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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ПТНЗ 

 

1.Професійна компетентність викладача – ключовий компонент в 

реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці учнів ПТНЗ. 

   З початку 90-х років ХХ ст. українське суспільство перебуває в умовах 

переходу від однієї соціально-економічної системи до іншої. Цей перехід тісно 

пов’язаний зі зміною способу життя українців, переоцінюванням ними 

усталених норм і цінностей, у тому числі й у системі освіти. Результатом 

сучасної освіти повинне бути становлення людини, здатної до 

співпереживання, готової до вільного гуманістично орієнтованого вибору, 

індивідуального інтелектуального зусилля і самостійної, компетентної і 

відповідальної дії в політичному, економічному, професійному і культурному 

житті. 

   В українському суспільстві на сьогодні найактуальнішим залишається 

питання про конкурентоспроможність спеціалістів в умовах ринкової 

економіки, стрімких технологічних змін, глобалізації суспільства. Вирішення 

даної проблеми безпосередньо залежить від працівників освітньої сфери, бо 

саме від професійної компетентності викладача залежить формування 

конкурентоздатності, ключових компетентностей учнів, їх спроможності увійти 

у світовий глобальний простір. 

   Удосконалення рівня професійної компетентності учнів – один із основних 

напрямів реформування сучасної системи освіти. Саме тому на сучасному етапі 

модернізації системи освіти й виховання в Україні особливої гостроти й 

актуальності набувають питання підвищення й розвитку професійної 

компетентності викладачів. 



   У наш час у науці відсутній однозначний підхід  до визначення поняття 

«професійна компетентність».  

   Професійна компетентність учителя обумовлює  його педагогічну 

майстерність. На думку А.С. Макаренка, педагогічна майстерність – це знання 

особливостей педагогічного процесу, уміння побудувати і привести у рух. 

   За глибокими переконанням А.С. Макаренка, оволодіти педагогічною 

майстерністю може кожен педагог за умови цілеспрямованої роботи над собою. 

Вона формується на основі практичного досвіду. Проте не кожний досвід стає 

джерелом професійної майстерності. Таким джерелом є лише педагогічна 

діяльність, осмислена з точки зору суті, цілей і технологій, сплав особистісно-

ділових якостей і професійної компетентності педагога.  

   На думку науковців, показниками професійної компетентності є загальна 

сукупність об’єктивно необхідних знань, умінь та навичок, уміння правильно їх 

застосувати під час виконання своїх функцій; знання й прогнозування 

можливих наслідків певних дій; результат праці людини; практичний досвід; 

гнучкість методу; критичність мислення, а також професійні позиції, 

індивідуально-психологічні якості. 

   Отже, однією із основних умов реалізації компетентнісного підходу у 

професійній підготовці учнів ПТНЗ є практична готовність викладача. 

   Зміст практичної готовності викладача виражається у зовнішніх (предметних) 

уміннях, тобто в діях, які можна спостерігати. До них належать організаторські 

і комунікативні уміння. Нагадаю, що  організаторська  діяльність викладача 

забезпечує залучення учнів до різних видів діяльності й організацію діяльності 

колективу, яка перетворює його із об’єкта в суб’єкт виховання. 

   Мобілізаційні вміння викладача обумовлені привертанням уваги учнів і 

розвитком у них стійких інтересів до навчання, праці та інших видів діяльності; 

формування потреби у знаннях, праці, інших видах діяльності; озброєння учнів 

навичкам навчальної роботи; формування в учнів активного, самостійного і 

творчого ставлення до явищ навколишнього середовища шляхом створення 

спеціальних ситуацій для прояву вихованцями моральних вчинків. 



   Інформаційні уміння пов’язані не тільки з безпосереднім викладанням 

навчальної інформації, а й з методами її отримання та обробки. Серед них -

уміння і навички роботи з друкованими джерелами і бібліографування, уміння 

здобувати інформацію з інших джерел і переробляти її відповідно до цілей і 

завдань педагогічного процесу. 

