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Анотація. У  статті  розглянуто  умови  і  засоби   формування 

професійної  компетентності  та  кар’єрного  зростання  майбутнього  

педагога професійного навчання (охорона праці), інспектора охорони праці в  

теорії та практиці, визначенні основні поняття дослідження. Встановлено,  

що  діяльність  педагога  професійної  освіти,  інспектора  охорони  праці  

вимагає  постійного  професійного  зростання  у  всіх  сферах  освіти  та  

виробництва.
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професійна підготовка. 

Аннотация. В статье рассмотрены условия и средства формирования  

профессиональной компетентности и карьерного роста будущего педагога  

профессионального  обучения  (охрана  труда),  инспектора  охраны  труда  в  

теории  и  практике,  определены  основные  понятия  исследования.  

Установлено, что деятельность педагога профессионального образования,  

инспектора охраны труда требует постоянного профессионального роста  

во всех сферах образования и производства. 
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профессионализм, профессиональная подготовка.

1



Annotation. In the  article the conditions and means of the  formation of  

professional competence and of career growth of the future teacher of vocational  

training (labour  safety),  the  inspector  of  a  labour safety  in  of  the  theory  and  

practice are,   the basic concepts of research are defined. It is established, that  

activity  of  the  teacher  of  vocational  training,  the  inspector  of  a  labour  safety  

demands constant professional growth in all education spheres and manufactures. 

Key words: professional  competence,  career  growth,  the  teacher  of 

vocational training, the inspector on a labour safety, professionalism, vocational 

training.

Постановка  проблеми  у  загальному  вигляді  та  її  зв'язок  із 

важливими науковими та практичними завданнями. «Знання – це скарб, 

який завжди знаходиться при його власнику» – говорить східне прислів’я. 

Роль  знань  та  професійної  компетентності  майбутніх  педагогів  незмінно 

зростає.  Саме  освіта  є  ресурсом  соціальної  мобільності  та  кар’єрного 

зростання  молоді.

Основні  вимоги  до  сучасного  фахівця  –  це  майстерність  і 

професіоналізм.  Навчання у вищому навчальному закладі є першим етапом 

на шляху до оволодіння професійною майстерністю. За  період навчання у 

навчальному закладі студенти отримують необхідний  фундамент знань для 

майбутньої  професійної  діяльності,  у  них  формується  спрямованість, 

систематизуються певні вміння та навички [13].

У зв’язку з цим проблема формування  професійної компетентності та 

кар’єрного  зростання  майбутніх  фахівців  набуває  в  наш  час  особливої 

актуальності.

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій,  в  яких  започатковано 

розв’язання  даної  проблеми.  Формування  професійної  компетентності 

майбутніх  спеціалістів  є  предметом  вивчення  багатьох  вітчизняних  та 

зарубіжних  науковців  [2,  3,  4,  8,  18,  19].  Вони  розглядають   професійну 

компетентність,  як  певний  якісний  етап  на  шляху  до  професійної 

майстерності,  єдність  знань,  умінь  та  навичок,  потреб,  інтересів,  потягів, 
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самоусвідомлення;  рівень професійної  майстерності;  якісна характеристика 

рівня оволодіння особистості своєю професійною діяльністю [2, 3, 4, 6, 8].

За  результатами  досліджень  С.І.  Кара  [8],  формування  професійної 

компетентності  майбутніх  учителів  являє  собою взаємопов’язані  елементи 

навчально-виховного  процесу,  які  забезпечують  розвиток  професійної 

спрямованості та інтересу до професійної діяльності; особистісних якостей, 

знань, умінь та навичок, необхідних для успішного здійснення педагогічного 

процесу; умінь і навичок адекватної самооцінки та оцінки діяльності учнів. 

Вивчаючи  структуру професійної  компетенції  О.Е. Коваленко та інші 

[10, с. 144-146] виділили наступні компетенції: методологічну, проектувальну, 

комунікативну, творчу, менеджерську та науково-дослідну. 

