретної професії, дося-

гаючи високих результатів праці на основі 

професійних знань, умінь і навичок, які їм бу-

ли отримані в процесі освітньої підготовки.  

Згідно з вимогами професійно-кваліфі-

каційних характеристик визначається сукуп-

ність завдань, умінь і знань, необхідних пра-

цівнику для виконання відповідних посадових 

обов'язків. Професійну компетенцію майстрів 

виробничого навчання в галузі зварювання 

складає група основних компетенцій: 

1. Компетенції соціально-особистості – ро-

зуміння і прийняття етичних норм поведінки і 

взаємини в суспільстві, підтримання здорового 

способу життя, здатність вчитися, проявляти 

креативність, адаптивність, комунікабельність, 

наполегливість у досягненні цілей, толеран-

тність, вміння сприймати критику і бути само-

критичним; 

2. Компетенції загальнонаукові - базові 

уявлення на основі вивчення різних циклів 

навчальних дисциплін (філософія, соціологія, 

математика, інформатика, фундаментальні 

науки, необхідні для вивчення загально-про-

фесійних дисциплін); 

3. Компетенції інструментальні - здатність 

до письмової та усної комунікації державною 

мовою, знання іншої мови (мов), вміння пра-

цювати з сучасними інформаційними засоба-

ми, дослідницькі навички; 

4. Компетенції професійні: - Загальні про-

фесійні - здатність використовувати норматив-

ний та довідковий матеріал, конструкторську і 

технологічну документацію, державні стан-

дарти, застосовувати знання про марки та 

властивості матеріалів при виготовленні 

виробів на базі типових зварних конструкцій, 

знати структуру металів при виборі виду 

термічної обробки, здатність використовувати 

знання й уміння в області контролю якості 

зварних з'єднань, знати і виконувати основні 

вимоги охорони праці та безпечного 

проведення зварювальних робіт в різних 

умовах, знати основи й особливості 

психолого-педагогічного спілкування між 

різними суб'єктами освітнього процесу; 

- Спеціальні професійні - здатність засто-

совувати знання та вміння при здійсненні різ-

них способах зварювання тиском, плавленням, 

газом, здатність проектувати зварні конст-

рукції, використовувати нові сучасні техно-

логії зварювання, здатність здійснювати про-

фесійну педагогічну діяльність в умовах кон-

кретного ПТНЗ, оформляти і складати необ-

хідну документацію для роботи майстра ви-

робничого навчання в галузі зварювання. 

Компетентнісний підхід зачіпає не тільки 

дидактику, методику та організацію навча-

льного процесу,  це спроектована на сферу 

освіти соціальна стратегія. Сучасна про-

фесійна освіта повинна орієнтуватись на ком-

петентісну модель, яка реалізується за допо-

могою особистісно – зорієнтованого навчання. 

При цьому компентентісна складова задає 

орієнтири для підготовки фахівця, а осо-

бистісно - зорієтовані педагогічні технології 

моделюють і реалізують стратегії досягнення 

освітніх завдань. Для проектування і впро-

вадження системи професійного саморозвитку  

у межах фахової підготовки майбутніх майс-

трів виробничого навчання важливим є виді-

лення системних критеріїв, конструктів.  Є.Ф. 

Зеєр стверджує, що із змістовної цілі профе-

сійної освіти формується необхідність забез-

печення саморозвитку, самонавчання, самови-

ховання у процесі оволодіння  знаннями, вмін-

нями, а також інтегративними конструктами 

освіти: компетентностями, компетенціями  та 

метапрофесійними якостями. 

Висновки і перспективи. Можна 

визначити наступні основи проектування 
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системи професійного саморозвитку майстрів 

виробничого навчання: 

1. Проектування професійних стандартів, 

які відповідають вимогам  роботодавців до ре-

зультату підготовки фахівців, а також виз-

начають рівень його кваліфікації та 

особистісні якості. 

2. Розробка освітніх стандартів на основі 

компетентісного  підходу. Дидактичними кате-

горіями стандарту повинні бути: традиційні 

знання, вміння, базові компетенції, професійні 

компетенції, професійні якості. 

3. Впровадження у навчальні плани осо-

бистісно-розвивальних дисциплін і практи-

кумів зорієнтованих на виховання, розвиток и 

саморозвиток особистості майстрів 

виробничого навчання. 

4. Проектування особистісно-розвива-

льної технології на основі принципу цілісності 

та у відповідності з логікою навчально-

професійної  діяльності. 

5. Розробка навчально-методичних 

посібників, зорієнтованих на самостійний 

пошук інформації, виконання творчих, 

навчальних проектів, розв’язання проблемних 

ситуацій 
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Беликова Ю.А. 

Компетентный подход как основа проектирования системы профессионального саморазвития студентов 

инженерно-педагогических специальностей техникумов. 

Статья посвящена рассмотрению профессионального саморазвития студентов инженерно-педагогических 

специальностей техникумов, будущих мастеров производственного обучения. В статье обоснована необходимость 

проектирования системы профессионального саморазвития будущих специалистов профессионально-технического 

образования на основе компетентностного подхода. Проанализированы отечественный и зарубежный опыт ученых,  

посвященный этой актуальной теме. Определены основные особенности компетентностного подхода как 

методологического регулятива системы профессионального саморазвития мастеров производственного обучения в 

современных образовательных условиях. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, образовательно-квалификационная характеристика, мастер 

производственного обучения, педагогическое обеспечение, компетентный подход.                                                          
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Competence approach as a basis for the design of professional self-development of students of engineering and 

teaching professions colleges. 

The article deals with the professional self-development of students of engineering-pedagogical specialties of colleges, future 

masters of industrial training. The article substantiates the need for the design of professional self-development of future 

professionals VET based on competence approach. Analyzed national and international experience that scientists in the study 

of this topical theme. The main features of the competence approach as a methodological regulatives of professional self 

masters of industrial training in modern educational environment. 
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