Інформаційними є також уміння: 

- доступно викладати навчальний матеріал із урахуванням специфіки предмета, 

рівня підготовленості учнів, їх життєвого досвіду і віку; 

- логічно правильно будувати процес передачі навчальної інформації, 

використовуючи різні методи і їх поєднання: розповідь, пояснення, бесіду, 

проблемний, індуктивний, дедуктивний виклад матеріалу та інші; 

- доступно, лаконічно і виразно формулювати питання; 

- ефективно використовувати ТЗН (технічні засоби навчання), ЕОТ 

(електронно-обчислювальну техніку), засоби наочності (графіки, діаграми, 

схеми тощо); 

- оперативно змінювати (у випадку необхідності) логіку і спосіб викладу 

матеріалу. 

   Розвивальні уміння передбачають: 

- визначення «зони найближчого розвитку» окремих учнів, класу в цілому; 

- створення проблемних ситуацій і інших умов для розвитку пізнавальних 

процесів, почуттів і волі учнів; 

- стимулювання пізнавальної самостійності і творчого мислення, потреби у 

встановленні логічних (від окремого до загального, виду до роду, посилання до 

наслідку, конкретного до абстрактного) і функціональних (причини – наслідку, 

цілі – засобу, кількості – якості, дії – результату) відношень; 

- формування і постановка питань, які вимагають застосування засвоєних 

раніше знань; 

- створення умов для розвитку індивідуальних особливостей, здійснення з цією 

метою індивідуального підходу до учнів. 



2. Сучасна матеріально-технічна база, програмне забезпечення - основа 

підготовки конкурентоспроможних робітників. 

   Важливою умовою реалізації компетентнісного підходу у професійній 

підготовці учнів ПТНЗ є формування практичних умінь та навичок учнів. 

Навчання на основі новітньої матеріально-технічної бази, застосування 

сучасних тренажерів, використання спеціального програмного забезпечення 

сприяють швидкому оволодінню професією. Застосування сучасних тренажерів 

з опрацювання основних прийомів і вмінь дає змогу швидко оволодіти 

прийомами та професійними вміннями без використання паливно-мастильних 

матеріалів, вартісних будівельних матеріалів, електроінструмента та 

продовжують моторесурс машин та механізмів. При успішному відпрацюванні 

вправ на тренажерах учню необхідно мінімум часу, пального, інших розхідних 

матеріалів для освоєння діючих машин та устаткування. Сучасне програмне 

забезпечення зможе моделювати різні технологічні процеси, виробничі 

ситуації, проблемні моменти, що сприятиме і допомагатиме учню логічно 

правильно, технологічно вірно, з дотриманням норм і стандартів виконувати 

роботу (випускати продукт), при цьому дотримуватись всіх вимог охорони 

праці та виробничої санітарії. 

 

ВИСНОВКИ 

         Таким чином, професійна компетенція викладача, потреба у знаннях 

учнів, новітня матеріально-технічна база ПТНЗ, сучасне програмне 

забезпечення навчального процесу дають змогу проводити підготовку 

конкурентоспроможних робітників на ринку праці в умовах сьогодення. 

         Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти 

засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму і особистих 

якостей викладача. На думку вчених, основними проблемами, з якими 

зустрічатимуться викладачі у цьому тисячолітті, є: 

- постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх 

стандартів; 



- самостійна постановка і вирішення творчих і дослідницьких завдань; 

- ускладнення проблем виховання; 

- безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання і 

виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду; 

- розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають 

інтеграції знань, практичних умінь і навичок із таких суміжних  з 

педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина, релігієзнавство, 

економіка, правознавство, кібернетика та ін.; 

- робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає  

раціональне використання інформаційних технологій у навчально-

виховному процесі. 

      Усе це може здійснювати лише викладач з високою професійною 

компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, 

високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, 

конкурентоздатності, ерудованості, здібностей до здійснення педагогічної 

діяльності. 

 

    

 

 