Ю.Ю.  Бєлова  [2]  провівши  аналіз  наукових  праць  зазначає,  що 

компетенції – це здібності особистості справлятися з різними завданнями в 

різних  ситуаціях  і  сферах  діяльності.  Саме  поняття  «компетентність» 

використовується  для  опису  кінцевого  результату  навчання,  а  поняття 

«компетенція» набуває значення «знаю як» на відміну від раніше прийнятого 

орієнтиру в педагогіці «знаю, що».

Мета  досліджень: теоретично  обґрунтувати  систему  формування 

професійно-педагогічної компетентності майбутнього педагога професійного 

навчання (охорона праці), інспектора охорони праці. 

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Проблема  професійної 

компетентності  майбутнього  фахівця  професійної  освіти  базується  на 

наукових  підходах  учених  філософії  професійної  освіти  (В. Андрущенко, 

В. Кремень);  вивченні  сутності  та  структури  професійної  компетентності 

(Н. Алмазова, В. Байденко,  І. Васильєв,  Б. Гершунський,  Б. Ельконін, 

І. Зимня,  Е. Зеєр,  О. Коваленко,  В. Краєвський,  Н. Кузьміна,  А. Маркова, 

В. Сєрикова, Ю. Татур, Л. Тархан, Т. Шамова) [2].

Професіоналізм  педагога  визначається  сполученням  усіх  видів 

професійної  компетентності.  Основою  професіоналізму  та  професійної 

компетентності педагога вважають, насамперед педагогічну майстерність, яка 
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передбачає  володіння  педагогічними  вміннями  та  навичками,  які 

забезпечують  грамотну  та  педагогічно  доцільну  організацію  педагогічного 

процесу. Крім того, специфіка педагогічної діяльності вимагає від педагога 

володіння  системою  загальнокультурних,  спеціальних  і  психолого-

педагогічних  знань.  Ефективна  педагогічна  взаємодія,  установлення 

міжособистісних взаємин з учнями можливі тільки при наявності у педагога 

широкого  кругозору,  загальної  ерудиції,  знань  з  різноманітних  галузей 

соціальної,  культурної,  наукової,  технічної  інформації,  на  основі  якої  й 

формується творча, духовно багата особистість [6].

О. Мельничук у тлумаченні дефініцій «компетенція» і «компетентність» 

простежує  різницю,  де  під  першим поняттям розуміється  «коло  питань,  у 

яких  ця  особа  має  знання,  досвід»,  а  під  другим  –  «поінформованість, 

обізнаність, авторитетність» [11, с. 345].

На думку С.І. Кара [8] компетентна людина – це особа, яка має достатні 

знання  в  якій-небудь  галузі;  яка  з  чим-небудь  добре  обізнана;  тямуща; 

ґрунтується на знанні, кваліфікована; має певні повноваження; повноправна, 

повновладна. 

В  словнику  іншомовних  слів  [16,  с. 345]  поняття  «компетентність» 

визначено,  як  «поінформованість,  обізнаність,  авторитетність.  Компетенція 

(лат. competentia, від competo – взаємно прагну, відповідаю, підходжу) – коло 

повноважень якої-небудь організації, установи або особи; коло питань, в яких 

ця особа має певні повноваження, знання, досвід». 

В.  Яременко  та  О.Сліпушко  [17]  в  Новому  словнику  української  мови 

подають ці терміни так: «Компетентність – який має достатні знання в якій-

небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується 

на  знанні;  кваліфікований;  який  має  певні  повноваження;  повноправний, 

повновладний.  Компетенція  –  це  добра  обізнаність  із  чим-небудь,  коло 

повноважень якої-небудь організації, установи або особи» .

В  Енциклопедії  освіти  [5,  с.  722]  «професійна  компетентність» 

розглянуто,  як інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей 
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фахівця,  що  відображає  рівень  знань,  умінь,  досвіду,  достатніх  для 

досягнення мети з певного виду професійної діяльності,  а  також моральну 

позицію фахівця.

