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Сучасна педагогічна освіта поступово переорієнтовується з когнітивно-

зорієнтованої моделі підготовки фахівців на особистісно зорієнтовану, 

побудовану на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, партнерства, співпраці всіх 

учасників освітнього процесу. Про це свідчать положення Національної 

доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, нові редакції закону України 

«Про вищу освіту» [3], у яких передбачається її докорінна перебудова, що 

забезпечить урахування безперервних змін у розвитку сучасного суспільства, 

буде гнучкою до створення освітнього простору, сприятливого для формування 

особистості та компетентного фахівця [2, c. 6]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що питанням 

структури й особливостей професійних компетенцій у галузі української освіти 

займались (Н. Бібік, А. Маркова, І. Родигіна, А. Хуторський та ін.), а також 

присвячені дослідження зарубіжних авторів (Cl. Bееlіshе, M. Lіnаrd, B. Rеy, 

L. Turkаl, M. Jоrаs та ін.). 

Концепція компетентності стала однією з провідних педагогічних теорій 

сучасності європейських та вітчизняних дослідників. Н. Тализіна зазначає, що 

система освіти може вважатись ефективною, коли результатом її діяльності 



буде компетентна особистість, яка володіє не тільки знаннями, 

професіоналізмом, високими моральними якостями, але й може діяти адекватно 

у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці знання і беручи на себе 

відповідальність за дану діяльність. Метою сучасної освіти вважається 

виховання і розвиток компетентної особистості [8, с. 27]. 

Поняття «компетентність» вперше стало вживатися в контексті 

діяльнісної освіти, метою якої була підготовка фахівців, здатних успішно 

конкурувати на ринку праці. Було запропоновано розрізняти два поняття: 

«компетентність» і «компетенція» [11]. 

За визначенням С. Тришиної і А. Хуторського, компетенція – це задана 

соціальна вимога до освітньої підготовки фахівця, яка є необхідною для його 

якісної продуктивної діяльності у відповідній сфері. На відміну від компетенції 

компетентність, на думку науковців, це володіння суб’єктом відповідною 

компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї та предмета 

діяльності. Звідси, у самому означенні компетентності вбачається вже 

особистісна якість, що сформувалась, або ж сукупність якостей фахівця та 

мінімально необхідний досвід діяльності в заданій сфері [9].  

Л. Степашкіна визначає компетентність як інтегральний показник якостей 

особистості. Науковець констатує, що важливим компонентом є не сума 

здобутих знань та умінь, а вміння фахівця мобілізувати у конкретній ситуації 

отримані знання та досвід [7, с. 129]. 

Академік Н. Ничкало пропонує наступне визначення: «професійна 

компетентність – сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної 

професійної діяльності, уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 

діяльності, використовувати інформацію» [6, с. 23].  

У дослідженні Ю. Варданян формування професійної компетентності 

студентів ЗВО подається як складова професійної освітньої системи і є 

сукупністю цілей, змісту і технологій, які будуються з урахуванням 

професійних умов та психологічних механізмів навчання, завдяки яким студент 

стає фахівцем [1]. 



А. Троцька вказує, що умовами розвитку професійної компетентності 

студентів є: організаційно-управлінські (навчальний план, графіки семестрів, 

розклади занять, встановлені критерії рівнів компетентності, матеріально-

технічне забезпечення навчального процесу), навчально-методичні (відбір 

змісту занять, інтеграція різних курсів, виокремлення провідних ідей), 

технологічні (контрольні оцінювання, організація активних форм навчання, 

визначення вмінь, які входять до компетентності, застосування інновацій 

навчання), психолого-педагогічні (діагностика розвитку студентів, розробка 

системи стимулювання мотивації навчання, визначення критеріїв 

компетентності, рефлексивно-оцінюючий етап кожного заняття) [10, c. 2–3]. 

За визначенням В. Первутинського, формування професійної 

компетентності здійснюється через зміст освіти, який охоплює не тільки 

перелік навчальних предметів, хоча саме їх засобами поєднується зміст, 

необхідний для засвоєння, із засобами його засвоєння, але й професійні 

навички і вміння, що формуються у процесі вивчення предмету [5]. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що професійна компетентність 

майбутнього фахівця пов’язана не стільки з обсягом знань, якими він володіє, а 

скільки з розумінням, як саме ці знання можна використати у практичній 

діяльності, а також з мотивацією їх постійного розширення і оновлення. Обсяг 

знань є необхідною, проте не достатньою умовою для майбутньої успішної 

професійної діяльності. 

Проблеми формування професійних компетентностей мають свою 

специфіку на різних етапах навчання в блоках загальнокультурної, професійної 

і спеціальної підготовки. Інтегральним критерієм ефективності підготовки є 

рівень сформованості професійної компетентності у майбутніх фахівців з 

охорони праці. 

Оптимізація процесу формування професійної компетентності у 

майбутніх фахівців охорони праці у процесі фахової підготовки, визначається 

одночасною комплексною взаємодією психолого-педагогічних умов і чинників. 

Найважливішими критеріями формування професійних компетентностей 



майбутніх фахівців з охорони праці є світоглядний, мотиваційний, 

поведінковий, когнітивний, оцінний та ін. 

Успішність професійної діяльності обумовлюється сутністю професійної 

компетентності, яка характеризується складним синтезом психічних та 

інтелектуальних властивостей особистості. При цьому професійна 

компетентність розглядається як інтегральна якість, що характеризує 

потенційні можливості людини в якій-небудь професійній діяльності, а оцінкою 

та критерієм її визначення є результати цієї діяльності.  

Н. Кузьміна визначає: «професійна компетентність характеризується 

наявністю у фахівця знань, умінь, і навичок, що дозволяють йому здійснювати 

свою діяльність на рівні сучасних вимог науки і техніки. Оскільки, будь яка 

діяльність є вирішенням незліченного ряду завдань, професіоналізм у ній 

виявляється насамперед, в умінні бачити завдання, їх формулювати, 

застосовувати методологію й методи спеціальних наук для установки діагнозу й 

прогнозу при вирішенні завдань, оцінювати й вибирати методи найбільш 

підходящі для їх вирішення» [4]. 

Теоретичний аналіз сучасного стану дослідження проблеми формування 

професійних компетентностей майбутніх фахівців охорони праці у процесі 

фахової підготовки дає можливість вказати, що професійна компетентність, 

будучи складним та багатофакторним явищем, являє собою єдину, цілісну 

структуру. Професійна компетентність майбутнього фахівця з охорони праці 

може бути сформована за умови єдності взаємопов’язаних компонентів і 

базуватися на існуючих можливостях оптимального розвитку його особистості, 

які активно інтегруються та розвиваються у процесі успішного оволодіння ним 

професійною діяльністю, яка має носити характер суб’єктивної значущості. 

Педагогічна діяльність виступає тим конструктивним аспектом, за якого 

особистісне зростання набуває якості неодмінної умови досягнення 

професіоналізму. Процес формування компетентностей у педагогічному 

процесі передбачає застосування новітніх інтегративних педагогічних 

технологій, розширення сфери міжпредметних зв’язків, урахування 



потенційних і ресурсних можливостей особистості майбутнього фахівця, його 

знань і досвіду, активізація та залучення студентів до самостійної роботи та 

розвитку їхньої відповідальності за отримання результату власної діяльності 
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