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Бартошик І. С.,  

викладач спецдисциплін 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У 

СТУДЕНТІВ  КОЛЕДЖУ 
 Сьогодні у студентів та педагогів   коледжів є привід для занепокоєння: для роботодавців 

є важливим не тільки те, що знають та вміють робити випускники, а й уміння збирати та 

використовувати дані для вирішення технологічних завдань, швидко приймати практичні 

рішення.  

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі шляхів формування професійних 

компетентностей були присвячені роботи В. П. Бездухова, М.К. Будникова, О. М. Дахіна, Б. Д. 

Ельконіна, А. К. Маркова та ін.  

У сучасному світі однією з найважливіших компетенцій фахівця у будь-якій галузі є 

вміння "керувати інформацією". Це означає здатність знайти, вибрати, оцінити інформацію з 

різних джерел. Необхідно навчити студента не тільки опрацьовувати новий матеріал, а й 

пов'язувати його з іншою інформацією і критично оцінювати його актуальність та якість. 

 Щоб підібрати завдання, які будуть відповідати і навчальній програмі, і вимогам  

сьогодення, викладач має проявити креативність, ентузіазм.  

Особливістю навчання в  коледжі є те, що за 3-4 роки педагоги мають вчорашнього 

школяра перетворити на компетентного фахівця. Тож необхідно навчити студентів швидко 

сприймати та опрацьовувати інформацію.  

Щоб зробити сприйняття нового матеріалу більш цілеспрямованим, важливо спочатку 

вказати, яку користь принесуть нові знання, де вони застосовуються та яке їх практичне 

значення. А для більш комплексного засвоєння інформації найкраще розбити її на невеликі 

тематичні порції, які можна опанувати за один раз. Далі слід систематизувати отримані знання, 

в подальшому це допоможе відтворити логічний ланцюжок, що сприяє запам’ятовуванню.  

Недоліком є те, що студенти мають можливість збирати та інтерпретувати відповідні дані, 

як правило, в межах своєї сфери навчання. Важливе значення має організація наукових 

об’єднань, предметних гуртків, проведення пошукових та наукових досліджень, бо професійна 

компетентність майбутнього спеціаліста формується "на засадах теоретичних знань, 

практичних умінь, значущих особистісних якостей та життєвого досвіду, що зумовлює 

готовність фахівця до виконання професійних обов’язків та забезпечує високий рівень його 

самоорганізації" [2, с. 7].  

Для того щоб студент міг передавати інформацію, ідеї, проблеми та шляхи їх вирішення, в 

нього має бути розвинута компетенція "усного спілкування". Вона допомагає ефективно 

поширювати свій досвід та отримані знання серед одногрупників, а в майбутньому – колег.  

Важливим є вміння працювати в команді, координувати з іншими вирішення поставлених 

завдань, проблем. Компетентність визначає якість і рівень професійної готовності до діяльності, 

що виражається в характері праці, здатності в умовах різних труднощів знаходити раціональне 

рішення виниклої проблеми. Ріст компетентності сполучений із самоаналізом і самооцінкою 

особистості, які є внутрішнім стимулом професійного самовизначення [1, с. 26].  

Тож доречно буде створювати власні проекти, проводити конференції, круглі столи, 

диспути.  

Найчастіше виникає у студентів проблема, пов'язана з відсутністю логічної структури 

доповіді. Щоб уникнути даної помилки, особливо на перших порах, важливо допомагати 

кожному індивідуально.  

Протягом навчання студент має навчитися використовувати свої знання у майбутній 

професійній діяльності, отримати навички, які допоможуть знаходити рішення проблем, які 

можуть виникати. Тож формувати професійну впевненість та компетентність у студентів 

необхідно за допомогою проектного навчання, створення реальних ситуацій, проведення 

екскурсій на виробництво. Студенти також можуть закріпити знання, вміння, отримані на 

лекційних заняттях, під час виконання завдань підприємств, фірм, з якими співпрацює 
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навчальний заклад. Відпрацювати професійні вміння та навички можна як під час самостійного 

дослідження, а також під час практики.  

Формувати професійні компетентності у студентів можна також за допомогою розвитку їх 

творчого потенціалу, який у майбутньому допоможе розвиватися студенту як професіоналу. 

«Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх чинників 

набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу додаткових мотивів, особистісних 

утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів в  одному чи кількох видах 

творчості», – вказує С. Сисоєва [3, с. 14].  

Тож необхідно розвивати у студентів професійну креативність. Важливим є проведення 

факультативних курсів, де завдяки співпраці з викладачами та однолітками можна розкрити 

науково-дослідний потенціал студента.  

Висновок. Застосування різних шляхів і методів формування професійних 

компетентностей у студентів допоможе стимулювати самостійне, індивідуальне та колективне 

навчання, а також мотивуватиме студентів до активного та постійного розвитку професійних 

умінь і навичок.  
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  майстер виробничого навчання 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

 КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

  В період інтеграції України в європейський освітній простір, суспільству потрібна 

професійно-компетентна молодь, яка вміє швидко адаптуватися в нестабільних умовах, здатна 

до ризику, самостійного вибору сфер діяльності, поведінки, орієнтованої на успіх, 

самореалізацію. Мірилом її професійності є не тільки академічні знання, а також креативне, 

аналітичне, творче, інноваційне мислення, вміння працювати над проектами в команді, 

інформаційна грамотність і навички ефективного використання ІТ- технологій. Саме тому 

метою професійного (професійно-технічної) навчання Закон України «Про освіту» визначає 

формування і розвиток професійних компетенцій особи, необхідних для професійної діяльності 

за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці 

та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя. Професійна (професійно-

технічна) освіта все більше орієнтується на підготовку кваліфікованого робітника відповідного 

рівня та профілю, конкурентоспроможного на державному та європейському ринках праці, 

компетентного спеціаліста, який не тільки вільно володіє обраною професією й орієнтується в 

суміжних галузях діяльності, а й готовий до постійного професійного росту, соціальної та 

професійної мобільності. Високий рівень підготовки робітничих кадрів сприяє залученню 

іноземних інвестицій, розвиває можливості експортного виробництва з великою питомою 

вагою кваліфікованої праці. Вважаємо, що перехід від суспільства знань до суспільства життєво 

компетентних громадян потребує навчання за сучасними педагогічними та виробничими 

технологіями. Саме тому в освітній діяльності з підготовки робітничих кадрів за професіями 

«Кухар», «Кондитер» педагогічні працівники зосередили увагу на використанні, узагальненні 

та розширенні компетенцій із предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної 

підготовки. Міжпредметна інтеграція дозволяє своєю нестандартністю зацікавити учнів, дає їм 

можливість використовувати, підсумовувати і по-новому осмислювати отримані раніше знання. 

Разом з тим надаються можливості формувати в учнів ключові компетенції, що неможливо при 
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ізольованому вивченні предметів [1]. Нарівні із загальноосвітніми предметами, які є базою для 

вивчення предметів професійного блоку дисциплін у професійному (професійно-технічному) 

закладі освіти і сприяють підвищенню якості професійної підготовки через інтеграцію знань, 

умінь, навичок з різних предметів. Основною метою інтеграції навчальних дисциплін є синтез 

суб'єктивно нового знання. Ось чому, педагоги, працюючи у творчому тандемі (майстри 

виробничого навчання професій харчових технологій, викладач іноземної мови, методист 

закладу освіти), спрямували роботу на удосконалення компетенцій учнів з англійської мови за 

професійним спрямуванням, з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів для розбудови європейської України. Перетворення, що відбуваються в усіх сферах 

нашого життя, надають фахівцям нові можливості самореалізації, яка може здійснюватися не 

тільки через окремі випадки спілкування із зарубіжними колегами та партнерами, але й у 

процесі професійної діяльності в умовах іншомовного суспільства. У такому зв’язку необхідно 

спрямовувати навчання учнів на розвиток здібностей вирішення завдань, пов’язаних з 

майбутнім фахом, і представлення їх результатів засобами іноземної мови, тобто формування 

іншомовної професійної комунікативної компетентності [2]. Варто звертати увагу учнів на 

штaмпи, кліше, стандартні фoрмули і вирaзи, що використoвуються учнями у діловому 

спiлкувaнні і які вважають стійким «готовим до вживання» матеріалом, що може допомогти 

учню краще висловлювати свої думки. 

      Для визначення змісту професійного навчання і підбору дидактичного матеріалу 

використовуються наступні принципи:  

 прагматичність;  

 автентичність;  

 професійна адекватність (з урахуванням терміносистеми кухарської справи); 

  врахування очікувань самих учнів [3]. 

      Нині, в еру освітніх реформ, наша держава обрала два пріоритетні напрямки: іноземні мови 

та ІТ-технології. Без належного знання українцями англійської мови на належному рівні 

неможлива інтеграція України до наукового, економічного та політичного простору. 

За матеріалами дискусій, організованих в рамках проекту ПРООН «Освітня політика та 

освіта «рівний-рівному», 2004 р. визначено перелік ключових компетентностей, який 

пропонується українським педагогам: 

1. Уміння вчитися — програмує індивідуальний досвід самос-тійного навчання. Людина, 

яка вміє самостійно вчитися, в майбутньому зможе самостійно та творчо працювати. 

Компетентність передбачає, що особистість: сама визначає мету навчально-пізнавальної 

діяльності; планує, програмує свою діяльність; організовує свою працю для досягнення мети; 

знаходить і накопичує потрібні знання, способи для розв’язання завдань; виконує в певній 

послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює свою 

діяльність і практично її вдосконалює; має вміння і навички самоконтролю та самооцінки. 

2. Загальнокультурна — стосується розвитку культури особистості та суспільства у всіх 

її аспектах. Вона, насамперед, передбачає вміння: аналізувати й оцінювати найважливіші 

досягнення національної та світової науки і культури, орієнтуватися в культурному та 

духовному просторі сучасного українського суспільства; застосовувати засоби й технології 

інтеркультурної взаємодії; користуватися рідною мовою й іноземними мовами, застосовувати 

навички мовлення та норми відповідної мовної культури; використовувати рідну й іноземні 

мови в активній взаємодії; спрямовувати самовиховання на єдність індивідуальних, 

національних і загальнолюдських цінностей; реалізовувати моделі толерантної поведінки в 

умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами і країнами. 

3. Компетентності з інформаційних і комунікативних технологій (ІКТ) — пе-

редбачають здібності: застосовувати інформаційно-комунікативні технології в навчанні та 

повсякденному житті; раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для 

розв’язання задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, 

зберіганням, поданням і передаванням; будувати інформаційні моделі та досліджувати їх за 

допомогою засобів ІКТ; оцінювати процес і досягнуті результати технологічної діяльності. 

4. Підприємницька — передбачає реалізацію здібностей: співвідносити власні економічні 



 6 

інтереси й потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними 

ресурсами, інтересами й потребами інших людей і суспільства; застосовувати технології мо-

ніторингу ресурсів і забезпечення стійкого зростання; організовувати власну трудову та 

підприємницьку діяльність і працю колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових 

відносин; аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх 

із потребами ринку праці; складати, здійснювати й оцінювати плани підприємницької 

діяльності та особисті бізнес-проекти, розробляти програми дій і прийняття економічно й 

екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі; презентувати та поширювати інформа-

цію про результати — продукти власної економічної діяльності та діяльності колективу. 

5. Громадянська — передбачає такі здатності: орієнтуватися у проблемах сучасного 

суспільно-політичного життя в Україні, знати процедури участі в діяльності політичних 

інститутів демократичної держави, органів місцевого самоврядування; застосовувати 

процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод громадян, виконання гро-

мадянських обов’язків у межах місцевої громади, держави; взаємодіяти з органами державної 

влади на користь собі й громадянському суспільству; використовувати способи діяльності й 

моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні 

інтереси особи та захищають права людини і громадянина; приймати індивідуальні та 

колективні рішення, враховуючи інтереси й потреби громадян, суспільства і держави. 

6. Соціальна — передбачає такі здібності: аналізувати механізми функціонування 

соціальних інститутів суспільства, визначати в них власне застосовувати навички мовлення та 

норми відповідної мовної культури; використовувати рідну й іноземні мови в активній взає-

модії; спрямовувати самовиховання на єдність індивідуальних, національних і 

загальнолюдських цінностей; реалізовувати моделі толерантної поведінки в умовах 

культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами і країнами. 

7. Здоров’язберігаюча — передбачає збереження власного фізич-ного, психічного, 

духовного і соціального здоров’я. Вона включає: життєві навички, що сприяють фізичному 

здоров’ю (раціональне харчування, рухова активність, санітарно-гігієнічний режим праці та 

відпочинку); навички, що сприяють соціальному здоров’ю (ефективне спілкування, співчуття, 

розв’язання конфліктів, поведінка в умовах тиску, погроз, дискримінації, спільна діяльність і 

співробітництво); навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю (са-

моусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей 

і програм, самоконтроль, мотивація успіху та тренування волі) [4]. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТНТНОСТЕЙУЧНІВ В 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Наприкінці XX ст. почали відбуватися докорінні зміни в парадигмі й методології освіти, 

передумови й окремі елементи яких складалися протягом усього століття. В умовах 

реформування освіти значна роль приділяється вихованню особистості, здатної до 

самореалізації, самовизначення, самоусвідомлення у реаліях сучасного життя. Ознаками 

революції в освіті, що відбувається на зламі століть, є сукупність якісних зрушень (інколи 

навіть стрибків), серед яких:  перехід від «конвеєрного виробництва» фахівців різних галузей до 

виробництва їх «малими серіями» чи навіть «поштучно». При цьому найважливішою 

властивістю, що її набуває освіта, стає гнучкість, здатність до переналагодження, це стосується 

як освітньої системи, так і її продукту — фахівця;  перехід від засвоєння інформації до 

формування якостей, необхідних для творчої діяльності та постійного засвоєння нової 

інформації. Основним орієнтиром освіти є формування творчої особистості, що здатна 

саморозвиватися. Отже, необхідне нове, більш широке розуміння стратегії освіти — створення 

потужного, духовно насиченого і різноманітного освітнього середовища України — складової 

європейського освітнього простору. Спрямованість системи освіти на засвоєння системи знань, 

яка була традиційною й виправданою ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає сучасному 

соціальному замовленню, яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних 

членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і 

економічних завдань. Виконання цих завдань потребує істотного посилення самостійної й 

продуктивної діяльності школярів, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, 

умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті 

суспільства. Як економічні, соціальні, так і інші чинники розвитку цивілізації посилили 

зацікавленість суспільства результатами освіти і зумовили появу (поруч із традиційними: 

кількість років навчання, здобуття певного ступеня освіти) нових, важливіших і реальніших, 

індикаторів цих результатів.  

 Такими індикаторами сьогодні, разом з тим, що особа має певні знання з різних галузей 

науки, є її здатність відповідати вимогам сучасного життя. Якщо у 80-х роках розвинені країни 

тільки розпочали обговорювати прагматичніші підходи до навчання, то останніми роками 

можна спостерігати систематичні зусилля в цьому напрямі. Такими індикаторами в багатьох 

країнах стали саме компетентності, що визначають готовність учня до життя, його участі в 

житті суспільства. Компетентнісний підхід в навчанні сприяє успішній адаптації школярів в 

соціумі, рішенню ключових проблем сучасного життя, їх професійному самовизначенню. 

Введення поняття освітніх компетенцій дозволяє вирішувати проблему, типову для освітніх 

закладів, коли учні можуть добре опанувати набір теоретичних знань, але зазнають значні 

труднощі в практичній діяльності, що вимагає використання цих знань для вирішення 

конкретних завдань або проблемних ситуацій. Отже, компетентність — здатність (потенціал), 

здійснювати складні види діяльності. Компетентності розрізняються за видами: ключові, базові 

і функціональні. Ключові компетентності — компетентності, необхідні для життєдіяльності 

людини і пов’язані з її успіхом у швидкозмінному суспільстві. Діяльність людини, зокрема й 

засвоєння будь-яких знань, умінь і навичок, складається з конкретних дій, операцій, що їх 

виконує людина. Виконуючи ці дії, розмірковуючи над їх виконанням, усвідомлюючи потребу в 

них та оцінюючи їх важливість для себе або для суспільства, людина тим самим розвиває 

компетентність в тій чи іншій життєвій сфері. Якщо сфера життя, в якій людина відчуває себе 

здатною ефективно функціонувати (тобто компетентною), є достатньо широкою, йдеться про 

так звані «ключові» чи життєві компетентності. Якщо ж компетентність поширюється на вужчу 

сферу, наприклад, у рамках певної наукової дисципліни, то можна говорити про предметну чи 

галузеву компетентність. Отже, ключова компетентність — це об’єктивна категорія, що фіксує 

суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна 

застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, 

громадянська, здоров`язберігаюча, соціальна компетентність та компетентність з питань 

інформаційно-комунікаційних технологій). Ключова компетентність: сприяє досягненню 

успіхів у житті; розвитку якості суспільних інститутів; відповідає багатоманітним сферам 
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життя. За матеріалами дискусій, організованих в рамках проекту ПРООН «Освітня політика та 

освіта «рівний-рівному», 2004 р. визначено перелік ключових компетентностей, який 

пропонується українським педагогам:  

   1. Уміння вчитися — програмує індивідуальний досвід самостійного навчання. Людина, яка 

вміє самостійно вчитися, в майбутньому зможе самостійно та творчо працювати. 