И.А.  Зимняя  [7,  с.15-16]  зазначає,  що   професійна  компетентність  в 

освітньому  процесі   формується   відповідно  до  специфіки  та  завдань 

професії,  яку  здобуває  студент  та  характеризується  п’ятикомпонентною 

структурою,  що  містить:  знання,  досвід  застосування,  ціннісні  ставлення, 

регуляцію, готовність.

О. Мельничук термін «компетентність» пов’язує із поняттям «культура 

професійної  діяльності»  [11,  с.  100].  В  свою чергу  О.Я.  Савченко  [14]  на 

основі проведених досліджень робить висновок, що  педагогічна культура це 

оволодіння педагогом науково-педагогічним досвідом людства, ступінь його 

досконалості у педагогічній діяльності, досягнутий рівень його особистості 

[14].

А.М. Новиков [12, с. 6] розкриває не тільки поняття «компетентність», а 

й  її  структуру,  до  якої  він  включає  альтернативне  –  «професіоналізм»,  і 

відмічає,  що  останнім  часом  усе  частіше  використовується  поняття 

«компетентність» замість поняття «професіоналізм», коли оцінюються ділові 

якості  людини.  На  його  думку,  перше  поняття  належить  до  технологічної 

підготовки, до другого входить зміст надпрофесійного характеру, компоненти 

якого називають «базисними кваліфікаціями». Це такі якості особистості, як 

самостійність дій,  творчий підхід  до будь-якої  справи,  готовність  постійно 

оновлювати  знання,  гнучкість  розуму,  готовність  до  системного  мислення, 

уміння  вести  діалог,  співпрацювати  у  колективі,  спілкуватися  з  колегами, 

знати  іноземні  мови,  комп’ютер,  мати  екологічні  та  економічні  знання, 

володіти технологією маркетингу, захисту інтелектуальної власності.

Виробнича компетентність майбутніх  педагогів професійного навчання 

є складною інтегративною характеристикою фахівця,  яка об’єднує  в своїй 

структурі  такі  компоненти:  техніко-технологічну  компетентність, 

організаційно-управлінську компетентність і економічну компетентність [3].
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В.С.  Сластенин   [15,  с.  25]  відмічає,  що  результатом  професійної 

підготовки  є  певний  тип  самостійної  людини  –  кваліфікований  фахівець, 

підготовлений до включення в стабільне виробниче середовище, що вимагає 

певних знань та навичок.

Професійна підготовка педагога це формування професійно-педагогічної 

спрямованості  студента  і  його  готовності  до  педагогічної  діяльності  в 

закладах  освіти.  В  результаті  професійної  підготовки  студент  має  стати 

компетентним  спеціалістом  даної  галузі.  Відповідно,  професійна 

компетентність педагога професійної освіти – це комплексна характеристика, 

яка відображає його готовність і здатність забезпечити ефективну педагогічну 

і  виробничу діяльність на об’єктах його майбутньої професійної діяльності.

І.І. Драч [4] акцентує увагу на тому,  що реалізація мотиваційно-цільової 

функції  системи  управління  формуванням  професійної  компетентності 

майбутніх  викладачів  вищої  школи  з  позиції  людиноцентричного  підходу 

означає  поступове  перетворення  суб’єкт-об’єктних  відносин,   коли  об’єкт 

вимушений підкоритися необхідності досягнення прийнятої іншими мети, на 

суб’єкт-суб’єктні,  які  характеризуються  прийняттям  керованою  системою 

загальної  цілі  як  власної.  Суб’єкт-суб’єктні  відносини  при  взаємодії 

«викладач-студент», «адміністратор-викладач» ґрунтуються на взаємоповазі, 

довірі  та  партнерстві,  що  призводить  до  згуртованості  колективу  вищого 

навчального закладу навколо визначеної мети, розвитку творчого потенціалу 

як викладачів, так і студентів. 

