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Професійна підготовка кваліфікованого робітника переживає етап 

концептуального переосмислення, пов’язаного із зміною методологічних основ 

професійної освіти в цілому. Компетентнісна парадигма професійної освіти, яка 

переносить акценти із формування знань, умінь, навичок у майбутніх фахівців 

на підготовку їх до трудового життя, змінює погляди на неї як на сферу 

становлення людини, знаходження кожним особистого сенсу життя.  

Сутність компетентнісного підходу полягає в тому, що весь процес освіти 

повинен бути спроектований під певний результат, заснований на компетенціях 

і вимогах ринку праці. Якщо раніше результатом професійної освіти вважалося 

отримання кваліфікації після освоєння певної кількості знань, умінь і навичок, 

то тепер результатом вважається певний набір компетенцій і відповідний рівень 

професійної компетентності після оцінки професійним співтовариством (при 

наявності професійних стандартів і системи оцінки відповідності їм) або 

роботодавцями. Кваліфікація присвоюється всім, хто успішно виконав 

навчальний план, і продемонструвати її можна наявністю диплома. Для 

отримання набору компетенцій і демонстрації певного рівня професійної 

компетентності необхідна наявність таких особистісних якостей, як здатність 

до отримання знань і умінь, мотиви, установки і цінності, а також умови 

організації навчального процесу для забезпечення формування професійної 

компетентності. 

Актуальність дослідження. В останні роки поняття «компетентність» 

вийшло на загально-дидактичний і методологічний рівень. Перш за все, воно 

пов’язане з опануванням знань, умінь та навичок, спрямованих на здійснення 



професійної діяльності. Посилення уваги до цього поняття обумовлене і 

рекомендаціями Ради Європи, що стосуються відновлення освіти, її 

наближення до замовлення соціуму. Формування професійно-технічною 

освітою ключових компетентностей є актуальним завданням, яке відзначено в 

концептуальній модернізації вітчизняної освіти. 

Метою цієї роботи є розгляд формування предметних компетентностей 

при вивчені загально-професійної дисципліни «Основи комп’ютерної графіки 

та Web-дизайну». 

Виклад основного матеріалу. Дисципліна «Основи комп’ютерної графіки 

та Web-дизайну» викладається на 2-му та 3-му курсах по спеціальності 4113 

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» ДПТНЗ 

«Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну». Під час вивчення дисципліни 

майбутні фахівці отримують основні теоретичні і практичні знання та навички з 

базових питань комп'ютерної графіки та візуалізації, основ її використання в 

прикладних системах. 

В системі підготовки дисципліна формує практичний та науково-технічний 

світогляд майбутніх операторів. Учні пізнають теоретичні основи комп’ютерної 

графіки; знайомляться з сучасними графічними редакторами CorelDraw, 

PhotoShop, 3dsMax; засвоюють основи роботи з ними [2, 3].  

Графічна компетенція – це система, в основі якої лежить вивчення різних 

видів графічних зображень (див. рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Структурна модель формування графічної компетентності в 
комп’ютерній графіці 

Загальні компетенції включають компоненти:  



– розуміння сутті і значення графічної інформації в розвитку сучасного 

суспільства;  

– вміння читати графічну інформацію, готовність до використання 

основних методів, способів та засобів отримання, зберігання та обробки 

графічної інформації;  

– володіння програмними інструментами графічних редакторів.  

Професійні компетенції включають компоненти:  

– здатність використовувати теоретичні та математичні основи 

комп’ютерної графіки; 

– володіння основними поняттями дисципліни в її генезисі; 

– уміння вибрати і використати технічні засоби введення/виведення 

графічної інформації, володіння мовами принтерів; 

– здатність вибирати певні способи подання інформації кольорів, які 

засновані на результатах вивчення природи кольору, а вибір їх моделей 

пов'язаний з характером завдання обробки/створення зображень і відповідним 

типом графічних пристроїв; 

– володіння моделями освітлення і методами зафарбування; 

– знати стандарти на відображення растрових зображень, графічні 

формати, основні алгоритми стиснення, обробки і перетворення зображень; 

– здатність створювати перспективні та паралельні проекції графічних 

об’єктів; 

– володіння математичним апаратом таких геометричних перетворень, як 

переміщення (паралельний перенос), масштабування, поворот навколо точки на 

площині і осі в просторі (поворот); 

– здатність використовувати популярні графічні програми і друкарські 

системи; 

– володіння основами комп’ютерного дизайну; 

– володіння сучасними прийомами створення візуальних ефектів і імітації 

природних явищ, необхідних для побудови фотореалістичних зображень.  

Висновки. Компетентнісно-орієнтоване навчання один з інноваційних 

підходів в сучасній освіті. Необхідність формування професійною школою 



ключових компетентностей відзначена в концептуальній модернізації 

вітчизняної освіти. Розглядається формування компетентностей при оволодінні 

загально-професійної дисципліни «Основи комп’ютерної графіки та Web-

дизайну». Удосконалення методики формування графічних компетентностей як 

знання про методи графічного представлення інформації є актуальним 

завданням. Професійна підготовка майбутніх фахівців в області комп’ютерної 

графіки повинна бути орієнтована на підготовку конкурентно здатного фахівця 

на ринку праці в умовах формування відповідних професійних компетенцій при 

стрімкому розвитку програмних, інтелектуальних продуктів і рішень в області 

ІКТ. 
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