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ПЕДАГОГІКА 

Проблеми підготовки фахівців 

 

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 

Освіта є ресурсом для соціальної мобільності та кар’єрного зростання 

молоді. Основні вимоги до сучасного фахівця – це компетентність, 

майстерність та професіоналізм.  

Навчання у вищому навчальному закладі є першим етапом на шляху до 

оволодіння професійною майстерністю. За період навчання у закладі вищої 

освіти студенти отримують необхідний фундамент знань для майбутньої 

професійної діяльності, у них формується спрямованість, систематизуються 

певні вміння та навички [9]. 

Формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів є 

предметом вивчення багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців [1, 2, 3, 5, 6, 

11, 12]. Вони розглядають професійну компетентність, як певний якісний етап 

на шляху до професійної майстерності, єдність знань, умінь та навичок, потреб, 

інтересів, потягів, самоусвідомлення; рівень професійної майстерності; якісна 

характеристика рівня оволодіння особистості своєю професійною діяльністю 

[1, 2, 3, 4, 5, 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» [7, с. 345]. 

На думку С. Кара [6] компетентна людина – це особа, яка має достатні 

знання в якій-небудь галузі; яка з чим-небудь добре обізнана; тямуща; 
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ґрунтується на знанні, кваліфікована; має певні повноваження; повноправна, 

повновладна.  

В словнику іншомовних слів [10, 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».  

А. Новиков [8, 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 та ін.. 

Професійна підготовка педагога це формування професійно-педагогічної 

спрямованості студента та 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 [5]. 

Професійна компетентність майбутніх спеціалістів передбачає вміння 

приймати вірні рішення у практичному житті. У змісті виробничої 

компетентності педагога професійного навчання слід виділити знання, вміння, 

практичні навички та досвід практичної діяльності у галузі освіти. 
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Виробнича компетентність майбутніх фахівців професійної освіти – це 

насамперед професіоналізм і вміння опрацьовувати та впроваджувати систему 

управління охороною праці, відповідно до законодавчих та нормативних актів, 

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 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, 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 діяльність. 

Відомо, що професійність майбутнього фахівця професійної освіти 

визначається його готовністю до педагогічної діяльності в сучасному закладі 

освіти, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі 

освіти.  

Майбутній педагог професійної освіти, повинен знати – основи педагогіки, 

методику викладання фахових дисциплін, дидактичні основи професійної 

освіти, креативні технології навчання та комунікативні процеси в педагогічній 

діяльності, методи технічної творчості та ін.. Крім того, педагог повинен вміти: 

виховувати в учнів наполегливість, допитливість, старанність, працьовитість, 

доводити справу до кінця, постійно підвищувати свою майстерність; навчати 

учнів працювати в колективі, спільно вирішувати проблеми та труднощі; 

навчати учнів культури праці; застосовувати інформаційні технології в 

навчальному процесі. 

Виходячи з вищесказаного приходимо до висновку, що професійна 

компетентність формується в освітньому процесі відповідно до специфіки та 



 4 

завдань професії, яку здобуває студент та характеризується п’ятикомпонентною 

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

регуляцію, готовність. Діяльність майбутнього педагога професійної освіти, 

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 сфері освіти. 
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