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У сучасно-економічних умовах на ринку праці потрібні не лише знання, 

вміння і навички, але й здатність їх застосовувати на практиці, виконуючи різні 

функції. Унаслідок безперервних змін у науково-технічній сфері виробництво 

потребує таких працівників, які здатні виконувати функції з новим змістом. 

Воно є замовником освітніх послуг і висуває конкретні вимоги до потенційних 

працівників. У цьому проглядається схильність системи професійної підготовки 

до деякого відставання, адже ступінь відставання залежить від часу реакції 

освітньої системи на актуальні запити виробництва. Виходом з цієї 

«потенційної ями» є випереджувальна професійна освіта, яка ґрунтується на 

результатах моніторингу змін в науці, техніці та виробництві. Це докорінно 

змінює установку педагогів (у ПТНЗ – викладача чи майстра виробничого 

навчання) щодо підходів до формування такої здатності, зміщуючи кінцеву мету 

професійної підготовки із знань, умінь та навичок на компетенції. 

У вітчизняних і зарубіжних педагогічних дослідженнях обговорюються 

різні аспекти компетентнісного підходу, зокрема: модернізації освіти, 

методологічні проблеми компетентнісного підходу в освіті, теоретичні основи 

компетентнісного підходу, розробки стандартів нового покоління, професійна 

компетентність фахівція та її вдосконалення. Надалі актуальною проблемою 

залишається моделювання фахівців у термінах компетентностей, трансляція 

компетентностей в освітні цілі навчальних програм з дисциплін, модернізація 

змісту і навчальних програм для професійної підготовки фахівців різних 

галузей. 



Компетентність як інтегральна здібність передбачає не стільки наявність 

знань, як володіння певними особистісними характеристиками та вмінням у 

будь-який час знайти інформацію адекватну ситуації та ефективно її 

застосувати. У цьому бачимо посилення практичної орієнтації освіти взагалі і 

професійної зокрема. 

Запровадження компетентнісного підходу на різних рівнях професійної освіти 

зустрічається з певними труднощами, зокрема, формулюванням переліку і 

змісту того, що має бути конкретно досягнуто і виміряне в навчанні; добором 

відповідних методів викладання, форм навчання, засобів оцінювання 

досягнутого результату; визначенням часу, необхідного в типових умовах для 

досягнення запланованого навчального результату (трудомісткості навчання) 

тощо.  [7, с. 350]. 

    Щоб найповніше врахувати всі аспекти діяльності працівника, 

запропоновано застосувати такий провідний методологічний підхід до 

визначення компетентності будь-якого випускника конкретного навчального 

закладу, який інтегрує інтелектуальний, професійний, фаховий і суб'єктний 

аспекти, що характеризують кожну діяльність. За необхідності ці аспекти 

можуть компенсувати недостатню сформованість певних показників його 

компетентності, оскільки відсутність будь-якого з них не дозволить досягти 

основної мети професійної діяльності [10, с. 27]. Компетенцію також 

розглядають, як «новоутворення, що складають квінтесенцію професійного 

мислення та індивідуального стилю професійної діяльності» [8, с.155]. У цьому 

аспекті для формування професійної компетентності майбутнього фахівця 

набуває значення й інтегративний підхід, особливо інтеграція теоретичної та 

практичної підготовки, зокрема в ПТНЗ [9].

          Під впливом об'єктивних економічних причин відбувся перехід до нових 

підходів визначення якості професійної підготовки. Провідними якостями 

сучасного фахівця вважають відповідальність, самостійність і готовність до 

самовдосконалення на вимогу часу. Сформованість цих якостей визначається 

через низку компетенцій, за допомогою яких можна визначати зростання 

кваліфікації без прив’язки до розряду, а також визначати відмінності в 



кваліфікації працівників із одним розрядом. У цьому аспекті компетентнісний 

підхід став концептуальною основою Національної рамки кваліфікацій. 

      Застосування традиційної технології проектування професійних 

компетенцій призводить до розповсюдження феномена функціональної 

неграмотності, яка може проявлятися різною мірою в одній або кількох сферах 

життєдіяльності людини, в тому числі й професійній діяльності. Він виникає 

через низьку результативність і ефективність професійної підготовки, 

недостатню адаптацію людини до змінних умов виробництва. До основних 

причин функціональної неграмотності належать: «репродуктивне, не творче, 

строго алгоритмізоване мислення; недостатню інструментальність, 

операціональність знань і вмінь; низький рівень загальної культури і моральної 

надійності особистості; пасивну стратегію поведінки» [2, с.33]. У цій 

характеристиці причин проглядається і натяк на їх усунення – потрібно 

підвищувати мотивацію до постійної самостійної пізнавальної, творчої 

активності майбутніх і діючих працівників, мобілізувати власні мотиваційні 

ресурси. 

      На практиці багато випускників ПТНЗ мають пропрацювати на робочому 

місці (залежно від професії) 2-5 років, щоб вийти на потрібний для 

конкретного виробництва і робочого місця рівень кваліфікації. Основною 

причиною цього явища є не недостатній рівень знань, умінь і навичок, а вміння 

виконувати необхідні функції, обов’язки на своєму робочому місці через не 

сформованість тих або інших компетенцій. 

         Застосування компетентнісного підходу в професійній освіті і навчанні 

набуває дещо іншого, ніж при традиційному підході, виразу, оскільки він дає 

можливість досить об’єктивно оцінити придатність кожного претендента на 

робоче місце, виробити чіткі критерії якості для даної діяльності, орієнтація на 

які дозволить в майбутньому мати визнання в обраній галузі. За такого підходу 

відбувається узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін, зокрема держави, 

роботодавця, навчального закладу і самого працівника. Проте важливими 

моментами цього узгодження є визначення того, які конкретно компетенції 

формуються на різних етапах професійної підготовки. 