Компетентність передбачає, що особистість: сама визначає мету навчально-пізнавальної 

діяльності; планує, програмує свою діяльність; організовує свою працю для досягнення мети; 

знаходить і накопичує потрібні знання, способи для розв’язання завдань; виконує в певній 

послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює свою 

діяльність і практично її вдосконалює; має вміння і навички самоконтролю та самооцінки.  

   2. Загальнокультурна — стосується розвитку культури особистості та суспільства у всіх її 

аспектах. Вона, насамперед, передбачає вміння: аналізувати й оцінювати найважливіші 

досягнення національної та світової науки і культури, орієнтуватися в культурному та 

духовному просторі сучасного українського суспільства; застосовувати засоби й технології 

інтеркультурної взаємодії; користуватися рідною мовою й іноземними мовами, застосовувати 

навички мовлення та норми відповідної мовної культури; використовувати рідну й іноземні 

мови в активній взаємодії; спрямовувати самовиховання на єдність індивідуальних, 

національних і загальнолюдських цінностей; реалізовувати моделі толерантної поведінки в 

умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами і країнами.  

   3. Громадянська — передбачає такі здатності: орієнтуватися у проблемах сучасного 

суспільно-політичного життя в Україні, знати процедури участі в діяльності політичних 

інститутів демократичної держави, органів місцевого самоврядування; застосовувати 

процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод громадян, виконання 

громадянських обов’язків у межах місцевої громади, держави; взаємодіяти з органами 

державної влади на користь собі й громадянському суспільству; використовувати способи 

діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, 

задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини і громадянина; приймати 

індивідуальні та колективні рішення, враховуючи інтереси й потреби громадян, суспільства і 

держави.  

   4. Підприємницька — передбачає реалізацію здібностей: співвідносити власні економічні 

інтереси й потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними 

ресурсами, інтересами й потребами інших людей і суспільства; застосовувати технології 

моніторингу ресурсів і забезпечення стійкого зростання; організовувати власну трудову та 

підприємницьку діяльність і працю колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових 

відносин; аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх 

із потребами ринку праці; складати, здійснювати й оцінювати плани підприємницької 

діяльності та особисті бізнес-проекти, розробляти програми дій і прийняття економічно й 

екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі; презентувати та поширювати 

інформацію про результати — продукти власної економічної діяльності та діяльності 

колективу.  

   5. Соціальна — передбачає такі здібності: аналізувати механізми функціонування соціальних 

інститутів суспільства, визначати в них власне застосовувати навички мовлення та норми 

відповідної мовної культури; використовувати рідну й іноземні мови в активній взаємодії; 

спрямовувати самовиховання на єдність індивідуальних, національних і загальнолюдських 

цінностей; реалізовувати моделі толерантної поведінки в умовах культурних, мовних, 

релігійних та інших відмінностей між народами і країнами. 6. Компетентності з інформаційних 

і комунікативних технологій (ІКТ) — передбачають здібності: застосовувати інформаційно-

комунікативні технології в навчанні та повсякденному житті; раціонально використовувати 

комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язання задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, 

її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням; будувати інформаційні 

моделі та досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ; оцінювати процес і досягнуті результати 

технологічної діяльності.  
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   7. Здоров’язберігаюча — передбачає збереження власного фізичного, психічного, духовного і 

соціального здоров’я. Вона включає: життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю 

(раціональне харчування, рухова активність, санітарно-гігієнічний режим праці та відпочинку); 

навички, що сприяють соціальному здоров’ю (ефективне спілкування, співчуття, розв’язання 

конфліктів, поведінка в умовах тиску, погроз, дискримінації, спільна діяльність і 

співробітництво); навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю (самоусвідомлення 

та самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей і програм, 

самоконтроль, мотивація успіху та тренування волі). Отже, під компетентністю людини 

педагоги розуміють спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і 

ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто 

ідентифікувати і розв’язувати, незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, характерні для 

певної сфери діяльності. Сформовані компетентності людина використовує в різних соціальних 

контекстах залежно від здійснення різних видів діяльності. Компетентна людина застосовує ті 

стратегії, які здаються їй найприйнятнішими для виконання окреслених завдань. Управління 

власною діяльністю веде до підвищення або модифікації рівня компетентності людини. 

Компетентність виступає умовою розвитку і набуття зрілої форми думок, мотивів, цінностей, 

спрямованості особистості, яка прагне самоствердитися у власній діяльності, реалізувати 

творчий потенціал, проявити свої здібності, набути ав- торитету у своїх колег і самого себе. Це 

свідчить про мотиваційно-спонукальну функцію компетентності. Компетентність активізує 

пізнавальну та інтелектуальну діяльність особи. Це виявляється в інтересі і засвоєнні особою 

накопичених людством знань, розширенні особистістю освіченості, кругозору, ерудиції, 

націлених на перспективний розвиток. У цьому можна вбачати прояв гностичної функції 

компетентності. Відбиття отриманих знань в практичній діяльності у вигляді умінь і навичок 

визначає діяльнісну функцію компетентності в структурі особистості. Компетентність 

виявляється також у здатності людини до вольових напружень, мобілізації своїх сил у 

подоланні труднощів у процесі пізнавальної або професійної діяльності, наполегливості, 

витривалості, стриманості, що свідчить про емоційно-вольову функцію компетентності в 

структурі особистості. Зазначені вище функції забезпечують свідому, вмотивовану поведінку і 

самореалізацію особистості, розвивають уміння розв’язувати життєві і виробничі проблеми. 

Оцінне відношення і усвідомлення людиною своєї поведінки, ідеалів і мотивів, цілісну оцінку 

самого себе як особистості характеризують ціннісно-рефлексивну функцію компетентності. 

Комунікабельність, відкритість до спілкування і збагачення у процесі міжособистісної взаємодії 

є результатом прояву комунікативної функції компетентності. Зауважимо, що в цій сукупності 

функцій системотвірною є діяльнісна функція, оскільки компетентність виявляється в умінні 

розв’язувати проблеми (проблемні завдання у певній предметній галузі), проектувати свою 

власну діяльність, що вирізняється якістю і результативністю. Одним із завдань компетентно 

спрямованої освіти є розвиток холістичного мислення (холістичне мислення (від англ.— 

holistic) — це «вміння мислити масштабно, щоб бачити проблему цілісно в контексті її 

оточення і пов’язувати багато дрібних деталей»), уміння розуміти широкий, а іноді й 

глобальний контекст проблем, тобто уміння контекстувати знання. Як одержати доступ до 

інформаційних відомостей про світ і як сформувати уміння послідовно викладати й 

організовувати ці відомості? Ця проблема стосується кожного громадянина нового тисячоліття. 

Наші знання роз’єднані, роздроблені за дисциплінарними галузями, глибоко неадекватні для 

осягнення проблем, які стають глобальнішими, трансдисциплінарними, полідисциплінарними,  

багатовимірними і планетарними. Ключові життєві компетентності беруть до уваги в процесі 

оцінення демократизації освіти молоді. Це здатність працювати в команді, застосовувати 

інформаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти та ін. Завдання сучасного 

педагога — використовувати весь арсенал педагогічного впливу на учня з метою формування 

цих компетентностей. Огляд різних формул успіху відомих авторів дає змогу простежити 

«головні кроки до успіху», своєрідний «алфавіт успіху»: визначеність мети або старт з 

правильними цілями, віра в себе, впевненість у власних силах, дбайливе ставлення до часу і 

грошей, здатність доводити справу до кінця або дотримання вибраного шляху, здоровий глузд, 

знати, коли потрібно відступити, колективізм, синергія, контрольована увага, самодисципліна, 
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особиста ініціатива, перетворення проблем у можливості, підтримка фізичного і душевного 

здоров’я, позитивний стан духу, творчий підхід, уміння робити висновки з невдач та ін. У 

процесі розвитку ключових компетентностей увнів особливу увагу слід приділяти формуванню 

емоційно-вольового компонента особистості. Необхідно актуалізувати сферу психологічних 

процесів, пов’язаних із саморозвитком особистості, що охоплює сприймання, увагу, пам’ять, 

мислення, уяву, волю, характер, здібності, фантазію. Важливо звернути увагу на значення 

прояву почуттів, уміння їх демонструвати та стримувати в різних життєвих ситуаціях. Важливе 

значення має вміння використовувати «терапію» поведінки, яка охоплює різноманітні 

хвилювання та стреси, пов’язані, зокрема, із виступами перед аудиторією. Важливими засобами 

самовдосконалення є особисті програми, щоденники, записники та ін. Важливим компонентом 

розвитку ключових компетентностей є формування моральної сфери особистості. Духовність 

людини, наукові знання дають можливість розібратися в складних явищах, що відбуваються в 

природі й суспільстві. Сучасна освіта передбачає переорієнтацію навчально-виховного 

процессу на постановку і розв’язання завдань самим учнем. Інтеграція в світовий освітній 

простір створює нові можливості для творчого розвитку кожної особистості. Щоб досягти 

обраної мети, учень вільно вибирає формули успіху та власну життєву траєкторію. Водночас, 

результати багаторічної роботи експертів країн Європейського Союзу щодо реалізації 

компетентнісно орієнтованої освіти свідчать, що:  

   для будь-якої країни корисно порівнювати міжнародний і національний досвіди як розвитку 

освітньої системи загалом, так і можливостей для запровадження компетентнісного підходу 

зокрема;  

    повне копіювання будь-яких світніх моделей і феноменів інших країн є непродуктивним;  

національні моделі освіти слід розбудовувати, керуючись національними потребами і 

особливостями. 
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Єлізарова Н.Ф., 

  майстер виробничого навчання 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

НА ВИРОБНИЧОМУ  НАВЧАННІ 
Формування компетентностей здобувачів освіти  зумовлене реалізацією не тільки 

відповідного оновлення змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання. 

Перелік цих методів є досить широким, їх можливості – різноплановими, тому доцільно 

окреслити провідні стратегічні напрями, визначивши, що єдиного рецепту на всі випадки життя 

, звісно, не існує. 

Потенціал методик та технологій є дуже високим і реалізація його безпосереднім чином 

впливає на досягнення такого результату навчання як компетентність. 

Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими здобувач 

освіти  знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. 
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Продуктивні – означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на 

належному рівні знання та вміння ». 

І.Підласий, підкреслюючи, що продуктом навчального закладу є людина, особистість, 

відзначає основні задачі, які підлягають реалізації: 

· Створення умов для розвитку та самореалізації здобувачів; 

· Задоволення запитів та потреб здобувача освіти; 

· Засвоєння продуктивних знань, умінь; 

· Розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя; 

· Виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві. 

Ці задачі, як видно, певною мірою співзвучні до переліку завдань основних груп 

компетентностей. Чим же має керуватись майстер для їх розв’язання ? Витяг із об’ємного, 

змістовного комплексу педагогічних правил може бути інформацією до роздумів майстра 

незалежно від стажу їх роботи, категорії та технології, яку вони використовують. 

 Виробниче навчання  формує особистість здобувача, а майстер своєю діяльністю, 

пов’язаною з формуванням професійних навичок. 

На виховання активності не варто шкодувати часу. Сьогоднішній активний здобувач – 

завтрашній активний член суспільства. Допомагайте здобувачам  оволодіти найбільш 

продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися. 

 Пам’ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. 

Привчайте здобувачів думати і діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних 

переказів, дослівного відтворення. Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, 

пізнавальні задачі розв’язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання. 

Слід частіше показувати здобувачам  перспективи їх навчання. Вивчайте і враховуйте 

життєвий досвід  здобувачів, їх інтереси, особливості розвитку. 

Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із виробничого навчання. 

Заохочуйте дослідницьку діяльність здобувачів. Практикою доводьте необхідність наукових 

знань, які вивчаються у коледжі. Навчайте так, щоб здобувач  розумів, що навчання є для нього 

життєвою необхідністю. 

     Пояснюйте здобувачам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться 

всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів. 

Ключові і предметні компетентності 
Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти зазначено в Державних 

стандартах освіти, його реалізовано в «Критеріях навчальних досягнень». Під поняттям 

компетентнісний підхідрозуміють спрямованість освітнього процесу на формування й 

розвиток ключових (базових, основних, надпредметних)  і предметних 

компетентностей особистості. 

Серед визначених педагогами ключових компетентностей основними є такі: 

навчальна (вміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, 

виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм 

навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат 

такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити 

власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень); 

здоров’язберігаюча компетентність (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та 

духовне здоров’я – своє та інших людей). 

Ключові компетентності досягаються в процесі навчання через усі без винятку предмети й 

виховні заходи. Проте за набуття ключових компетентностей відповідальна не тільки коледж: 

на їх формування впливають сім’я, масмедіа, релігійні та культурні організації. 

Набуття особистістю необхідних ключових компетентностей важливе для неї, оскільки 

вони сприяють: 

· участі в створенні демократичних засад суспільства; 

· соціальному взаємопорозумінню та справедливості; 

· дотриманню прав людини й автономії всупереч глобальній нерівності та нерівним 

можливостям. 
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Ключові компетентності є змінними, вони залежать від пріоритетів суспільства, цілей 

освіти, а відтак мають рухливу й перемінну структуру. Крім того, на відбір ключових 

компетентностей впливають суб’єктивні чинники, пов’язані з самою особистістю. Зарубіжні 

експерти виділяють таку основну рису ключових компетентностей: вони мають бути 

сприятливими для всіх членів суспільства, відповідними всім людям незалежно від статі, віку, 

раси, класу, культури, сімейного стану й мови. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  В ПРОЦЕСІ  ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ. 
 Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, 

здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. 

Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, 

умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті 

суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасного навчання, головне 

завдання якої — підготувати компетентну особистість, спроможну знаходити правильні 

рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому 

актуальним завданням сучасної освіти  є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який 

передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій 

особистості.  

10 КЛЮЧОВИХ ШЛЯХІВ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ : 

 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.  

 Основні компетентності у природничих науках і технологіях.  

 Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 

критичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному 

спілкуванні.  

 Уміння вчитися впродовж життя.  

 Спілкування іноземними мовами.  

 Математична компетентність.  

 Ініціативність і підприємливість.  

 Обізнаність та самовираження у сфері культури.  

 Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя.  

 Соціальна та громадянська компетентності.  

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані.  Кожну з них діти 

набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти.  

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: 

 уміння читати і розуміти прочитане;  

 уміння висловлювати думку усно і письмово;  

 критичне мислення;  

 здатність логічно обґрунтовувати позицію;  
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 виявляти ініціативу; 

 творити;  

 уміння розв’язувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; 

 уміння конструктивно керувати емоціями;  

 застосовувати емоційний інтелект; 

 здатність співпрацювати в команді.  

Сучасні умови життя потребують, аби людина мислила і працювала творчо, а також 

уміла приймати нестандартні рішення. Саме цим зумовлена нині увага педагогів до інновацій. 

Сьогодні метод проектів вважається одним із найперспективніших методів навчання, адже він 

створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається, підвищує мотивацію до навчання 

і сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, формує навички пошуково- дослідницької 

технології. 

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він застосовувався як у 

вітчизняній дидактиці, так і в закордонній. Виник у 20-ті роки минулого століття у США. Цей 

метод пов’язують з ідеями гуманістичного напряму в філософії й освіті, висунутими 

американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В. Х. Килпатріком. 

Останнім часом цьому методу приділяється пильна увага в багатьох країнах світу. Метод 

проектів набув поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань 

і можливостей їх практичного застосування для розв’язування конкретних проблем дійсності в 

спільній діяльності. Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання 

застосовувати – основна теза сучасного розуміння методу проектів. 

Особливої уваги потребує завершальний етап проектної діяльності – презентація (захист) 

проекту. Для цього треба допомогти здобувачам провести самоаналіз проекту, оцінити процес 

проектування за допомогою запитань. Також діти потребуватимуть допомоги при підготовці 

проекту до презентації. Захист проекту – завершальний етап його виконання, коли здобувачі 

звітують про проведену ними роботу. Зазвичай захист проектів здійснюється у формі виставки 

тих виробів, які створили учні. Крім того, іноді доцільно пропонувати дітям підготувати 

невеликі виступи з розповіддю про свій проект. 

Після захисту проекту виготовлені вироби можна подарувати людям, чиї потреби 

вивчали діти, членам родин учнів, можна передати у дитячий садок. Важливо, щоб здобувачі 

освіти відчули потребу у тих виробах, які вони самостійно виготовили, пройнялися  

атмосферою свята під час презентації. 