В організації  навчального процесу,  як  основного джерела формування 

професійної  компетентності  майбутніх  викладачів  вищої  школи,   суб’єкт-

суб’єктні  відносини   означають  урахування  інтересів  і  потреб  студентів 

шляхом їх залучення до розробки варіативної складової освітньо-професійної 

програми,  активне  використання  при  проведенні  занять  особистісного 

досвіду  студентів,  перехід  до  інтерактивних  форм  і  методів  навчання, 

консультування студентів з актуальних проблем, пов’язаних з їх майбутньою 

професійною діяльністю [4].
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Професійна  компетентність  майбутніх  спеціалістів  передбачає  вміння 

приймати  вірні  рішення  у  практичному  житті.  Для  вирішення  проблем 

організації та технічного забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці 

на  об’єктах  професійної  діяльності  у  змісті  виробничої  компетентності 

фахівців  професійного  навчання  слід  виділити  знання,  вміння,  практичні 

навички та досвід практичної діяльності у відповідній галузі виробництва.

Виробнича компетентність майбутніх фахівців професійної освіти – це 

насамперед  професіоналізм  і  вміння  опрацьовувати  та  впроваджувати 

системи  управління  охороною  праці,  відповідно  до  законодавчих  та 

нормативних актів, здійснювати нагляд та контроль за  дотриманням вимог з 

охорони  праці,  створювати  сприятливі  умови  праці,  навчання,  побуту  і 

відпочинку,  розробляти  необхідні  заходи  щодо  поліпшення  умов  праці, 

прогнозувати  можливість  впливу  небезпечних  та  шкідливих  чинників  на 

організм  людини  та  їх  і  наслідки,  що  відображає  його  спроможність  і 

готовність здійснювати ефективну діяльність у  галузі.

Провівши  аналіз  наукових  праць,  нами  визначено  сутність  поняття 

«професійна підготовка» педагогів професійного навчання в галузі охорони 

праці  та  інспекторів  охорони  праці,  яке  ми   розглядаємо  як  процес 

формування, удосконалення знань, умінь і навичок, особистісних якостей, які 

є  результатом  професійної  компетентності,  професійної  мобільності  і 

трудового досвіду фахівця в галузі  охорони праці, спроможного досконало 

здійснювати педагогічну та інспекторську діяльність.

Відомо,  що  професійність  майбутнього  фахівця   професійної  освіти 

визначається  його готовністю до педагогічної діяльності в сучасному закладі 

освіти та умінням  ефективного управління охороною праці з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в 

усвідомленні  нерозривної  єдності  успішної  професійної  діяльності  з 

обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти. 

Діяльність  майбутнього  педагога  професійного  навчання,  інспектора 

охорони  праці  має  багатогранний  характер  й  пов’язана  з  виконанням 
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наступних  функцій: нормативно-методичної, проектувальної, організаційної, 

технічної, контрольно-діагностичної та науково-дослідницької [1].

Майбутній  педагог  професійної  освіти,  інспектор  охорони  праці 

повинен знати – Конституцію України; акти законодавства,  що стосуються 

державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади, інші 

нормативно-правові акти, що регулюють напрями роботи державної інспекції 

з  охорони  праці;  постанови,  розпорядження,  накази  керівництва;  основні 

технологічні  процеси  виробництва  продукції;  особливості  експлуатації 

машин,  устаткування  тощо;  систему  стандартів  безпеки  праці;  методи  і 

форми пропагування  інформації  з  охорони праці,  техніки  безпеки;  основи 

економіки,  організації  праці,  виробництва  і  управління;  основи  трудового 

законодавства;  правила  ділового  етикету;  основні  принципи  роботи  на 

комп’ютері та відповідні програмні засоби. 