        Урахування цих моментів у професійній підготовці призводить до 

зміщення уваги науковців до модульно-компетентнісного підходу і вивчення 

тих умов, що дають можливість його реалізувати. До таких умов належать, 

зокрема, й організаційно-педагогічні. Ураховуючи актуальність 

компетентнісного підходу для професійної підготовки (і, зокрема, професійно-

практичної) в системі ПТО, а також технологічно більш проробленого його 

варіанту – модульно-компетентнісного, важливо врахувати його особливості:

1)спрямованість на становлення ключових і професійних компетенцій, розвиток 

цих компетенцій; 

2) перехід до конструювання змісту освіти на засадах від «знань» до «способів 

діяльності»,  

3)орієнтація на значущі для сфери праці цілі, відмінність поняття «модуль» в 

системі ПТО (професійний модуль) такому ж поняттю у вищій освіті 

(навчальний модуль), 

4) збільшення ресурсів на підготовку кадрів на засадах модульно-

компетентнісного підходу тощо [2, с. 59-60]. 

      Варто відзначити, що в умовах переходу на навчання на модульно-

компетентнісній основі,  ми вже сьогодні працюємо над впровадженням 

стандарту професійно-технічної освіти нового покоління за професією 

“Електрогазозварник”. 

Під час освоєння компетенцій відбувається впорядкування та 

систематизація теоретичних знань на нових засадах. Побудова змісту освіти на 

цих засадах потребує інтеграції теоретичної і практичної складових навчання, 

коли для кожного рівня навчання і модуля чітко визначаються і формулюються 

результати, а також передбачаються критерії їх оцінювання. Застосовуючи 

компетентнісний підхід під час проектування навчальної програми важливо 

вибрати такі форми і методи навчання, які дозволяють цілеспрямовано 

формувати заплановані компетенції як на теоретичному, так і виробничому 

навчанні, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного учня (оскільки 

кожен учень має навчатись в індивідуальному темпі). На цьому етапі важливо 

визначити ті компетенції, які вже властиві учням, і не витрачати час на їх 

формування [6, с. 10]. Перехід на нову основу навчання потребує і 



впровадження нових методів оцінювання, що ґрунтуються на діяльнісному 

підході. 

Оскільки раніше трудова діяльність робітника (фахівця) поділялась на 

технологічні елементи (стандартні операції та їх цикли, характерні для 

масового виробництва), то його кваліфікація прив’язувалися до тарифних 

розрядів. Нині, коли в галузевій структурі переважають одиничне і 

дрібносерійне виробництво, на перший план виходять нетехнічні аспекти 

діяльності робітника – функції, які треба виконувати на робочому місці. Для 

виконання цих функцій потрібно багато вмінь, які адаптуються під кожну 

виробничу (професійну, фахову) проблему (ситуацію), яка складається на 

робочому місці або при їх зміні. 

Упровадження компетентнісного підходу в конкретний професійний 

(фаховий) простір потребує розроблення моделі структури професійної 

(фахової) компетентності фахівця. Оскільки професійна компетентність є 

динамічним утворенням, яке має адекватно реагувати на зміни в науці, техніці 

й виробництві, компетентнісний підхід стає провідним, взаємодіючи з іншими 

підходами, зокрема інтегративним. На основі моделі структури професійної 

(фахової) компетентності модернізується професійна підготовка, яка на нових 

засадах дозволяє майбутньому фахівцю подолати зовнішні та внутрішні 

перешкоди на шляху формування професійної компетентності та мислення. На 

ефективність застосування компетентнісного підходу для підготовки 

кваліфікованих робітників у ПТНЗ впливають особливості контингенту, 

педагогічні умови, навчальне середовище, рівень готовності педпрацівників до 

його реалізації та співпраці зацікавлених сторін. До подальших перспектив 

дослідження належать визначення шляхів формування професійної 

компетентності в ПТНЗ. 

Таким чином, майбутній кваліфікований електрогазозварник повинен 

володіти певними якостями, зокрема для оволодіння необхідними навичками в 

процесі виконання робіт згідно освітньо-кваліфікаційною характеристикою для 

електрогазозварник, наприклад, ; потрібно формувати відповідні базові 

професійні компетенції. 

Учні ПТНЗ повинні навчитись самостійно відтворювати здобуті знання, 



вміти самостійно вдосконалювати свої професійні вміння та навички, 

вдосконалювати свою особистість. Все це в комплексі дає змогу сформувати 

особу кваліфікованого робітника, який буде здатним адаптувати свої знання та 

вміння до умов та вимог конкретного виробництва чи сфер діяльності. Тобто 

таким чином стає можливим якісне формування базових професійних 

компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників за професією 

“Електрогазоварник” у процесі фахової підготовки. 

   Отже, можна зробити висновок, що нині йде активний пошук нової моделі 

освіти. Традиційна система освіти була розрахована на набуття аналітичних і 

інтелектуальних знань, вмінь і навичок їхнього вико- ристання. Виникає 

необхідність зміни стратегічних, глобальних цілей освіти, перестановки акценту 

зі знань фахівця на його людські, особистісні якості, що постають водночас і як 

ціль, і як засіб його підготовки до майбутньої професійної діяльності. Нова 

освітня программа професійної освіти розглядає орієнтацію на інтереси 

особи, на становлення її ерудиції, розвитку самостійності у здобутті знань 

тобто на компетентнісний підхід до освіти.  
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