Дуже важливе питання, що має стимулюючий характер, – оцінювання виконаних 

проектів. Школярів, які досягли особливих результатів у виконанні проекту, можна відзначити 

дипломами або пам’ятними подарунками, при цьому у початковій школі має бути заохоченим 

кожен учень, який взяв участь у виконанні проекту. На варто перетворювати презентацію у 

змагання проектів із присудженням місць. Краще виділити декілька номінацій і зробити так, 

аби кожен проект «переміг» у якійсь номінації. Наприклад, можливі такі номінації: 

«Пізнавальний проект», «Потрібний проект», «Пам’ятний проект», «Яскравий проект», 

«Веселий проект» тощо. Окрім особистих призів можна приготувати спільний приз для усього 

класу за успішне завершення проектів. Це може бути похід до лісу, на виставку, в музей, на 

екскурсію і т.д. 

Роль майстра в проектній діяльності 
Здобувачі відрізняються один від одного не тільки різним рівнем підготовленості до 

засвоєння знань. Кожен із них володіє більш стійкими індивідуальними особливостями, які не 

можуть (та й не повинні) не враховуватися викладачем. Водночас ці індивідуальні особливості 

накладають свої вимоги на організацію навчального процесу. Індивідуальні відмінності 

стосуються й пізнавальної сфери дітей: одні мають зоровий тип пам’яті, інші – слуховий чи 

зорово-руховий і т.д. У одних наочно-образне мислення, а в інших – абстрактно-логічне. Це 

означає, що одним легше сприймати матеріал за допомогою зору, іншим – на слух; комусь 

потрібне конкретне уявлення матеріалу, іншим – схематичні дані тощо. Нехтування 

індивідуальними особливостями учнів при навчанні призводить до виникнення в них різного 

роду труднощів, ускладнює шлях досягнення поставлених цілей. При цьому вчитель виступає 
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не як керівник, а як фасилітатор, тобто як людина, яка створює сприятливі умови для 

самостійного й осмисленого навчання,  активізує та стимулює допитливість і пізнавальні 

мотиви учнів, організовує групову навчальну роботу, підтримує прояви оперативних тенденцій, 

надає учням різносторонній навчальний матеріал.  

Разом із тим учитель повинен ураховувати суперечливий характер самої діяльності учня: 

суспільна за змістом, за формою реалізації вона індивідуальна (засвоєні знання і вміння є 

власністю окремого учня). У цьому є небезпека егоїстичної спрямованості навчання, коли воно 

втрачає свій суспільний сенс. Для уникнення цієї небезпеки вчитель повинен знайти шляхи 

застосування знань і вмінь, отриманих учнями в навчальній діяльності,  суспільно корисній 

праці, життєдіяльності класного і шкільного колективів.  

Таким чином, для активізації пошуково-дослідницької діяльності молодших школярів у 

навчальному процесі необхідне поєднання індивідуальних і колективних форм роботи.  

Роль учителя при виконанні проектів змінюється залежно від етапів роботи над 

проектом. Однак на всіх етапах педагог виступає як фасилітатор, тобто помічник, він не передає 

знання, а забезпечує діяльність школяра, тобто:  

Консультує. Моделюючи різні ситуації, трансформуючи освітнє середовище, учитель 

спонукає учнів до постановки  запитань, роздумів, самостійної оцінки того чи іншого явища 

тощо. При реалізації проектів учитель – це консультант, який повинен утриматися від підказок, 

навіть коли бачить, що учні «роблять щось не так».  

Мотивує. Високий рівень мотивації – основа успішної роботи над проектом. Під час 

роботи вчитель повинен дотримуватися принципів, які розкривають перед учнями ситуацію 

проектної діяльності як ситуацію вибору і свободи самовизначення. 

Роль учнів у навчальному процесі принципово змінюється в роботі над проектом: вони є 

активними його учасниками, а не пасивними статистами. Іншими словами, учень стає суб’єктом 

діяльності. При цьому школярі вільні у виборі способів і видів діяльності для досягнення 

поставленої мети. Їм ніхто не нав’язує, як і що робити.  

         Слід визнати, що кожен учень має право:  

 не брати участі ні в одному з поточних проектів;  

 брати участь одночасно в декількох проектах у різних ролях;  

 у будь-який момент почати новий проект.  

Роль учня в процесі виконання проекту змінюється залежно від етапів роботи. Але на 

всіх етапах він:  

Вибирає (приймає рішення). Слід пам’ятати, що надаючи право вибору, ми не тільки 

мотивуємо учня, а й формуємо в нього почуття причетності. Вибір повинен закріпитися в 

свідомості учня як процес прийняття на себе відповідальності.  

Вибудовує систему взаємовідносин з товаришами, учителями. Йдеться не тільки про 

рольову участь у командній роботі. Взаємодія з учителем-консультантом дає можливість 

освоїти ще одну рольову позицію. Вихід за межі школи в пошуках інформації або для перевірки 

(реалізації) своєї ідеї змушує вступати у взаємини з дорослими людьми (бібліотекар, двірник та 

ін.) і однолітками з нових позицій. Стосовно дорослих відбувається перехід з позицій 

соціальної інфантильності (він – відповідальний опікун, я – безвідповідальний споживач) на 

позиції співпраці (він – професіонал, виконує свою роботу й ухвалює рішення; я – людина, яка 

робить конкретну справу й несе за неї відповідальність).  

Оцінює. На кожному етапі виникають різні об’єкти оцінки. Учень оцінює «чужий» 

продукт – інформацію з позицій її корисності для проекту, запропоновані ідеї з позиції їх 

реалістичності тощо. Водночас він оцінює продукт своєї діяльності і себе в процесі цієї 

діяльності. Для того, щоб навчити школярів адекватно оцінювати себе й інших, необхідно дати 

їм можливість поміркувати над тим, що дала кожному з них участь у проекті, якими є 

складники успіху, що не вдалося (нерозуміння, брак інформації, неадекватне сприйняття своїх 

можливостей тощо). Навіть невдалий проект має велике позитивне педагогічне значення. 

Аналіз (самоаналіз) об’єктивних і суб’єктивних причин невдач, несподіваних наслідків 

діяльності, розуміння помилок посилюють мотивацію для подальшої роботи, наприклад, 

формують особистий інтерес до нових знань, якщо «провал» проекту обумовлений 
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неправильною інтерпретацією інформації або неперевіреними даними. Подібна рефлексія дає 

можливість сформувати оцінку (самооцінку) навколишнього світу і себе в мікро- і 

макросоціумі.  

Роль батьків у проектній діяльності 

Існує думка, що не можна розвинути те, чого немає всередині, що не стало 

компонентом структури людської сутності. Іноді бажане можна сформувати, 

тобто привнести ззовні. Суб’єктом цього привнесення може виступати не тільки сама людина, а 

й навколишнє середовище, найближче оточення. Таке положення дозволяє виділити роль сім’ї в 

збагаченні дослідницького досвіду дитини.  

Необхідною умовою для роботи над проектом, особливо в молодшому шкільному віці, є 

допомога з боку батьків, включеність батьків у роботу. 

Сім’я багато в чому визначає коло інтересів і потреб, поглядів і ціннісних орієнтацій 

дитини. Сім’я ж створює й умови для розвитку дослідницької активності школяра. Якщо батьки 

з самого початку будуть байдужі до проявів дослідницької активності дитини, природна 

цікавість, творче начало дитини буде згасати. Залучення батьків необхідне для встановлення 

взаємовідносин між дітьми та батьками, для налагодження плідних зв’язків між сім’єю і 

школою.  

Коли діти бачать, що їхні батьки беруть участь у роботі вчителя, у них зростає відчуття 

власної значущості. Дітям дають зрозуміти, що найголовніші дорослі в їхньому житті 

піклуються про них.  

Пам’ятка для батьків, 

чиї діти включаються у проектну роботу  
Участь у проектній діяльності – складна праця і для учня, і для батьків. Проект 

передбачає самостійну діяльність учня, однак завдання батьків – знати суть цієї проектної 

діяльності, її етапів, вимог до процесу та результату виконання, щоб бути готовими у разі 

потреби допомогти своїй дитині. Пам’ятайте: ви відіграєте роль джерела інформації нарівні з 

іншими – такими, як книги, фільми, Інтернет та інші. Право вільного вибору джерела 

інформації надається дитині! 

Отже, що ж таке метод проектів і яка можлива роль батьків на кожному етапі виконання 

проекту? 

 Виконання проекту передбачає декілька послідовних етапів: 

 вибір теми проекту; 

 висунення попередніх ідей; 

 вибір найкращої ідеї; 

 планування проектної діяльності; 

 оцінка та самооцінка проекту;  

 презентація проекту. 

Покажемо це схематично: 

Етапи роботи 

над проектом 

Роль батьків на даному етапі 

1. Висунення 

попередніх ідей та 

вибору кращої з них. 

Допомогти дитині знайти якомога більше ідей; записати їх на 

аркуші паперу врозсип, щоб не виділяти ці ідеї порядком запису у 

стовпці. Нехай ці ідеї будуть найрізноманітнішими. Чим більше ідей, 

тим більшим буде вибір.  

2. Вибір та 

формулювання теми 

проектної роботи. 

Допомогти обрати найкращу ідею та обґрунтувати вибір. 

3. Формулювання 

завдань проекту. 

Може бути потрібною допомога у правильному формулюванні 

завдань. 

4. Розробка плану 

та структури 

виконання проекту. 

Допомогти спланувати роботу із урахуванням зайнятості дитини. 

5. Обговорення Підібрати з дитиною можливі шляхи розв’язання кожної з 
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можливих результатів. проблем; розбити об’єм роботи на невеликі частини і визначити 

строки виконання кожної. 

6. Складання 

програми виконання 

робіт. 

Допомогти скоригувати план із урахуванням особистої зайнятості 

дитини і створити умови для виконання цього плану. 

7. Вивчення 

необхідного матеріалу 

до теми проекту. 

Переглянувши список літератури, батьки можуть порадити 

доповнити чи забрати джерела, які не зовсім відповідають обраній 

темі. Дорослі супроводжують дитину до бібліотеки, музею, виставок, 

допомагають зорієнтуватися у книжкових магазинах у пошуку джерел 

додаткової інформації. Джерелами інформації можуть бути 

опитування, бесіда, інтерв’ю, спостереження, експеримент, а також 

періодичні видання, Інтернет. 

8. Підготовка 

висновків за 

результатами роботи 

над проектом. 

Готується звіт та публічна презентація.  

 На етапі підготовки висновків за результатами роботи над проектом дітям може знадобитися 

допомога у вигляді граматичного та стилістичного контролю. 

За результатами виконання проекту готується звіт та публічна презентація. На цьому 

етапі батьки можуть допомогти провести останню перевірку перед презентацією, провести 

репетицію виступу, зняти хвилювання перед виступом. 

І, нарешті, робота над проектом закінчується оцінкою його результатів і самого процесу. 

Батьки дають поради, які допоможуть скоригувати діяльність дітей у наступному проекті.   

Таким чином, у ході роботи над проектом батьки:  

 консультують; 

 слідкують за виконанням плану; 

 вирішують оперативні питання; 

 допомагають з попередньою оцінкою проекту; 

 беруть участь у підготовці презентації; 

 забезпечують найбільш оптимальний режим роботи та відпочинку. 

У результаті сумісної проектної діяльності учні дізнаються багато нового один про 

одного, поповнюють дефіцит спілкування з дорослими, батьками, у них формується значуще 

ставлення до поняття «сім’я». 

Дружні стосунки між родиною та коледжем йдуть на користь усім дітям. Коли батьки 

стають активними помічниками викладача і майстра, діти отримують позитивну мотивацію. 

Уся діяльність педагога має бути насичена турботою про створення сприятливого 

психологічного клімату на заняттях. Досягається це насамперед через поведінку самого 

педагога. Метою діяльності педагога, крім виконання навчальних завдань, є зміцнення 

впевненості учнів, підтримка позитивної самооцінки та самоповаги. Тільки в такій атмосфері 

комфорту та взаємоповаги виникає ґрунт, на якому виростають нові ідеї, погляди, міркування. 

Тільки такий підхід дозволяє учасникам максимально розкрити свої можливості та ефективно 

працювати. 

Список використаних джерел: 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ 
Досвід роботи з розвитку ключових компетенцій у різних країнах переконує, що ключові 

компетенції – це необхідна умова підвищення якості професійної освіти в цілому, формування 

професійно мобільних майбутніх кваліфікованих робітників зокрема.  

 

Сьогодні теоретичні знання, які тривалий час були головною метою освітнього процесу, 

повинні стати засобом, а знаннєва орієнтація професійно-технічної освіти повинна змінитися на 

компетентнісно орієнтовану освіту, спрямовану на формування у майбутнього кваліфікованого 

робітника готовності ефективно поєднувати внутрішні (знання, вміння, цінності, психологічні 

особливості та ін.) і зовнішні (інформаційні, людські, матеріальні та ін.) ресурси для досягнення 

поставленої мети.Система професійно-технічної освіти покликана враховувати вимоги ринку 

праці, які останнім часом пов’язані не стільки зі зміною технологій, скільки із зміною 

затребуваних і необхідних людині для роботи і життя якостей. Інакше кажучи, щоб сьогодні 

бути успішним і затребуваним на ринку праці, кваліфікований робітник повинен мати певні 

особистісні якості – бути рухливим, готовим до будь-яких змін, уміти швидко й ефективно 

адаптуватися до нових умов, тобто бути мобільним. Стихійно, спонтанно такіякостіформуються 

далеко не у всіх людей.  

Таким чином, сьогодні професійно-технічна освіта головним своїм пріоритетом повинна 

поставити досягнення нового освітнього результату – формування ключових компетенцій учнів 

як складової формування професійно мобільної особистості випускника професійно-технічного 

навчального закладу.Під ключовими компетенціями розуміємо необхідні якості особистості, які 

забезпечують майбутньому кваліфікованому робітникові професійну мобільність, захищеність і 

адаптивність на ринку праці. 

 

У даному контексті завдання формування в учнів необхідних компетенцій, що мають 

значення не лише для обраної ними професії, але й таких, що забезпечують учням гнучкість і 

здатність до адаптації в соціальному і професійному середовищі, стає найбільш актуальним для 
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професійно-технічних навчальних закладів. Набір таких “ключовихкомпетенцій” повинен стати 

необхідним компонентом результатів навчання за професією. 

Для формування ключових компетенцій необхідно вибрати таку технологію навчання, 

при якій учні більшу частину часу працюють самостійно і вчаться плануванню, організації, 

самоконтролю й оцінці своїх дій і діяльності в цілому.Однією з таких технологій є модульний 

підхід, основу якого складає активна навчально-пізнавальна діяльність учнів, яка дає 

можливість індивідуалізувати темп оволодіння знаннями. 

До ключових компетенцій відносяться:  

 спілкування (комунікативні навички і здібності);  

 уміння розв’язувати проблеми (уміння так планувати і виконувати дії, щоб одержати 

очікуваний результат);  

 співпрацю (уміння здійснювати ефективну взаємодію в команді); 

 саморозвиток (здатність організовувати свою діяльність, самопізнання, самооцінка, критичне й 

аналітичне мислення); 

 компенсаційна готовність (здатність і вміння самостійно долати труднощі, які виникають при 

засвоєнні нового знання), підприємливість (уміння “продати себе” на ринку праці, вміння 

проектувати свою діяльність і діяльність інших);  

 володіння інформаційними технологіями (уміння не лише використовувати відомі технічні 

програмні засоби обробки інформації, але й здатність до самостійного освоєння нових). 

 
Ключові компетенції можуть проявлятися як самостійні (особистісні) якості або як 

складова загальної професійної кваліфікації. 

Цінним у плані розвитку ключових компетенцій є експрес-метод, який передбачає 

конструювання знань із використанням фреймової моделі їх уявлення. Цей метод 

дозволяєучнямоволодітиуміннямиорганізовувати й упорядковуватисвоїзнання, тобтоуправляти 

ними, працювати з документами тощо.  

Сутністю методу проектів є стимулюванняучнів до розв’язанняконкретних проблем, 

коли учень ставиться в умови, за якихзабезпечуєтьсярозвитокпізнавальнихумінь та 

вміньсамостійнопланувати свою діяльність. Оскільки метод проектівпередбачає, з одного боку, 

використаннярізнихметодів і засобів навчання, а з іншого – інтегруваннязнань і вміньізрізних 

сфер техніки, технології, то він є доситьефективним для розвиткуключовихкомпетенцій.  

Разом ізтим, метод проектівпередбачаєбільшесамостійноїроботиучня (робота з 

інформаційними, технічними ресурсами та ін.), то переважними формами 

роботибудутьіндивідуальні та групові. Використання методу проектівзмінює і роль педагога – 

вінможе бути організатором проекту, керівником проекту, консультантом. Головнимзавданням 

педагога є спонуканняучнів до роздумів, до самостійноїоцінкидіяльності, до 

моделюваннярізнихситуаційтощо. 