Педагог  професійної  освіти  повинен  вміти:  виховувати  в  учнів 

наполегливість,  допитливість,  старанність,  працьовитість,  уміння  доводити 

справу  до  кінця,  постійно  підвищувати  свою  майстерність;  навчати  учнів 

працювати в колективі,  спільно вирішувати проблеми та труднощі; навчати 

учнів  культури  праці,  уміти  сформулювати  творчий  колектив,  здатний 

вирішувати  будь-які  проблеми;  застосовувати  інформаційні  технології  в 

навчальному процесі, а інспектор з охорони праці – проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу на підконтрольних підприємствах та в організаціях 

щодо вимог Закону України «Про охорону праці» та проводити відповідні 

заходи  щодо  його  дотримання;  брати  участь  у  розробці  пропозицій  щодо 

поліпшення  умов  і  безпеки  праці  на  підконтрольних  підприємствах  та  в 

організаціях,  а  також у  роботі  комісії  з  атестації  робочих  місць;  готувати 

відповіді  на  запити  громадян  з  питань,  що  входять  до  його  компетенції; 

складати звітність у терміни та за формами, що встановлені статистичними 

органами;  опрацьовувати  та  впроваджувати  систему  управління  охороною 

праці відповідно до законодавчих та нормативних актів.
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Г.  А.  Карпова  [9,  с.  49-54]  вважає,  що  за  своєю  суттю  діяльність 

інженера-педагога є педагогічною діяльністю. Тому його функції представляє 

у  вигляді  двох  груп:  перша  група  функцій  –  це  загально-педагогічні,  які 

включають  навчальну,  виховну  і  розвиваючу;  друга  група  функцій  є 

допоміжною, операційною за характером, до яких відносить конструктивну, 

організаторську,  гностичну, комунікативну, виробничо-технічну.  

Висновки  та  перспективи  подальших  досліджень.  Виходячи  з 

вищесказаного  приходимо  до  висновку,  що  професійна  компетентність 

формуються  в  освітньому  процесі  відповідно  до  специфіки  та  завдань 

професії,  яку  здобуває  студент  та  характеризується  п’ятикомпонентною 

структурою,  що  містить:  знання,  досвід  застосування,  ціннісні  ставлення, 

регуляцію, готовність. Діяльність  майбутнього педагога професійної освіти, 

інспектора охорони праці повинна бути мотивована до кар’єрного зростання, 

за  допомогою  системи  адекватних  методів,  засобів  і  видів  діяльності 

накопичувати певну сукупність знань,  компетенцій,  формувати і  розвивати 

здібності,  уміння  і  навички  одержувати  нові  знання  і  ефективно  діяти  у 

сферах освіти та виробництві.

Список літератури:

1.  Альбітарова Е.Н. Фахова підготовка майбутніх інженерів-педагогів у 

галузі охорони праці / Е.Н. Альбітарова  // Науковий часопис НПУ імені М.П. 

Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та професійної підготовки : Зб. 

Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 7. – С. 16-

22.

2.  Бєлова  Ю.Ю.  Модель  професійної  компетентності  майбутнього 

інженера  машинобудівної  галузі/  Ю.Ю.  Бєлова  //  Збірник  наукових  праць 

Бердянського педагогічного університету (Педагогічні  науки).  –  Бердянськ: 

БДПУ, 2012. – №4. – С. 33-38.

3.  Вдовенко  І.С.  Формування  виробничої  компетентності  майбутніх 

учителів  професійного  навчання  засобами  проектування  /  І.С.  Вдовенко  // 

Науковий  часопис  НПУ  імені  М.П.  Драгоманова.  Серія  №13.  Проблеми 
9



трудової та професійної підготовки :  Зб.  Наукових праць. – К.:  НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 7. – С. 53-56.

4. Драч І.І. Соціально-психологічні функції компетентнісно орієнтовного 

управління професійною підготовкою майбутніх викладачів ВНЗ / Драч І.І. // 

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету 

(Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 66-71.

5.  Енциклопедія  освіти  /  Акад.  пед.  наук  України  :  [відповід.  ред. 