Ефективними методами розвитку ключових компетенцій є педагогічні ігрові методи 

(ділові, рольові, імітаційні, операційні ігри), які забезпечують інтенсивний розвиток таких 

ключових компетенцій, як спілкування, співробітництво, розв’язання проблем тощо. 

Відпрацювання ключових компетенцій, пов’язаних із пошуком інформації, комунікативних 

навичок, навичок використання інформаційних технологій тощо, є можливим не лише під час 

теоретичного навчання, але й під час виробничого навчання та виробничої практики. 
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На мою думку, досить ефективним під час виробничої практики є концентрація уваги 

майстра виробничого навчання й учнів на заходах, що сприятимуть розвитку ключових 

компетенцій:  

 оформлення на виробничу практику здійснюється через організацію співбесіди з роботодавцем, 

складання та представлення резюме;  

  до початку практики учень самостійно аналізує свою підготовку і планує свою роботу під час 

виробничої практики; 

 до завдань на практику варто включати не лише безпосередню роботу на робочому місці, а й 

збір інформації про підприємство (структура підприємства, асортимент продукції, посадові 

обов’язки, рекламні матеріали тощо), проведення анкетування роботодавців щодо оцінки ринку 

праці й ін.; 

 ученьготуєписьмовийзвіт про проходження практики з конкретнимианалітичнимматеріалами; – 

підготовказвіту та звіт на звітнійконференції про проходженнявиробничої практики. 

Таким чином, окрім формування професійних компетенцій, в учнів у процесі 

професійного навчання формують такі основні навички, як робота в групі, планування роботи, 

уміння брати на себе відповідальність, тобто формуються базові компетентності, ключові 

компетенції та метапрофесійні якості. За результатами виробничої практики 

учнівідпрацьовуютьпрезентаційні й аналітичнінавички, а інформаціяпредставляється як в усній, 

так і в письмовіформі. Цетакож один зішляхівформуванняключовихкомпетенцій, 

якірозглядаються як основнийосвітній результат, як інтегрованізнання, вміння, здібності, 

необхіднімайбутньомукваліфікованомуробітнику, для того, щоб бути професійномобільним у 

різнихпрофесійнихсередовищах. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

ІНФОРМАТИКИ 

 За умов інформатизації освіти розширюються вимоги до вчителів інформатики, зокрема вони 

повинні вміти реалізовувати у власній педагогічній діяльності особистісноорієнтований та 

http://ru.osvita.ua/school/method/2340/
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компетентнісний підходи, генерувати нові ідеї при вирішенні педагогічних проблем, грамотно 

працювати з різноманітними засобами доступу до інформаційних ресурсів. Так, науковець Ю. 

С. Римський наголошує, що інформаційне суспільство потребує фахівців, які вміють активно 

діяти, самостійно приймати рішення, гнучко адаптуватися до швидкозмінних умов сучасного 

життя . 

Тому в закладах післядипломної педагогічної освіти при ознайомленні із сучасними 

методичними підходами до вивчення фахових дисциплін у курсантів необхідно формувати 

готовність до майбутньої професійної діяльності, активізувати мотивацію навчально-

пізнавальної діяльності, розвивати особистісні якості та критичне мислення. При цьому 

вониповинні усвідомити, що педагогічна діяльність вимагає сьогодніне лише ретельної 

підготовки до уроків, постійного аналізу власної діяльності, але й готовності до неперервного 

навчання, удосконалення протягом усієї професійної діяльності. 

Дослідження психолого-педагогічних особливостей організації навчання у вищих 

навчальних закладах різного рівня акредитації, розробку та впровадження інноваційних 

педагогічних технологій здійснювали В. П. Беспалько, СУ. Гончаренко, Д. Дьюї, Ю. І. 

Машбиць, П. І. Сікорський, М. Б. Євтух та ін. 

Методологічні та теоретичні основи компетентнісного підходу до оцінювання результатів 

навчання розглядали Б. Блум, І. А, Зімня, В. В. Краєвський, С. А. Раков , Ю. С. Рамський , О. В. 

Овчарук та ін. 

Питання підготовки вчителів інформатики до професійної діяльності, розвитку 

інформаційної культури та формування професійних компетентностей на різних етапах 

становлення вивчали В. Ю. Биков, О. М. Гончарова, М. І. Жалдак, В. І. Клочко, М. П. Лапчик, 

Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський , C. O. Семеріков  та ін. 

Однак недостатньо дослідженими та розробленими залишаються питання перепідготовки 

вчителів на основі компетентнісного підходу. Також варто визначити, які компетентності 

учителів інформатики мають бути сформовані за умов кредитно-модульного навчання. 

Навчання є двостороннім процесом спільної діяльності викладача та студента, що 

спрямована на досягнення взаємопов'язаних цілей: освітньої – оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками; розвиваючої – розвиток мови, пам'яті, мислення, творчих здібностей; виховної – 

формування світогляду, культури. Обидві сторони – викладач та студент – беруть активну 

участь у цій діяльності, але кожен по-своєму. 

Навчання розглядається науковцями як особлива діяльність студентів, у процесі якої 

відбувається не тільки оволодіння знаннями, уміннями та навичками з фахових дисциплін, але й 

забезпечується їхній розумовий розвиток, удосконалення інтелектуальної сфери й пізнавальних 

здібностей. 

Для того, щоб засвоєні знання стали предметом практичних дій учителя, у нього має бути 

сформоване вміння й сприймати, переробляти і фіксувати, а ще – управляти процесом їх 

вивчення. Тому важливими у навчанні є не стільки знання як такі, скільки можливість 

осмислено оперувати ними у ході розв'язування професійних задач, здатність використовувати 

їх, здобуваючи нові знання. Необхідно пам'ятати, що здобування знань та засвоєння способів 

діяльності значною мірою залежить від наявності мотивації до учіння, ціннісних орієнтацій 

суб'єкта, накопиченого досвіду, здібностей, професійного інтересу. 

Значення традиційної тріади «знання-уміння-навички» у єдиному комплексі та 

розширення його змісту через: мотивацію діяльності; здібності до подолання стереотипів; 

гнучкість мислення; характер особистості (самостійність, цілеспрямованість, здібності та ін.) у 

сучасних умовах виражене поняттям «компетентність». 

Під компетентністю розуміють комплекс знань, умінь та навичок, досвід застосування їх 

для здійснення діяльності, метою якої є досягнення певних цілей, ставлення до процесу та 

результатів виконання цієї діяльності. Виконуючи певну послідовність дій, розмірковуючи над 

їх виконанням, усвідомлюючи потребу в них, оцінюючи результати такої діяльності, вчителі 

набувають компетентностівідповідного рівня у певній галузі знань. 

Якщо сфера життя, в якій людина здатна ефективно функціонувати, є достатньо 

широкою, то мова йде про «ключову» чи життєву компетентність. Якщо компетентність 
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розглядається у вужчій сфері, наприклад, у рамках деякої наукової дисципліни, то виділяють 

предметну чи галузеву компетентність, з допомогою якої фахівець може визначити і самостійно 

розв'язати проблеми, характерні для конкретної сфери діяльності. 

Процес набуття індивідом компетентностей здійснюється під впливом різних факторів, 

наприклад, під час навчання у вищому навчальному закладі чи при здійсненні фахової 

діяльності. Щодо вимог до рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів, то 

ключові компетентності є інтегральними характеристиками якості їх підготовки, пов'язані з їх 

здатністю застосовувати знання, уміння, навички, ставлення до певного міждисциплінарного 

кола проблем. 

Отже, компетентність – це результативно-діяльнісна характеристика освіти. 

Компетентність фахівця включає наступні аспекти: розуміння сутності виконуваних завдань; 

знання досвіду, який є в цій галузі; вміння обирати засоби та способи дії, адекватні конкретним 

практичним обставинам; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність вносити 

корективи у процес досягнення цілей. 

Беручи до уваги розвиток сучасного суспільства та освіти, особливості педагогічної 

діяльності, основні функції вчителя інформатики у навчальних закладах, професійні 

компетентності вчителя можна подати як сукупність взаємопов'язаних загальнопрофесійних та 

предметних компетентностей. 

1. Професійні компетентності вчителя інформатики 
Професійно компетентний учитель повинен уміти успішно розв'язувати завдання щодо 

організації навчання учнів, мати позитивну мотивацію до професійної діяльності та отримувати 

задоволення від неї, удосконалювати педагогічну майстерність, усвідомлювати перспективу 

свого професійного розвитку, збагачувати педагогічний досвід особистим творчим доробком. 

С. А. Раков у професійній діяльності вчителя математики, а це стосується і вчителя 

інформатики, виділяє наявність наступних компетентностей : 

1) процедурна компетентність – передбачає володіння базовими поняттями та послідовностями 

дій з певної галузі знань, сформованість умінь розв'язувати типові задачі з відповідного 

предмета; 

2) технологічна компетентність – володіння, сучасними засобами ІКТ для розв'язування 

поточних задач; усвідомлення комп'ютера як універсального автоматизованого робочого місця; 

3) дослідницька компетентність – передбачає володіння засобами ІКТ та методами застосувань 

у різних галузях знань; усвідомлення комп'ютера як універсального технічного засобу 

автоматизації навчальних досліджень; 

4) методологічна компетентність – це застосування засобів ІКТ при розв'язуванні індивідуально 

і соціально значущих проблем; усвідомлення комп'ютера як основи інтелектуального 

технологічного середовища. 

Використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності обумовило виділення у предметних 

компетентностях учителя інформатики компетентностей з інформаційно-комунікаційних 

технологій, під якими розуміють здатність фахівця виважено та обґрунтовано використовувати 

комп'ютерно орієнтоване методичне забезпечення навчального процесу, будувати інформаційні 

моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ, давати оцінку процесові й досягнутим 

результатам інформаційно-технологічної діяльності. 

Важливим компонентом методичної системи навчання вчителів інформатики під час 

курсової перепідготовки та у міжкурсовиий період, який визначає дидактичні умови набутгя 

професійних компетентностей та фахового становлення педагога, є дисципліни з методики 

навчання інформатики, зокремакурс «Вибрані питання шкільного курсу інформатики з 

методикою навчання», основна мета якого – формування методичної культури вчителя 

інформатики. 

Під методичною культурою вчителя інформатики розуміють діяльність учителя, що 

базується на сформованості загальних і конкретних методичних умінь, якіспираються на знання 

і навички, сформовані при вивченні фахових дисциплін, зокрема математики, інформатики, 

математичної логіки, методів обчислень, дискретної математики, педагогіки, психології, 

філософії, методики навчання математики (фізики). 
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Опанування змістом даного курсу спрямоване на реалізацію наступних цілей: сформувати 

знання та вміння, необхідні для творчого викладання шкільного курсу інформатики для учнів 

різного віку та в різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення; підготувати 

учителів до організації і проведення різних форм позакласної роботи; розвинути і поглибити 

загальні уявлення про перспективи інформатизації усфері освіти. 

Зміни у підготовці сучасних учителів інформатики зумовлені певними причинами, серед 

яких можна виділити: соціальні вимоги інформаційного суспільства до студентів й учителів до 

використання високотехнологічних ІКТ; вимоги до самоосвіти, компетентного застосування 

здобутих ними знань та умінь; потреби формування у них творчих умінь, підвищення рівня 

інформатичної культури.  

Отже, у діяльності сучасного вчителя інформатики мають виважено поєднуватися 

педагогічна майстерність, мистецтво комунікацій та нові технології. 

У підготовці учителів інформатики можна виділити такі два компоненти: 

фундаментальний і прикладний. У центрі уваги науково-методичних досліджень сьогодні 

знаходяться прикладні аспекти. Відзначається, що фаховим закладам потрібен учитель 

інформатики з фундаментальними знаннями в галузі інформатики. Фундаментальна підготовка 

вчителя спрямована на посилення взаємозв'язків теоретичних та практичних знань, формування 

цілісної наукової картини світу, на його індивідуально-професійний розвиток. 

З метою удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів варто: реалізовувати ідеї 

особистісно орієнтованого навчання; формувати готовність учителів до педагогічної діяльності; 

використовувати інтерактивні технології у поєднанні з традиційними організаційними формами 

навчання; організовувати самостійну роботу через індивідуальні науково-дослідні завдання та 

ін. 

2 Компоненти готовності вчителів до педагогічної діяльності 
 Психолого-педагогічною основою методичної підготовки вчителів інформатики до фахової 

діяльності є: 

‒професійна спрямованість навчально-пізнавальної діяльності (підпорядкування усіх аспектів 

освітнього процесу завданням курсу); 

‒реалізація систематичності та послідовності (охоплення студентів різними формами 

навчальної діяльності з урахуванням структури курсу), дидактичних принципів навчання, 

принципів розвиваючого навчання; 

‒застосування модульно-рейтингової системи організації навчального процесу та елементів 

дистанційної форми навчання. 

Ю. С. Рамський у ході підготовки учителів пропонує використати «інтеграцію різнорідних 

середовищ в єдиний простір навчальної діяльності», що базується на об'єднанні трьох 

середовищ: 

а) навчального (моделює форми і види навчальної взаємодії); 

б) професійного (вивчає наукові проблеми, завдання та їх розв'язування в контексті навчального 

процесу); 

в) соціального (адаптує до конкретних умов професійної діяльності). 

Добір змісту курсу «Вибрані питання шкільного курсу інформатики з методикою 

навчання» та структурування навчальних відомостей здійснюється, виходячи із: організації 

навчального процесу в педагогічному університеті і загальноосвітніх закладах; спрямованості 

курсу на формування методичної культури вчителя; взаємозв'язку із суміжними фаховими 

дисциплінами та рефлексії співвідношення теоретичної підготовки з результатами педагогічної 

практики. Тому при розгортанні змістової лінії курсу викладач має орієнтуватися не лише на 

сукупність знань, умінь і навичок, а перейти від знань статичних до динамічних, що стануть 

фундаментом у формуванні предметних та професійних компетентностей відповідного рівня. 

Підготовка вчителів у галузі застосування ІКТ повинна бути спрямована не тільки на те, 

щоб підготувати компетентного користувача ІКТ, а, головним чином, на вивчення питань, які 

стосуються застосування цих технологій упедагогічній практиці. У зв’язку з цим головне 

завдання – навчити вчителів розуміти, як конкретні технології інтегруються в існуючу систему 

освіти і як їх застосування може покращити навчальний процес. При вивченні курсу вчителі 
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розв'язують основні методичні завдання, зокремадобирають зміст навчальних відомостей, 

раціональні технології навчання та моделюють їх практичну реалізацію. При цьому центр уваги 

зміщується з вивчення конкретних відомостей з інформатики та педагогіки на всебічний 

розвиток особистості, її розумові і творчі здібності, не зменшуючи системоутворювального 

значення базових знань, які, в міру того, як розвиваються дані галузі, можуть 

використовуватися майбутніми фахівцями для вироблення нових знань та умінь. 

Зрозуміло, що зміст методики навчання фахових предметів повинен бути не лише 

об'єктом оволодіння, а й засобом розвитку вчителів. Для активної участі вчителів у фаховій 

підготовці важливо розвивати у них професійне мислення, для якого характерне критичне 

ставлення до досягнутого, здатність встановити міжпредметні аналогії, запропонувати нове та 

обґрунтувати його зв'язки з раніше здобути знаннями. 

Висновки. Із метою ефективної підготовки учителів інформатики потрібно відкоригувати 

цілі і зміст навчання, запроваджувати нові форми і методи навчання, створювати професійно 

орієнтовану систему методичної підготовки, тобто наблизити освітній процес до професійної 

діяльності. Компетентнісний підхід при фаховій підготовці вчителів полягає в зміщенні акценту 

з накопичування визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку здатності 

практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки і досвід успішних дій у ситуаціях 

професійної діяльності. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Дослідити компоненти кредитних 

технологій навчання вчителів інформатики на основі компетентнісного підходу до оцінювання 

результатів навчання. Подальшого дослідження потребують питання щодо проектування 

освітніх стандартів підготовки вчителя інформатики в інформаційному суспільстві. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФНСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВАШЛЯХОМ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Анотація статті. Нині стрімкий розвиток науки та технологій, зростання ролі 

інформаційних комунікацій в суспільному житті, що в свою чергу зумовлює зміну місії освіти в 

ресторанному господарстві. Одне з найважливіших завдань, що стоять перед педагогами, - 

підготувати людину, яка орієнтується у величезному інформаційному потоці і котра уміє 

добувати потрібну і корисну інформацію, засвоювати її у вигляді нових знань. Тому 

актуальність даної теми полягає у динамічному розвитку ресторанного ринку України, який 

обумовлює посилення конкурентної боротьби між закладами харчування, тож ресторанний 

бізнес вимагає професіоналізму та використання інноваційних підходів у діяльності 

підприємств ресторанного господарства країни, який вимогам і попиту сучасного виробництва 

ресторанного сервісу, сприяння в оволодінні сучасними виробничими технологіями творчими 

методами виконання виробничих процесів, спрямованих на виготовлення якісної продукції. 

Постановка проблеми.  Науковці, які досліджували шляхи формування професійних 

компетентностей творчих та креативних якостей [8,9,10] вважають, що її ефективність 

забезпечується використанням інноваційних педагогічних технологій [1,с.34]і рефлексивно-

інноваційних методів [2,с.89]. Фундаментальні закономірності творчості та креативності 

досліджували Д. Богоявленська, В. Дружинін, Є. Ільїн, В. Клименко, В. Пасічний, Т. Лебська, 

О. Музика, О. Потебня, В. Юркевич, Ю. Гільбух, С. Григорян, С. Каверин, Г. Щукіна, П. 

Якобсон та багато інших. 

Мета статті. Розкрити шляхи формування професійних компетентностей здобувачів 

освіти, обґрунтувати основи сучасного педагога та його вплив на формування креативної 

особистості  здобувача освіти у діяльності підприємств ресторанного господарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальність дослідження даної проблеми 

зумовлена наявністю суперечностей між: загальними потребами сучасного соціуму щодо 

підготовки майбутніх спеціалістів ресторанного господарства, готових успішно взаємодіяти з 

колегами на рівні, та реальним станом підготовки учнів до комунікативної діяльності в 

навчальному закладі; підвищенням ступеня компетентності майбутніх фахівців до володіння 

різними видами професійних компетентностей[14,15].   

10. Розглянемо шляхи формування професійних компетентностей[14,15] здобувачів 

освіти  у «Новому  тлумачному словнику української мови» слово «компетентний» означає так: 

1)  який має достатні знання в якій-небуть галузі; 2) який з чим-небуть добре обізнаний; 3) 

тямущий; 4) який  ґрунтується на знанні; 5) кваліфікований. 

Тому, сучасний ринок праці вимагає від випускника закладу вміння використовувати 

набуті теоретичні знання у нестандартних ситуаціях та мінливих умовах ринку праці та 

суспільства, яке складається із життєво компетентних громадян. 

Саме тому невід’ємним компонентом професійної підготовки компетентного фахівця – 

випускника сучасного закладу освіти є професійно-практична підготовка. Виклики сьогодення 

(війна, пандемія та карантинні обмеження) змушують заклади освіти розробляти нові механізми 

співпраці з підприємствами, закладами, організаціями, налагоджувати нові стосунки з 

роботодавцями, розробляти та апробувати нові форми практичної підготовки. 

Фахова компетентність, якої набуває здобувач освіти, тобто – здатність успішно 

виконувати професійні завдання й обов'язки тієї посади, на яку людина претендує, є наслідком 

професійного зростання особистості майбутнього фахівця та розвитку його професійних 

здібностей [2, с. 34, 13]. Оскільки професійна компетентність[2,11,14,15] розглядається як 

якісна характеристика особистості, то вища освіта має бути спрямована на підготовку фахівця, 

який відповідає певним кваліфікаційним характеристикам: ґрунтовні знання із загальноосвітніх 

і фахових дисциплін; володіння практичними навичками вирішення конкретних професійних 

проблем; уміння аргументувати способи вирішення проблеми на різних рівнях активності; 

уміння співпрацювати з колегами. Через постійну, активну взаємодію учнів між собою і 

викладачем, організацією ефективної самостійної роботи з пошуку необхідної інформації та 
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спільне вирішення проблем, що сприяє розвитку навичок спілкування, умінню висловлюватись, 

досягненню високих результатів у навчанні.  

Зміна пріоритетних цілей професійної освіти зумовлює виведення на перший план 

завдання розвитку особистості майбутнього фахівця на основі його внутрішнього потенціалу та 

з урахуванням прогресивних  технологічних досягнень у ресторанному господарстві, які б 

сприяли максимальному розкриттю творчого потенціалу особистості здобувача освіти [3, с. 28].  

Згідно з новою парадигмою професійної освіти основою освітнього процесу стає потреба 

учня в саморозвитку, педагога – у створенні навчального середовища. 

З метою підвищення ефективності уроку, реалізації принципів свідомості, активності та 

якості знань були використані інтерактивні методи навчання [7,12]  такі, як: урок-бесіда з 

інтерактивними методами навчання та навчання у співпраці, де учень і викладач є 

рівноправними суб’єктами; впровадження айстер-класів в навчальний процес сприяють 

підготовці здобувачів освіти до активної діяльності в сфері ресторанного сервісу, яка 

спрямована на самовираження майбутніх кухарів, кондитерів та реалізацію їхніх творчих 

можливостей в оволодінні професією.      

Проведення таких заходів сприяє виявленню і засвоєнню учнями неординарних 

виробничих прийомів, створенню позитивної мотивації творчості, атмосфери зацікавленості 

виробничими питаннями без остраху на помилку, створенню оптимального мікроклімату 

взаємовідносин всіх учасників навчального процесу, при якому учні максимально 

використовують і вдосконалюють отримані під час теоретичного і практичного навчання 

знання, уміння, навички. Навчаються здійснювати контроль та самоконтроль дорученої роботи, 

виявляють допущені в процесі виконання технологічних операцій помилки і аналізують 

причини їх виникнення. 

 Окремо можна виділити інтерактивні методи навчання, які дають можливість поєднувати 

індивідуальні, парні та групові види роботи, значно підвищують рівень володіння теоретичним 

матеріалом і внутрішню мотивацію учнів. Інтерактивне навчання передбачає моделювання 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення певних проблеми на основі аналізу 

обставин та відповідної ситуації [9,11].  В інтерактивних технологіях змінюється схема 

комунікації в освітньому процесі: важливим стає міжособистісний взаємний мовленнєвий 

контакт між мовцями. Здобувач освіти є суб’єктом освітнього процесу, а роль викладача 

змінюється: він стає тьютором, виявляє труднощі, які виникають в учнів, реалізовує 

індивідуальний та диференційований підходи до їх навчання. Викладач організовує роботу в 

такий спосіб, який дає можливість учням виявляти творчі здібності, підвищити успішність, 

інтелектуальну спроможність, розвивати креативне мислення та вчитися спілкуватися з іншими 

людьми [9,10]. Так, варто зауважити, для того, щоб кожен урок був насичений, цікавий для 

здобувачів освіти, я у своїй практиці широко використовую, для представлення нового 

матеріалу, мультимедійні презентації, опорні конспекти розроблені власноруч та за допомогою 

учнів, відеоролики, майстер-класи майстрів виробничого навчання,  бінарні уроки. Роль 

бінарних уроків при формуванні кваліфікованих робітників, які сприяють активізації 

пізнавальної діяльності учнів, активному, емоційному сприйняттю нових знань, розвитку 

творчого, самостійного та критичного мислення. При підготовці до таких уроків можуть 

виникати певні труднощі, але їх можна подолати, а деякі з них навіть трансформувати в 

переваги. Учні люблять такі уроки і завжди чекають на них. А це головне мірило того, що такі 

уроки потрібні, і вони – не данина моді, а необхідність сучасного освітнього простору. 
Таким чином, шляхом впровадження міжпредметної інтеграції для оптимізації процесу 

навчання робітників ресторанного господарства з’являється можливість посилити мотивацію до 

оволодіння професійними компетенціями, підвищити якість знань та сформувати вміння 

кваліфіковано здійснювати професійну діяльність фахівця сфери ресторанного господарства. 

 Обов’язковим компонентом освітнього процесу[14,15].   з підготовки робітників для 

ресторанного господарства є виховання учнівської молоді на національних традиціях, 

патріотизмі, що проявляється у любові та відданості до Батьківщини, українського народу, 

творчій праці, в усвідомленні своєї відповідальності перед суспільством, народом у збереженні 
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національної ідентичності. Найважливішим засобом національно-патріотичного виховання є 

позаурочні заходи, що проводять викладачі та майстри виробничого навчання.  

Узагальнюючи погляди науковців на питання про систему формування професійних 

компетентностей, можна зробити висновок про те, що чітко прослідковується тісний зв'язок з 

спецпредметами та загальноосвітніми предметами.  

Будь-який нестандартний, інтерактивний урок, дає можливість учням проявити свої 

здібності, майстерність, впливає на розвиток їхньої пізнавальної, самостійної і творчої 

активності, сприяє підвищенню інтересу до обраної професії.  

Виходячи із цього, у процесі навчальної діяльності можна реалізувати  заняття з  

підготовленими відео фрагментами  машин та механізмів для приготування страв, де учні 

зможуть  дати оцінку приготування страви, відзначити переваги та недоліки в роботі кухара 

ресторанного господарства. Велика увага приділяється  обговоренню правил експлуатації при 

роботі з  устаткуванням та підготовкою робочого місця,  так як це впливає на якість 

приготування страв. 

Саме тому, нині велика увага приділяється високій кухні в закладах ресторанних 

господарства, здобувачі освіти розуміють, що існують жорсткі правила працевлаштування на 

роботу, тому отримуючи теоретичні інтерактивні знання, учні закріплюють їх на практиці та 

виробництвах де удосконалюють свої знання, вміння і навички, постійно працюючи над собою, 

що дає можливість їм стати справжніми професіоналами своєї справи  в майбутньому.   

Використовуючи різні форми організації процесу навчання, а саме: майстер-класи, 

практикуми, навчальні екскурсії, самостійну роботу, консультації, конференції безпосередньо 

стимулює пізнавальну діяльність, активізує мислення шляхом створення проблемних ситуацій 

на заняттях, на яких здобувачу потрібно шукати різні підходи вирішення нестандартних задач 

[8,10,13]. 

Знання та вміння отримані на інтерактивних заняттях зацікавлять учнів і дадуть 

можливість їм орієнтуватися у сучасних умовах виробництва, вони зможуть самостійно 

розбирати та складати робочі деталі для приготування заданих страв, відповідно до вимог 

сучасності, вимог високої кухні.  

Важливою виховною задачею кожного уроку має бути: виховання  інтересу та любові до 

обраної професії, акуратність, вміння раціонально та економніше використовувати сировину за 

допомогою устаткування, виховувати професійну компетентність та вводити в навчальний 

процес інноваційні технології, які використовуються і поступово вводяться у сучасних закладах 

ресторанного господарства. 

Компетентність фахівця ресторанного сервісу все більше спрямовується на самостійну 

творчу роботу. Триває активний пошук форм, методів і засобів організації навчальної 

діяльності, які б сприяли розвитку професійних важливих якостей творчої особистості [1,3,6]. 

 Не менш важливими є розвиток та формування здобувачем освіти особистих якостей. Під 

особистими якостями у професійно-компетентнісному[14,15].   розрізі слід назвати: 

креативність, мобільність, комунікабельність, толерантність, урівноваженість, чуйність, 

доброзичливість, прагнення до самопізнання, саморозвитку і самореалізації, саморефлексії 

тощо. Цей перелік не є вичерпним, адже чимало залежить від змісту структурних компонентів 

професійної компетентності. Перелік постійно доповнюється, коли людина набуває нових 

компетентностей під час навчання впродовж життя.  

Набуття певних компетентностей здобувачем освіти на кожному освітньому рівні – від 

дошкільної до вищої та післядипломної освіти є ключовою умовою та показником якості такої 

освіти [8,10,13]. Ця ідея стрижнем проходить крізь положення проекту Закону України «Про 

освіту».  

Високі вимоги до фахівців цієї сфери обслуговування зумовлюють необхідність переходу 

від вузькопрофільних професій до професій широкого профілю – інтегрованих і складних 

(кухар, кондитер, офіціант; бармен, офіціант, буфетник; бармен, офіціант; кухар-пекар). 

Одним із проявів компетентності являється творчість, яка набуває життєвої важливості.  

Творчість – основа професійної майстерності сучасного кваліфікованого фахівця 

ресторанного сервісу. 
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Творча компетентність – це знання, уміння, навички, необхідні для успішної творчої 

діяльності та можливість використати їх в житті, на практиці. Вона визначається як здатність 

людини генерувати ідеї, висувати гіпотези; здібність фантазувати; асоціативність мислення; 

здібність бачити протиріччя; здібність переносити знання та вміння у нові ситуації [7,с.129]. 

Творчий процес – це завжди прорив у невідоме, але йому передує тривале накопичення 

досвіду, знань, вмінь і навичок. Він характеризується переходом кількості всіляких ідей і 

підходів в нові своєрідні якості. 

Творчому процесу сприяють творча обдарованість. Творчий потенціал – такі як 

психологічні властивості людини, від яких залежить успішність придбання навичок і вмінь, 

готовність до створення нових оригінальних ідей, готовність відхилитись від традиційних схем 

мислення [4,с.71]. 

Творча особистість  - людина, яка володіє подібною діяльністю. Творча особистість 

народжується тоді, коли учні навчаються самостійно застосовувати раніше отримані знання, 

вміють уявити собі об’єкт, про який іде мова, порівняти з іншим, зробити висновки, висловити 

своє ставлення до об’єкту. 

Здатності формувати творчі, креативні якості здобувачів освіти: мобільність, особисту 

гідність, сміливість у прийнятті рішень, розуміння ситуації, високу працездатність, прагнення 

бути кращим і робити все досконало, орієнтацію на успіх, комунікабельність, здатність 

установлювати контакти, увагу до інших [3, с. 43].  

Методи індукції вказують, що найбільш поширеними в Україні є інтерактивні технології, 

ідея яких полягає в тому, що процес пізнання відбувається за умови постійної активної 

взаємодії всіх здобувачів освіти. Інтерактивні технології надають доступ учням до 

нетрадиційних джерел інформації, створюють можливості для творчої діяльності, формування 

професійних навичок, можливість реалізувати нові форми та методи викладання. 

Проведення інтерактивних технологій сприяє виявленню і засвоєнню ними неординарних 

виробничих прийомів, створенню позитивної мотивації творчості, атмосфери зацікавленості 

виробничими питаннями без страху на помилку, отримують можливість розширити свої 

професійні знання, відчути смак творчості, навчаються здійснювати контроль та самоконтроль 

дорученої роботи, виявляють допущені в процесі виконання технологічних операцій помилки і 

аналізують причини їх виникнення. 

Дискусійні методи сприяють глибокому розумінню проблеми, виробленню самостійної 

позиції, оперуванню аргументами, критичному мисленню, вмінню зважати на думки інших, 

визнавати вдалі аргументи, краще розуміти співрозмовника, висвітленню своїх переконань і 

формуванню власного погляду на світ [ 5, 7,11].  

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що формування компетентного 

здобувача освіти залежить від організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному 

закладі. 

Впровадження шляхів формування професійних компетентносте здобувачів освіти з 

використанням інтерактивних технологій  в навчальний процес, сприяють підготовці здобувачів 

освіти до активної діяльності в сфері ресторанного сервісу, яка спрямована на самовираження 

майбутніх кухарів, кондитерів та реалізацію їхніх творчих професійних компетентностей й 

можливостей в оволодінні професією.  

Успішно їх вирішити може тільки педагог з високою професійною компетентністю, 

розвиненими творчими здібностями, який застосовує інтерактивні та інноваційні методи 

навчання, вміє створити творчу навчальну атмосферу, з високим рівнем інтелігентності, 

ерудованості, здібностей до безперервної освіти та самоосвіти. Співвідношення необхідних 

професійних компетентностей викладача, його педагогічних умінь і психологічних рис є 

важливою умовою формування креативної особистості. 
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викладач спецдисциплін 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНИХ 

ТА МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ 
Анотація. У статті розглянуто проблему лінгвістичної та комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців, набутої насамперед під час вивчення дисциплін лінгвістичного циклу. 

Йдеться про опанування мови як засобу спілкування та пізнання, яке дає змогу отримати 

відповідні знання, виробити вміння та навички, використати їх у мовленнєвій практиці 

здобувачів освіти, подальшій професійній діяльності. 

Ключові слова: мовна особистість, лінгвістична компетентність, комунікативна 

компетентність,  інтерактивні технології. 

Постановка проблеми. Освіта є визначальним чинником політичної, соціально-

економічної, культурної та наукової діяльності суспільства. На сучасному етапі розвитку 

система освіти має забезпечувати «підготовку людей високої освіченості й культури, 

кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку...» – 

проголошено «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті» [7]. 

Метою сучасної мовної освіти є формування комунікативної компетенції здобувачів 

освіти, а також розвиток їхніх особистісних якостей —психофізіологічних, мовленнєвих, 

креативних, світоглядних та духовних. Процес навчання мови у навчальному закладі має 

забезпечити здобувачів освіти відповідним рівнем мовних знань, вміннями та навичками 

https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-so-take-majster-klas-organizacia-ta-provedenna-majster-klasiv-163902.html
https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-so-take-majster-klas-organizacia-ta-provedenna-majster-klasiv-163902.html
http://www.ltklntu.org.ua/wp-content/uploads/
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використовувати мову у ситуаціях науково-навчальної та майбутньої професійної  діяльності, 

сприяти успішній реалізації освітньо-розвивального потенціалу мовної дисципліни. 