В. Г. Кремень.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

6.  Зеер  Э.  Ф.  Личностно  ориентированное  профессиональное 

образование:  теоретико-методологический аспект.  –  Екатиринбург  :  Изд-во 

Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. – 224 с.

7.  Зимняя  И. А.  Интегративный  подход  к  оценке  единой  социально-

профессиональной  компетентности  выпускников  вузов  /  И. А. Зимняя, 

Е. В. Земцова // Высшее образование сегодня. – 2008. – №5. – С. 14-19.

8.  Кара  С.І.  Психолого-педагогічні  засади  формування  професійної 

компетентності  майбутніх  учителів  /  С.І  Кара  //  Збірник  наукових  праць 

Бердянського педагогічного університету (Педагогічні  науки).  –  Бердянськ: 

БДПУ, 2012. – №3. – С. 99-105.

9.  Карпова  Г.  А.  Функции  инженера-педагога  как  источник 

формирования  содержания  его  подготовки/  Карпова  Г.А.  //  Содержание 

подготовки инженеров-педагогов  :  сб.  науч.  тр.  Свердловского инженерно-

педагогического институту. – Свердловск, 1987. – С. 47-55.

10.  Коваленко  О.Е.  Теоретичні  засади  професійної  педагогічної 

підготовки майбутніх інженерів-педлагогів в контекті приєднання України до 

Болонського процесу / О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, О.О. Мельниченко. – 

Х.: УІПА, 2007. – 162с.

11. Мельничук О. С. Словник іншомовних слів / О. С. Мельничук. – К.: 

Рад. школа, 1977. – 345 с.

12.  Новиков  А. М.  Интеграция  базового  профессионального 

образования / А. М. Новиков // Педагогика. – 1996. – № 3. – С. 3-8.

10



13. Педагогічна книга майстра виробничого навчання : навч. посібник / 

Н. Г. Ничкало, В. О. Зайчук, Н. М. Розенберг [та ін.] ; за ред. Н. Г. Ничкало. – 

К. : Вища школа, 1992. – 334 с.

14.  Савченко  О. Я.  Початкова  ланка  в  системі  безперервної  освіти  / 

О. Я. Савченко // Початкова школа. – 1989. – № 4. – С. 5-7.

15. Сластенин В.А. Теория и методика профессионального образования : 

учебно-методическое пособие. / Сластенин В.А. – М., 2004. – 340 с.

16. Словник іншомовних слів [за ред. О. С. Мельничука]. – К. : Головна 

редакція Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1985. – 966 с.

17.  Яременко  В.  Новий  словник  української  мови  /  В. Яременко, 

О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2000. – С. 305.

18. Kwasnica R. Wprowadzenie do myslenia o wspomaganium nauczycieli w 

rozwoju /  R. Kwasnica / Studia Pedagogiczne, LXS. “Z zagadnien pedeutologii i 

ksztalcenia  nauczycieli”  /  pod.  Red.  H. Kwiatkowskiej  i  T. Lewowickiego.  – 

Warszawa, PAN, 1995. – s. 9-43.

19.   Murray H.  Ethical Principles in University Teaching /  H. Murray, 

E. Gillese,  M. Lennon,  P. Mercer,  M. Robinson.  –  Society for Teaching and 

Learning in Higher Education, 1996. – 386 p.

Інформація про автора:
Прізвище _Каменська_______________________________________________
Ім’я_____Ірина____________________________________________________
По батькові ____Степанівна__________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ___кандидат сільськогосподарських наук___
Місце роботи (навчання) _ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 
Григорія Сковороди»________________________________________________
Посада ___старший викладач_________________________________________

11



Поштова адреса:_вулиця Фадєєва, 42, м. Переяслав-Хмельницький, Київська 
обл., 08400_________________________________________________________
Тел./факс ___093-834-28-44___________________________________________
Е-mail ____  irina  -  kamenskay  @  yandex  .  ru  _________  _  _______________________  

12

mailto:____irina-kamenskay@yandex.ru_________________________________