Відповідно до галузевих стандартів, визначених Законом «Про вищу освіту», «освітньо-

кваліфікаційна характеристика випускника вищої освіти та професійної підготовки визначає 

місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності...» [3]. 

Реалізувати означені завдання можна, якщо у процесі навчання здійснюватимуться такі 

заходи: 

- створення позитивної мотивації та підтримання інтересу протягом навчальної 

діяльності; 

- залучення особистого досвіду здобувачів освіти, його інтелектуальної та емоційної 

сфер; 

- розвиток свідомості й самосвідомості студентів, їхнього мовлення та мислення; 

- формування мовленнєвого самоконтролю на всіх етапах навчальної діяльності. 

Мета статті—розкрити роль інтерактивних технологій у формуванні мовно-мовленнєвої 

компетенції здобувачів освіти. 

Виклад основного матеріалу. Формування духовно розвиненої і творчої особистості 

неможливо без великої сили слова. В. Сухомлинський писав: «Словом можна створити красу 

душі людини, словом можна спотворити її». 

Проблемі формування мовної особистості приділено велику увагу в дослідженнях Л. 

Скуратівського, Л. Варзацької, Л. Мацько, І Богіна, С. Карамана,  

М. Вашуленка, Г. Шелехової, М. Пентилюк та ін.. 

Вони спільні в думці, що мовна особистість - це людина, яка виявляє високий рівень 

мовної і мовленнєвої компетенції, людина, здатна представити себе в суспільстві засобами 

мови. Цілком закономірною і своєчасною є розробка Концепції мовної освіти в Україні. 

Основна ідея полягає у формуванні багатомовної особистості, яка досконало володіла б не 

тільки рідною мовою, а й однією чи кількома іноземними. 

Для української мови як навчальної дисципліни головним завданням визначено 

формування у здобувачів освіти мовної (лінгвістичної) та мовленнєвої (комунікативної) 

компетенцій. Мовна компетенція передбачає поглиблення здобувачами освіти основ науки про 

мову, знання  її системи, володіння способами й навичками якісної діяльності з вивченим 

мовним матеріалом. Мовленнєва компетенція — це розуміння здобувачами освіти чужих та 

створення власних висловлювань відповідно до мети, завдань та ситуацій спілкування, 

виробленість у них умінь і навичок успішної комунікації. 

Викладач має формувати комунікативно грамотну людину, здатну успішно задовольнити 

індивідуальні й соціальні потреби, активно діяти і виконувати поставлені завдання. 

Особливої уваги вимагає вдосконалення таких умінь і навичок  здобувачів освіти, що 

становлять основу комунікативної компетентності: 

• уміння  адекватно   сприймати  на  слух  діалог  і  монолог,   що 

передбачає зосередження уваги на осмисленні висловлювання (теми, фактів, 

доказів,   головного   і  другорядного,   логіки  викладу),   його   оцінювання, 

використання різних прийомів фіксації почутого (запис ключових слів, плану 

висловлювання, статистичних даних тощо) відповідно до комунікативного  

завдання (участь у дискусії, передача інформації іншому, використання її у  

власній роботі); 

• уміння користуватися різними видами читання (ознайомлювальним - для 

швидкої   орієнтації   в   його   змісті;   навчальним   -   з   метою   глибокого 

осмислення і засвоєння прочитаного; вибіркового - для добору інформації з 

певної теми); свідомо ставитися до вибору, що читати; усвідомлювати мету 

читання,  орієнтуватися,  кому адресований текст,  оцінювати сприйнятий  

текст; виділяти в ньому головне і другорядне; 

• уміння    вести    діалог    з    додержанням    вимог    українського 

мовленнєвого етикету в різних життєвих ситуаціях (у дружньому колі, в  
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розмові зі старшими чи молодшими, у безпосередньому спілкуванні на  

зборах,  засіданнях,  диспутах,  зустрічах  чи під час розмови по телефону); 

• уміння створювати усні монологічні висловлювання (здатність  

виступати на засіданнях у школі з повідомленням, доповіддю, поділитися в 

родині, колі друзів, знайомих, товаришів побаченим, почутим, пережитим;  

висловити   своє   ставлення   до   обговорюваного   питання,   дати   певні  

роз'яснення тощо); 

• уміння створювати письмові тексти різних стилів (розмовного, 

наукового,    художнього,    офіційно-ділового,    публіцистичного)    і    типів 

мовлення (розповідь, опис, роздум), різних стилів і жанрів: художнього  

(оповідання,  художній опис,  портретний нарис,  казка тощо),  наукового  

(визначення поняття, план, тези, конспект, доповідь, рецензія, анотація та

ін.), публіцистичного (стаття в газету, репортаж, відгук про твір мистецтва), офіційно-ділового 

(заява, повідомлення, акт, доручення, автобіографія, протокол і под.). 

Одним із шляхів підвищення якості навчання, зазначених у Концепції Державної програми 

розвитку освіти, є впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій [6], зокрема 

під час вивчення української мови. 

Динамічний розвиток науки і техніки диктує нові вимоги  до формування  мовної 

особистості фахівця. Основною метою мовно-комунікативної підготовки є оволодіння 

здобувачами освіти мовою фахової галузі у діловому, науковому та розмовному вимірах.  

Тому на сьогодні актуальним є питання підбору таких методів і засобів навчання 

українській мові, що мали б реалізувати поставлену мету. 

Науковці-лінгводидакти та викладачі-практики особливу увагу звертають на інтерактивні 

методи як інструмент формування мовної особистості здобувачів освіти (О.Газманова, Н.Клюєва, 

Ю.Касаткіна, О.Запорожець). 

Ученими-методистами доведено, що за умов запровадження інтерактивного навчання у 

здобувачів освіти розвивається бажання до творчої, продуктивної діяльності; відпрацьовуються 

моделі поведінки, необхідні для успішної професійної діяльності. 

Інтерактивне навчання—спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має 

конкретну, передбачувану мету—створити комфортні умови навчання, за яких кожен здобувач 

освіти  під час активного учіння буде розвивати власну комунікативну здатність, 

інтелектуальну спроможність, особистісні якості.   

Досвід сьогодення переконливо засвідчує, що інтерактивні методи сприяють 

інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. Вони допомагають здобувачам освіти:  

– аналізувати інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому 

зробити оволодіння знаннями більш доступним;  

– навчитися формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну 

точку зору, аргументувати й дискутувати; 

 – навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 

 – моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний досвід через включення в ці 

життєві ситуації і переживання їх;  

– вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати 

конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу;  

– знаходити спільне розв’язання проблеми; 

 – розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт. 

Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею 

співробітництва тих, хто навчає, і тих, хто навчається, вчить їх конструктивній взаємодії, 

сприяє оздоровленню психологічного клімату на занятті, створює доброзичливу атмосферу. 

Викладач має вбачати у здобувачеві освіти активного співрозмовника, учасника діалогу, 

за визначенням В. Біблера, «рівноправного суб'єкта», а не тільки «об’єкт навчання»[1]. 

Очевидно, що тільки такий підхід має привести до максимального опанування мовних 

дисциплін здобувачами освіти. 
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Отже,  у процесі формування особистості майбутнього фахівця у закладах фахової перед 

вищої освіти необхідно створювати такі комунікативні умови, які б могли забезпечувати 

розвиток уже наявних складників лінгвістичної компетентності і надавати здобувачеві освіти 

можливість вільно спілкуватися, тобто реалізовувати себе інтелектуально. Адже 

«комунікативна компетентність безпосередньо відображає рівень культурного розвитку 

особистості» [2]. 

Сутність інтерактивного навчання, переконують О. Пометун та Л. Пироженко, полягає в 

тому, що «навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 

взаємне навчання (групове, колективне, навчання у співпраці), де вчитель і учні є 

рівноправними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять на уроці» [5]. В аспекті 

лінгводидактики М. Пентилюк трактує інтерактивну технологію як таку організацію 

навчального процесу, що «включає чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі 

інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання та розумові навчальні умови й 

процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів» [9].  

Використання інтерактивних методів навчання у вивченні мови має свої особливості. 

Застосування інтерактивних методів на заняттях мови суттєво відрізняється від застосування їх 

на уроках іншого предметного спрямування. Це пов’язане з тим, що вивчення мови передбачає 

формування у здобувачів освіти мовленнєвих навичок, а сформована мовленнєва навичка 

припускає володіння наступними доведеними до автоматизму операціями: вибір структури, яка 

необхідна для оформлення думки, тобто відбір потрібних граматичних флексій, слів. Такий 

підхід сприяє формуванню комунікативної компетенції у тих, хто навчається. 

Під час інтерактивного навчання викладач не повідомляє дітям готові істини, рішення, 

висновки, а організовує навчальний процес таким чином, щоб здобувачі освіти в ході 

самостійного пошуку ідей та їх обговорення навчали один одного; допомагає створити 

атмосферу підтримки, взаєморозуміння, терпимості, дружелюбності. 

Не менш важливою є роль позиції викладача. Здобувачі освіти мають відчувати його 

доступність, відкритість у спілкуванні, віру у здібності кожного, довір’я, уміння поставити себе 

на місце здобувача освіти і побачити ситуацію його очима, співпереживання, співчуття. 

Залежно від мети уроку та форми навчальної діяльності здобувачів освіти розрізняють 

такі моделі інтерактивного навчання: 

- технології кооперативного навчання; 

- технології колективно-групового навчання; 

- технології ситуативного моделювання; 

- технології опрацювання дискусійних питань. 

Застосовуючи інтерактивні методи навчання, ми розвиваємо такі види комунікативної 

компетентності: 

Розвивають навички спілкування в групі, вміння висловлюватись, критично мислити, 

переконувати, вести дискусію, сприяють активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню 

нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння; 

Дають можливість грунтовніше працювати над формою висловлювання власних думок, 

ідей, порівнювати їх з іншими. Допомагають  подолати стереотипи, вільніше висловлюватися, 

відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо; 

   Сприяють розвиткові критичного мислення, дають можливість визначити власну 

позицію, формують уміння відстоювати свої думки у виразній і стислій формі. 

Нові технології навчання формують у здобувачів освіти уміння уникати конфліктних 

ситуацій під час розв’язання суперечливих питань. Для цього я часто використовую пошукові 

методи інтерактивних технологій. 

Форми групового навчання виховують відповідальність за свою ділянку роботи, 

витрачений час, виконані завдання, формують міцні і дружні студентські колективи.    

Фронтальною технологією інтерактивного навчання є дискусія, що передбачає активну 

участь в обговоренні спірного питання усіх здобувачів освіти.  
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Сучасна  лінгводидактика визнає велику освітню й виховну цінність дискусії. Вона 

значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, виробленню самостійної позиції, дає 

можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати власну думку, добирати 

аргументи та оперувати ними.  Серед пріоритетних методичних засобів формування 

мовленнєвих і комунікативних умінь на уроках української мови чільне місце належить 

ситуативним завданням як виду рольових ігор.  

Педагогічні спостереження, власний досвід роботи дають нам змогу стверджувати, що 

рольові ігри передбачають залучення до навчальної творчої діяльності практично всіх 

здобувачів освіти групи, стимулюють їх до спілкування, правильного й нормативного 

відтворення необхідного для опрацювання комунікативного матеріалу.  

Ефективність забезпечує систематичне застосування рольових ігор, що створюють ґрунт 

для формування правильності мовлення, а також забезпечують засвоєння здобувачами освіти 

максимального обсягу мовленнєвих моделей, які згодом зможуть легко репродукуватися в 

професійних ситуаціях спілкування. 

Серед інтерактивних форм роботи на уроках української мови, які збільшують 

пізнавальну самостійність здобувачів освіти та мотивують потребу самовдосконалення, 

 поширення набуває навчальна взаємодія здобувачів освіти у парах, мікрогрупах, групах, що 

утворюються різними способами. 

Ці педагогічні технології здебільшого застосовуються під час пошуку інформації, 

виконання практичних завдань, підготовки диспутів. 

Системне застосування таких інтерактивних методів навчання, як «Мозковий штурм», 

«Мікрофон», «Мозаїка», «Ток-шоу», «Суд» та ін.,  дає можливість отримувати високі та стійкі 

результати. 

Отже, при застосуванні iнтерактивних ігор виграє весь навчально-виховний процес, бо 

вони дають можливість залучити кожного учасника до обговорення проблеми, а це сприяє 

розвитку критичного мислення, діалогічного мовлення, уміння доводити. Здобувачі освіти 

набувають навичок співпраці, колективного пошуку рішень, беруть активну участь у навчанні 

та передачі своїх знань іншим людям. Таким чином досягається головна мета інтерактивного 

навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й 

обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань i 

навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром» . 

В системі освіти усе більшого поширення знаходять метод проектів і навчання у 

співробітництві. 

Причин цьому декілька:  

– необхідність навчити здобувачів освіти здобувати знання самостійно та 

використовувати їх для вирішення нових теоретичних та практичних завдань; 

 – актуальність набуття комунікативних навичок та вмінь, зокрема вмінь працювати в 

колективі; 

 – значущість формування наукової діяльності студентів, тобто вмінь користуватися 

дослідницькими методами: збирати потрібну інформацію, факти, уміти їх аналізувати, висувати 

гіпотези, робити висновки. 

Цей інтерактивний метод передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, 

що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійної діяльності здобувачів 

освіти з обов’язковою презентацією цих результатів. Ефективність методу проектів залежить 

від того, чи будуть реалізовані основні вимоги до його проведення, зокрема: 

- наявність завдання, що вимагає інтегрованих знань, дослідницького пошуку для його 

рішення (наприклад, дослідження змін в термінологічній системі української мови); 

 - практична, теоретична, пізнавальна значущість результатів дослідження (наприклад, 

видання фахового словника; випуск газети з репортажами про зміни в словниковому складі 

наукової української мови; мовний сайт; комп’ютерна газета та ін.) 

 - самостійна групова діяльність здобувачів освіти;  

- чітка побудова змістової частини проекту (з вказівкою поетапних результатів); 
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 - використання дослідницьких методів, що передбачають певну послідовність дій: спільне 

визначення проблеми та спільних дій; висунення гіпотези та шляхи її вирішення; обговорення 

методів дослідження (експериментальних, статистичних, спостережень та ін.); обговорення 

способів оформлення кінцевих результатів; систематизація та аналіз отриманих результатів; 

підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація [8]. Робота над даною проблемною 

темою, впровадження її у власний педагогічний досвід, дали мені змогу переконатися в тому, 

що поруч з пояснювально-ілюстративними прийомами викладач повинен застосовувати 

нові, особистісно зорієнтовані, в яких посилений творчо-діяльнісний компонент. Лише в 

цьому разі здобувачі освіти під керівництвом викладача здобувають (а не отримують) справді 

необхідні знання, вміння, навички. 

На уроках української мови використовую такі технології, як: «Мікрофон», «Мозковий 

штурм», робота в парах, «Навчаючи – учусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», 

«Незакінчене речення». 
Наприклад, інтерактивну технологію «Мікрофон» використовую на етапі мотивації 

навчальної діяльності. Здобувачі освіти мають уявити, що працюють з мікрофоном (ручка, 

олівець) і, передаючи його один одному, висловити власну думку про те, чого вони очікують 

від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати), виходячи з теми. 

У такий же спосіб проводжу етап підсумку уроку, поставивши до здобувачів освіти 

питання: Чи досягнута мета уроку? Чи довідалися вони щось нове? Чи збагатили свої знання, 

словниковий запас тощо? Чи сподобався урок? Чим? 

Інтерактивну технологію «Метод ПРЕС» застосовую, якщо потрібно  здобувачам освіти 

довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою: 

1) Я вважаю,… 

2) Тому що …  

3) Отже,  

Цю ж технологію можна застосовувати і під час підсумків уроку, коли перед здобувачами 

освіти стоїть питання: 

- Чого не вдалося досягти на уроці? 

- Що було особливо вдалим? 

На етапі формування вмінь і навичок використовую інтерактивну технологію «Займи 

позицію». 
Цей метод демонструє різноманіття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або після 

опанування студентами певною інформацією з проблеми й усвідомлення ними можливості 

протилежних позицій щодо їх вирішення. 

Прийом «Незакінчені речення» часто поєднується з «Мікрофоном» і дає можливість 

ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. 

Робота  з такою методикою дає присутнім змогу вільніше висловлюватися щодо 

запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.  

При вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого застосовую 

метод «Навчаючи — учусь». Він дає можливість здобувачам освіти взяти участь у передачі 

своїх знань іншим студентам. Використання цього методу дає загальну картину понять і фактів, 

що їх необхідно вивчити на уроці, а також викликати певні запитання та підвищує інтерес до 

навчання. 

За умови вмілого  впровадження,  інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до 

роботи всіх здобувачів освіти, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в 

колективі, взаємодії, дискусії, обговорення. При застосуванні інтерактивних методів навчання 

поглиблюється мотивація в студентів. Як показує досвід роботи у коледжі, після 

систематичного використання цих методів протягом декількох років з’ясовано наступне: 

- здобувачі освіти набули культури дискусії; 

- виробилося вміння приймати спільні рішення, адекватно оцінювати свої знання і 

можливості; 

- поліпшилися вміння спілкуватися, доповідати; 
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- якісно змінився рівень володіння головними мисленнєвими операціями – аналізом, 

синтезом, узагальненням, абстрагуванням. 

Висновки. 
Отже, інтерактивні методи навчання професійного мовлення мають стати пріоритетними 

у фахових передвищих навчальних закладах, тому що сприяють формуванню пізнавальної 

активності здобувачів освіти, розвитку мовної і мовленнєвої компетенції , комунікативних 

якостей, дають їм можливість реалізувати природне прагнення людини до спілкування, 

співробітництва та взаємодопомоги; перетворюють студентів в активних суб’єктів пізнання, що 

є основною метою особистісноорієнтованої освіти. 

Таким чином, головною умовою ефективності особистісноорієнтованого навчання є 

використання таких інтерактивних методичних підходів, які передбачають позицію здобувача 

освіти як активного співтворця уроку. 

Інноваційна ж компетентність викладача, що полягає в системі  його мотивів, знань, умінь 

і особистісних якостей, які мають забезпечити ефективність застосування ним інноваційних 

педагогічних методів і технологій, набула сьогодні особливо важливого значення.  
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викладач загальноосвітньої підготовки 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  НА 

ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
Ключові компетентності можна розвивати що заняття, використовуючи відповідні 

форми, прийоми і методи роботи. Інструментів та завдань для формування ключових 

компетентностей на сьогодні відомо дуже багато. Їх можна легко знайти в Інтернеті або 

придумати самостійно. Головне, перед застосуванням завжди перевіряти, чи розуміють 

здобувачі освіти механізм застосування методу. 

Також важливо при цьому пам’ятати, що треба вчити учнів не тому, що вони повинні 

думати, а як вони мають думати – розвивати навички аналізу, синтезу, пошуку та 

переосмисленню інформації, навчити ставити перед собою додаткові питання, знаходити 

нестандартні рішення, аналізувати свої вчинки та дії. І чим більше поле для самостійних думок 

та дій (з правом на деякі помилки в процесі засвоювання нових знань) отримають ваші учні – 

тим ефективнішим буде навчання та сильніше мотивація. 

На практиці, ми, на жаль, зустрічаємося з тим фактом, що учні, які приходять до 

навчання в професійні (професійно-технічні) заклади освіти, в більшості випадках, мають 
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початковий або середній рівень володіння іноземною мовою. І не звертати на цей факт уваги 

цілком не правильно: вимагати від учнів можна тільки те, на що вони здатні. Тільки у цьому 

випадку ми можемо говорити про досягнення освітніх цілей. Викладач іноземної мови одразу 

повинен це визначити і спланувати свою роботу саме таким чином.  

На першому етапі у таких групах потрібно приділяти багато уваги формуванню і 

розвитку саме предметної компетентності, але обов’язково пам’ятати: паралельно з цим на 

кожному етапі уроку повинно відбуватися формування і розвиток ключових компетентностей 

учнів.  

Задля досягнення кінцевої мети, починаючи працювати з такою групою, з перших уроків 

також потрібно працювати одночасно над формуванням стійкої мотивації учнів, їх 

усвідомленого ставлення до вивчення предмета (перший рівень поняття компетентність 

«Хочу»), це дуже важливо, так якмотивація досягає своєї мети тільки при розумінні сутності. 

Отже, у такому випадку, потрібно починати з алфавіту, транскрипції, паралельно 

вчитися читати, починаючи з правил читання, порівнюючи з іншими мовами; потім, коли учні 

добре знають правила читання, краще й легше відбувається формування навичок всіх чотирьох 

видів мовленнєвої діяльності: читання, письма, аудіювання і говоріння. Добре, що є такі вправи 

і можливості використання наочного матеріалу та технічного забезпечення, коли все це можна 

робити одночасно.  

З досвіду роботи, можемо стверджувати, що мотивація до вивчення предмету таких 

учнів, які засвоїли базові мовні знання, набагато вище. Коли учні усвідомлено і успішно 

виконують завдання, створюється ситуація успіху, вони з більшим задоволенням опрацьовують 

навчальний матеріал і беруть участь в різноманітних проектних та інших видах діяльності, вони 

висувають пропозиції і активно демонструють те, на що вони здатні.  

При візуальному способі презентації лексики, як правило, використовуємо слайди, 

фотографії, малюнки, таблиці і самі предмети для розкриття значення слів, що позначають 

реальні предмети, емоції, почуття і так далі.  

В якості наочного матеріалу ефективно застосовувати мультимедійні презентації, аудіо 

та відеоматеріали, педагогічні програмні засоби, електронні тести та завдання.  

Формуючи інформаційно-цифрову компетентність, необхідно акцентувати увагу на 

важливості використання «методу проектів», завдяки якому учні можуть створювати власні 

кластери, тести, електронні портфоліо, віртуальні презентації, екскурсії, подорожі, музеї, 

виставки, веб-проекти, навіть власний сайт або блог тощо, приймати участь у дистанційних 

конкурсах та інше. При цьому, учні користуються програмним забезпеченням, Інтернет 

ресурсами та ЗМІ. Це дає змогу учням не лише опанувати використанням інформаційно-

цифрових технологій, але й виявити власний творчий потенціал, оволодіти іншими ключовими 

компетентностями. 

Комунікативна компетентність включає знання необхідних мов, способів взаємодії з 

навколишнім світом, навички роботи в групі, володіння різними соціальними ролями. Це 

основна мета курсу іноземних мов, так як кожен учень повинен перш за все заявити про себе (у 

формі монологу або діалогу). Учні практикують свої вміння в рольових ситуаціях «За столом», 

«В магазині», «На вулиці», «В лікарні», «В квитковій касі» тощо. У письмовій мові про 

сформування комунікативної компетентності можна говорити, коли учень здатний заповнити 

анкету, декларацію, написати лист особистого або ділового характеру. 

Розвитку загальнокультурної комунікативної компетентності сприяють правильно 

підібрані автентичні тексти та продуктивний словниковий запас, до якого входять найбільш 

вживані комунікативно-значущі лексичні одиниці, поширені в типових ситуаціях спілкування, в 

тому числі активна лексика для висловлення своєї думки, розмовні кліше, а також слова з 

національно-культурним компонентом: реалії, пов'язані з відпочинком, проведенням часу, 

дозвіллям, реалії повсякденного життя. Вони дозволяють проникнути в іншу національну 

культуру, оволодіти повсякденною лексикою носіїв мови. 

Новий граматичний матеріал потрібно подавати у комунікативно – спрямованих вправах 

та фразах, які можуть бути використані у реальному житті. Варто відмітити, що досягти цього, 
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а значить оволодіти граматичними правилами іноземної мови, учні любого віку зможуть 

набагато швидше й ефективніше через гру. Вона сприяє високому ступеню мотивації учнів до 

спілкування й залучення їх у природно - мовну ситуацію, якісному граматичному оформленню 

мовного висловлювання, позитивному емоційному фону на уроці, кращому запам'ятовуванню 

граматичних структур й розвитку здатності творчої уяви. 

Для формування ключових компетентностей і розвитку критичного мислення можна 

застосовувати такі інструменти як, наприклад, асоціація, прогнозування або мислення 

афоризмами тощо . 

Отже, вивчення проблеми формування ключових компетентностей учнів на уроках 

іноземної мови у контексті сучасних освітніх технологій дає підстави розуміти, що в 

прогресивних умовах, де суспільство динамічно розвивається, відповідно зростають і вимоги до 

рівня освіти учнів. Як би складно це не було б, особливо, для викладачів іноземної мови, які 

сьогодні повинні володіти мобільністю знань, гнучкістю методу та критичним мисленням для 

успішної реалізації Державного стандарту, саме компетентнісний підхід в навчанні дає змогу 

підготувати  особистість, яка не тільки «знає», а й «вміє» і «хоче», що володіє творчою 

ініціативою, є конкурентоспроможною, мобільною, здатною самостійно навчатися упродовж 

всього життя. І тут немає межі вдосконаленню.Сформовані ключові компетентності на уроках 

іноземної мови підготують учнів використовувати їх в реальному житті для вирішення 

практичних завдань. Навчання  іноземній мові дозволяє внести в цей процес значну лепту.  
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ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ  
Виробнича практика є одним з найважливіших видів навчальної роботи і покликана 

максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їхньої 

професійної підготовки, забезпечити набуття вмінь та навичок роботи у колективах. Програма 

практики базується на знаннях, набутих при вивченні загально-технічних і всіх спеціальних 

дисциплін, а також по охороні праці, техніки і організації виробництва. Під час проходження 

виробничої практики студенти навчаються застосовувати теоретичні знання, набуті в коледжі, 

при вирішенні практичних питань, які були поставлені перед ними.  

Базою для проходження практики є будівельні організації всіх форм власності, що 

використовують передові технології та організації будівництва, оснащені новітніми засобами 

механізації  робіт.  

Переддипломна практика є органічною частиною навчального процесу і має на меті 

закріпити теоретичні знання, отримані студентами при вивченні основ проектування, розвити 

практичні навички і творче мислення.  
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Під час проходження виробничої практики необхідно ознайомитися з проектуванням і 

будівництвом різних  об’єктів, зібрати матеріал для дипломного проектування.  

У результаті  проходження практики студент повинен:  

• ознайомитися з передовими методами і прийомами проектування й будівництва 

громадських будинків і міських інженерних споруд;  

• ознайомитися з прогресивними методами проектування виробництва та організацій 

основних видів будівельно-монтажних робіт у проектній організації, конструкторському бюро 

будівельного тресту, будівельній фірмі;  

• виконати індивідуальне завдання.  

Метою виробничої практики є формування у студентів професійних практичних знань, 

умінь та навичок, необхідних для виробничої, проектної, дослідницької діяльності в галузі 

науки, проектування, зведення та експлуатації цивільних, промислових об’єктів та їх 

комплексів на інженерних посадах в науково-дослідних, проектних інститутах, будівельно-

монтажних, експлуатаційних підприємствах, організаціях, що виконують проектно-

вишукувальні роботи, в спеціалізованих фірмах різних форм власності.  

Основними завданнями виробничої практики є вивчення організаційної структури 

апарату управління науково-дослідної, будівельної (ремонтної, експлуатаційної) організації, 

складу і функцій її відділів, прав та обов'язків інженерно-технічних працівників та наукових 

співробітників, їх участі в організації будівельного виробництва та експлуатації житлового 

фонду.  

У результаті проходження виробничої практики студент повинен знати: методи та 

інструменти, що використовуються при обстеженні будинків, передові методи організації праці, 

техніку безпеки, форму оплати праці; контроль якості матеріалів, якості робіт, характер 

взаємних відносин у ринкових умовах генерального підрядника із замовником, субпідрядними і 

проектними організаціями, комерційними структурами, банками; сучасні методи розрахунку 

будівельних конструкцій.  

У процесі практики студент повинен вивчити основні методи керівництва колективом 

виконавців науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт; методику складання 

аналітичного огляду літератури з теми; методику постанови проблеми й основні принципи та 

засади проведення науково-дослідницьких програм.  

В результаті проходження виробничої переддипломної практики студент повинен набути 

навички: самостійно приймати рішення щодо визначення технічного стану експлуатуємого 

будинку; складати технічні звіти, контролювати заміри і підрахунки обсягів виконаних робіт; 

користуватись проектно-кошторисною документацією, виконувати розрахунки будівельних 

конструкцій та аналізувати результати таких розрахунків.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 

компетентностей : 

1. Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки мети і вибору шляхів  її досягнення.  

2. Здатність до письмової та усної комунікації українською та іноземними мовами, 

працювати в міжнародному контексті.  

3. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них 

відповідальність.  

4. Здатність діяти соціальновідповідально та свідомо.  

5. Знання професійної та цивільної безпеки при виконанні завдань професійної 

діяльності.  

6. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та 

комерційні міркування, що впливають на реалізацію будівельних рішень.  

7.Здатність знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів будівельної 

продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, 

вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності.  
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8. Вміння вибирати та застосовувати на практиці методи дослідження, планування і 

проводити необхідні експерименти, інтерпретувати результати і робити висновки щодо 

оптимальності рішень, що приймаються у сфері будівництва, експлуатації, реконструкції та 

ремонту будівельнихоб’єктів. 
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 Смоляк Г.В.  

викладач загальноосвітньої підготови 

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 
Анотація.Проаналізовано сучасні погляди на мобільне навчання як специфічний 

різновид електронного навчання, вивчено науковий досвід вітчизняних та зарубіжних учених К. 

Бугайчука, М. Кислової, С. Семерікова, А. Стрюка, М. Стрюка, Г.Ткачук, Дж. Тракслера, 

С.Бегера, Е.Джонста ін. Надано власне розуміння поняття «мобільне навчання». Визначено 

місце мобільного навчання в підготовці майбутніх спеціалістів та окреслено перспективи 

подальшого використання мобільних ресурсів під час формування їхньої англомовної 

комунікативної компетентності .Зазначається, що мобільні технології з успіхом можна 

використовувати для підвищення якості освітнього процесу та розвитку англомовної 

компетентності здобувачів вищої освіти 

Ключовіслова: мобільне навчання, мобільне навчальне середовище, англомовна 

компетентність, майбутні спеціалісти. 

Сучасні вимоги до підготовки майбутніх фахівців актуалізують потребу в оновленні 

змісту вищої освіти та упровадженні сучасних підходів до здійснення навчальної діяльності. 

Використання компетентнісного підходу під час підготовки здобувачів вищої освіти надає 

можливість підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці, розширити діапазон 

можливостей щодо працевлаштування, забезпечити студентську мобільність [3,с. 44], 

всебічнорозвинути особистість. 

Однією з форм сучасного інформаційно-комунікаційного навчального середовища є 

мобільне навчання (mobilelearning)як таке, що відбувається з допомогою мобільних пристроїв. 

Рівень розвитку сучасних ІК-технологій, майже повсюдний доступ до Інтернету, наявність у 

користувачів різноманітних мобільних гаджетів дозволяють ефективно організувати 

навчальний процес в умовах мобільного навчання. Реформування вищої освіти, її  інтенсивна 

інформатизація зумовлює появу нових форм і методів мобільного навчання, яке привертає все 

більшу  увагу науковців. Проте понятійний апарат цієї форми навчання поки що залишається не 

остаточно визначеним і дискусійним, слід виділити позитивні й негативні боки використання 

мобільних пристроїв у навчальних цілях, усвідомити специфіку мобільних форм і методів 

навчання, розробити методики навчання окремих дисциплін із урахуванням фахової специфіки 

в умовах упровадження мобільного навчання. 

Проаналізувавши наявні джерела, ми дійшли висновку, що всі науковці підкреслюють 

виняткову важливість мобільної форми організації навчання, яке має всі позитивні 

характеристики дистанційного навчання, дозволяючи в той самий час уникати його основних 

недоліків. Поміж різноманіття інших навчальних середовищ автори виділяють мобільне 

навчальне середовище, як новітнє,  зручне та вкрай ресурсонасичене. Проте, на  нашу  думку, 

проблема використання мобільного навчання ще не є достеменно розглянутою,адже 
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залишаються такі відкриті питання, як аналіз впливу мобільного навчання на формування 

ключових компетентностей майбутніх фахівців, зокрема англомовної компетентності спеціалістів 

немовних галузей. 

Досить поширеною думкою серед багатьох викладачів є те, що використання мобільних 

телефонів є неприпустимим під час аудиторної роботи студентів, адже вони є відволікаючим 

фактором, а для більшості студентів ще і великою спокусою «навідатись» до соціальних мереж 

або обмінятись повідомленнями з друзями.Звичайно, така загроза завжди існує, проте варто 

також розглянути переваги використання мобільних телефонів на заняттях з іноземної мови. 

Відповідно до досліджень В. Д.Гавловського, Н. І. Бойко, В.М.Панченка та інших 

науковців, значення, роль і вплив інформаційних потоків із всесвітніх глобальних мереж для 

сучасного навчально-виховного процесу є надзвичайно вагомими. Науковці підкреслюють, що 

застосування мобільних засобів в процесі навчання сприяє подоланню комунікативного 

бар’єру, формуванню навичок дослідницької діяльності, підвищенню мотивації до оволодіння 

життєвими компетентностями, розвитку мислення та використання їх ужитті[1,с.173]. 

Використання мобільних телефонів, а саме мобільних додатків здатне мінімізувати 

проблему емоційного дискомфорту під час відповіді в аудиторії, адже дає можливість 

самостійно перевірити знання, виключаючи психологічні чинники. За допомогою гаджета 

можна в будь-який час повернутися до незрозумілих моментів або скористатися підказкою. 

Відслідковуючи власний прогрес,студент переконується в тому, що процесс опанування 

іноземною мовою проходить успішно. Варто також відзначити, що використувуючи такі 

додатки, відбувається активізація ігрового мотиву, який має значення для формування 

внутрішнього інтересу, тобто отримання задоволення і позитивних емоцій від ігрової 

діяльності. 

Отже,серед переваг використання мобільних телефонів на заняттях з іноземної мови 

виділяють наступні: 

 формуваннямовноїкомпетенції; 

 індивідуалізаціянавчання; 

 економіянавчальногочасу; 

 полегшенесприйняттятазапам’ятовуваннястудентами; 

 створеннякомфортногосередовищанавчання; 

 підвищеннярівнямотиваціїстудента; 

 інтенсифікаціянавчання. 

Серед найпоширеніших мобільних додатків, які можна використовувати на заняттях з 

іноземної мови можна виділити наступні: 

  LearnEnglishGrammar (додаток для вивчення і вдосконалення граматичних навичок); 

  Quizlet(додаток для опанування нового вокабуляру та активізації вивчених лексичних 

одиниць); 

 PuzzleEnglish(онлайн платформа, на якій можна вивчати англійську, збираючи пазли); 

 GooglePhotos (додаток для зберігання фотографій та зображень, які можна описувати та 

обговорювати під час  занять)та ін. [2,с.154]. 

Проте поза увагою користувачів залишаються мобільні додатки,  які розроблені для 

вдосконалення володіння англійською в нетрадиційній формі. Наприклад, додаток Johnny G., 

який дозволяє закріпити й перевірит изнання за допомогою різних цікавих вікторин, при цьому 

вибрати розділ мови, який слід перевірити (лексику, граматику, вимову слів та ін.), можна 

самостійно. До того ж не слід забувати про аудіювання, як одну з ключових форм оволодіння 

мовою. Тож корисним буде мобільний додаток Learn English by Listening, який надає 

можливість вивчати англійську, слухаючи англійське мовлення, записане носіями мови. Слід 

відзначити, що Інтернет наразі надає безліч пропозицій щодо  мобільних додатків для 

вдосконалення англійської, значна  кількість яких є досить потужними й корисними для 

використання в освітньому процесі. 

Отже, використання мобільних телефонів на заняттях з іноземної мови може принести 

реальні, практичні результати, урізноманітнити заняття та пожвавити інтерес студентів. 
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Викладач, в свою чергу,  має змогу швидше проаналізувати результати вивчення відповідної 

теми студентами та підібрати на майбутнє той матеріал,  який  потрібен кожному  окремом 

устуденту для покращеннязнань. 

Мобільне навчання має значний дидактичний потенціал, який полягає у формуванні 

системи знань, моделюванні та візуалізації окремих навчальних дій, формуванні вмінь і 

навичок  проведення навчальних досліджень, автоматизації контролю й оцінювання навчальних 

досягнень студентів, підтримці навчальної діяльності та організації самостійної роботи 

студентів. Форми та методи мобільного навчання забезпечують реалізацію сучасних принципів 

інформатизації та глобалізації освіти й можуть успішно використовуватись у формуванні 

англомовної компетентності майбутніх студентів за умов розроблення спеціального мобільного 

контенту. Саме в цьому напрямі планується хід подальшого наукового пошуку. 
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Черевко І. В.                                                                                                                            

майстер виробничого навчання                                                                                                                              

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА 

ПРОФЕСІЄЮ «КУХАР, КОНДИТЕР» 
Формування компетентностей здобувачів освіти зумовлене реалізацією не тільки 

відповідного оновлення змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання. 

Перелік цих методів є досить широким, їх можливості – різноплановими, тому доцільно 

окреслити провідні стратегічні напрями, визначивши, що єдиного рецепту на всі випадки життя 

, звісно, не існує. 

Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими випускник 

коледжу знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. 

«Продуктивні – означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на 

належному рівні знання та вміння ». 

Ці задачі, як видно, певною мірою співзвучні до переліку завдань основних груп 

компетентностей, а саме: 

- Не навчальний предмет формує особистість здобувача освіти , а вчитель своєю 

діяльністю, пов’язаною з вивченням предмета кулінарія та кондитерське виробництва. 

- На виховання активності не варто шкодувати часу. Сьогоднішній активний здобувач 

освіти – завтрашній активний член суспільства. 

- Допомагайте здобувачам освіти оволодіти найбільш продуктивними методами 

навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися. 

- Пам’ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. 

- Привчайте здобувачів освіти думати і діяти самостійно. Поступово відходьте від 

механічних переказів, дослівного відтворення. 

- Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв’язуйте 

кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання. 
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- Слід частіше показувати здобувачам освіти перспективи їх навчання. 

- Вивчайте і враховуйте життєвий досвід здобувачів освіти, їх інтереси, особливості 

розвитку. 

- Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета. 

- Заохочуйте дослідницьку діяльність здобувачів освіти  практикою доводьте необхідність 

наукових знань, які вивчаються у коледжі. Навчайте так, щоб здобувач освіти розумів, 

що навчання є для нього життєвою необхідністю. 

- Пояснюйте здобувачам освіти, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо 

навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів. 

Висновок 

Якщо  притримуватись цих шляхів формування компетентностей здобувачів освіти  то, 

ми педагоги отримаємо в кінцевому випускному результаті професійних робітників по професії  

«Кухар, кондитер», які легко себе реалізують  в харчовій промисловості. 
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Посилання: Шляхи формування компетентностей учнів — Студопедія 

(studopedia.com.ua) 

 

Літвинчук Н. П., 

викладач загальноосвітньої підготовки 

ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ 
        «Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як  навчали вчора, ми вкрадемо в дітей 

завтра», - писав Джон Дьюї, американський філософ, психолог та реформатор освіти. 

     В Україні, як і в усьому світі, набирає ваги так зване нове покоління, або «діти 

тисячоліття», які народилися між 1990 і 2000 роками. Досить поглянути на організацію офісів 

провідних технологічних корпорацій, у яких працюють і успішні українці, наприклад, 

айтішники, щоб зрозуміти, на що орієнтується креативний клас. Для них немає чіткого 

розмежування між роботою, навчанням і відпочинком. Праця не обов’язково має бути 

серйозною і нудною.  Життя цих людей гармонійно наповнене роботою, пізнанням нового, 

самовдосконаленням, грою та розвагою. 

     На підході нового покоління. Воно змалку оточено гаджетами. Наші учні не ставлять 

зайвих запитань –  вони «гуглять». Не запитують дорогу в перехожих –  шукають потрібне 

місце за допомогою навігатора. Їхні погляди, спосіб життя кардинально відрізняються від 

старших поколінь. З дитячих років вони  занурюються через комп'ютерні ігри, через Інтернет у  

систему віртуальної реальності. Комп'ютер не здатний до співчуття, він знеособлений. 

Фактично наші учні  спілкуються із штучним інтелектом, а не з мислячою істотою. Це  може 

негативно вплинути на духовний розвиток здобувачів освіти, затверджуючи  байдужий 

http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4570/1/04_Lopatka.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTFM3dVpxUkI1Z1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTFM3dVpxUkI1Z1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTFM3dVpxUkI1Z1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTFM3dVpxUkI1Z1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTFM3dVpxUkI1Z1k/view?usp=sharing
https://studopedia.com.ua/1_192694_shlyahi-formuvannya-kompetentnostey-uchniv.html
https://studopedia.com.ua/1_192694_shlyahi-formuvannya-kompetentnostey-uchniv.html
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прагматизм, егоїзм.  Ми маємо покоління дітей з «кліповим мисленням». Воно сприймає 

інформацію поверхово, через зображення, часто відсутня концентрація уваги. 

    Отже, виникає загроза формування типу «ледачої душі» і «ледачого розуму». Завдання 

сучасної школи – створити умови повноцінного цілісного розвитку особистості. 

     Сьогодні навчальні заклади мусять готувати здобувачів освіти до безпрецедентно 

швидких змін, до професій, яких ще не існує, до розв’язання соціальних проблем, яких ми ще 

не можемо уявити, і до використання технологій, яких ще не винайшли. А головне – навчальні 

заклади мають готувати здобувачів освіти до взаємопов’язаного світу, де потрібно буде   

оцінювати ситуації з погляду різних думок і світоглядів, бо відкритість до представників різних 

культурних традицій – умова сталого розвитку. 

    Несформована читацька компетентність зумовлює проблему низької читацької 

культури. Така проблема існує в усьому світі. Це підтверджено програмою міжнародного 

оцінювання PISA, започаткованою в 2000 році. Програма передбачає перевірку читацької 

грамотності, математичної та природничо-наукової грамотності. Тестують 15-річних учнів, 

виявляючи   їхню спроможність використовувати знання й уміння, здобуті в школі, за 

можливих життєвих труднощів. Участь у цій програмі бере 81 країна світу. Україна вперше 

брала участь у 2018 році. 

      Аналіз  даних читацької грамотності в різних країнах світу засвідчує, що лідерами 

протягом 6 років залишаються Сінгапур, Гонконг, Фінляндія. 

     Читацька неграмотність – проблема українських здобувачів освіти. Неправильно 

говорити, що сучасні діти не читають. Вони читають, однак це зовсім інший вид читання.  

Сьогодні загальновизнаним є той факт, що наше розуміння поняття читацької грамотності 

змінюється. Навички читання, які вважалися потрібними для розвитку особистості 20 років 

тому, відрізняються від тих, які потрібні сьогодні.  

      За словами Еріка Шмідта з Google, за два дні людство створює стільки інформації, 

скільки загалом створили від зорі цивілізації до 2003 року. Це близько п’яти ексабайтів  даних у 

день. Успішні громадяни мають уміти використовувати інформацію з різних галузей, 

наприклад, із фізики й математики, а також застосовувати технології ефективного пошуку, 

систематизації та відсіювання інформації.  

      У минулому вчителі могли порекомендувати учням шукати інформацію в 

енциклопедіях і покладатися на неї як точну й правдиву. Сьогодні Google чи Yandex 

пропонують нам мільйони відповідей на будь-яке запитання, а завдання сучасного читача  

критично осмислити зміст і форму тексту. Здобувачі освіти повинні вміти відрізнити 

достовірну інформацію від недостовірної, факти від вигадки. 

     Щодня читачі використовують тексти для того, щоб знайти конкретну інформацію,   

незважаючи на решту тексту. Це передбачає здатність читача регулювати свою швидкість 

читання. Ми маємо сьогодні розуміти актуальність аудіочитання, електронного чи цифрового 

читання. 

        Спільними для всіх компетентностей  є такі вміння:  

• уміння читати і розуміти прочитане; 

• уміння висловлювати думку усно і письмово;  

• критичне мислення; 

• здатність логічно обґрунтовувати позицію; 

• виявляти ініціативу;  

• творити;  

•уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та ухвалювати рішення; 

• уміння конструктивно керувати емоціями; 

 • застосовувати емоційний інтелект; 

 • здатність співпрацювати в команді. 

     Основна мета  сучасної літературної освіти – сформувати уважного читача з добре 

розвиненими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі роботи над 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ексабайт
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твором, максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної, виваженої 

оцінки. 

Сучасний урок літератури вимагає переосмислення пріоритету методів, прийомів та видів 

навчальної діяльності, розширення їхньої методичної палітри. Особливо це стосується вивчення 

літератури постмодерністського періоду, коли традиційні підходи, шляхи аналізу не спра-

цьовують. Адже треба не просто вивчити, запам’ятати дати, літературні факти, описані події, а 

проникнути в їхню глибинну суть, збагнути позицію автора, його світоглядні засади. Без 

інтерактивних видів та форм роботи тут не обійтись.  

     Для уроків літератури доцільно використовувати технології XXI століття: 

•технологія розвитку критичного мислення; 

•проектно-діяльнісна технології; 

•технологія проблемного навчання; 

•технологія створення ситуації успіху; 

•діалогова технологія; 

•особистісно- орієнтована технологія; 

•ейдетехніка. 

      Формувати читацьку компетентність, розвивати творчі здібності здобувачів освіти 

допомагають як такі форми роботи: літературні квести, дискусії, мандрівки, телемости, 

аукціони, поетичні конкурси, складання   ментальних карт, власних творів, організація свят, 

виставок творчих робіт учнів, художньої, наукової та публіцистичної літератури, зустрічі з 

письменниками. 

        Цікавим видом роботи  є створення здобувачами освіти власних тестових завдань за 

прочитаними творами. На наступому занятті можна порекомендувати здобувачам освіти взяти 

участь у літературних батлах.  Створення ситуації змагання підвищує мотиваційну сферу 

здобувачів освіти. 

     Основне завдання літературної освіти – формування уважного читача з добре 

розвиненими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, а в основі уроків  літератури 

– формування читацької компетентності, яка поділяється на: загальнокультурну; 

інтерпретаційну; ціннісно світоглядну; комунікативну; інформаційну. Читацька компетенція – 

це не просто розвиток навичок роботи з художнім текстом, а ціле мистецтво. Здобувачів освіти 

не можуть не хвилювати світоглядні питання, характерний антураж різних епох і країн, цікаві 

відомості з галузі людинознавства та культурології, можливість пізнати сутність людини та ролі 

мистецтва в її житті. Таємниці, розкриті в тексті, змушують працювати мислення та виходити 

на ідею, розвивати здатність здобувачів освіти формувати свою думку й аргументувати її. 

«Підготовка вдумливого читача, – як зазначає О.М. Товста, – неодмінна умова виховання 

ерудованої, інтелектуально й духовно розвиненої особистості» [1]. Отже, мета викладача – 

підготувати читача, який сприймає художній твір не як просте повідомлення про події та героїв, 

а, враховуючи закони мистецтва, глибше осмислює твір як явище певного етапу розвитку 

культури народу. Сформувати читацьку компетенцію викладач літератури зможе тільки у 

процесі комплексного вирішення таких завдань: 

 – зацікавити здобувачів освіти читанням; 

 – розвивати цей інтерес до створення постійної потреби у читанні; 

 – навчити здобувачів освіти обирати літературу, враховуючи вікові та особистісні 

інтереси;  

– створити належні психолого-педагогічні умови здобувачам освіти для сприйняття 

розуміння та оцінки прочитаного; 

 – забезпечити певні знання з теорії та історії літератури, літературної критики;  

 – формувати в них навички аналізу художнього твору; 

 – організувати дослідницьку роботу; 

 – розвивати їхнє усне та писемне мовлення; 

 – працювати над постійним удосконаленням естетичного смаку  здобувачів освіти [1]. 

Надзвичайно важливим є перше враження від прочитаного: обговорення початкового розуміння 
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тексту, думок, що виникли відразу після прочитання. Їх бажано зафіксувати, щоб здобувачі 

освіти мали змогу простежити різницю між першим баченням і вторинним, отриманим після 

детального розшифрування тексту. Робота з текстом будується на алгоритмізації, інтерпретації, 

презентації. У цьому аспекті важливими є як і емоції (які включають зацікавленість і 

запускають допитливість), так і «холодна голова» (різні види аналізу тексту: літературознавчий, 

смисловий, лінгвістичний, культурологічний, символьний, комплексний). Викладач має 

усвідомлювати, що здобувачі освіти можуть успішно оволодіти знаннями тільки за умови 

адекватної організації їх діяльності, не тільки діяльності репродуктивного рівня, але й 

конструктивного та творчого. Серед провідних сучасних функцій викладача нині відзначають 

організаторську й управлінську функції, що виразно віддзеркалює пріоритети – організувати 

навчальну діяльність учнів та вправно управляти нею. Сучасний учитель має бути не 

транслятором інформації, а організатором спрямованої на розв'язання навчальних завдань 

діяльності здобувачів освіти. Отже, закономірною є зміна акцентів і в діяльності здобувачів 

освіти – вона має бути активною, передбачати самостійну роботу. Чим різноманітнішим є 

освітній процес, тим вагомішою розвивальною функцією наповнюється навчання. Тільки за 

таких умов можна досягти літературознавчої компетентності здобувачів освіти. Створенню 

відповідних умов для активізації, розвитку та формування літературознавчої компетентності 

здобувачів освіти сприяє також використання таких методів та прийомів:  

– інтерактивні технології навчання: «мозкова атака», «мікрофон», «незакінчені речення», 

«робота в групах», «акваріум» та інші; 

 – технологія розвитку критичного мислення: «структурований огляд», «діаграма (кола) 

Вена», «сенкан», «семантична карта (гронування)» та інші; 

 – проєктна технологія: дослідницькі проекти (короткочасні – реферати, повідомлення, 

виступи; довготривалі – науково-дослідницька робота у Малій академії наук); 

–  творчі проекти, участь в науково-практичних конференціях колективний чи 

індивідуальний колаж, дидактичний матеріал, сценарій свята, творча робота: твір, фанфік, вірш, 

репортаж, інтерв'ю);  

– інформаційні проекти (стаття, реферат, комп'ютерна презентація); – інформаційні 

технології навчання: електронні підручники, художні та науково-популярні книги з української 

мови та літератури;  

– презентації, фільми, Інтернет та інші. 

На всіх етапах уроку  використовую інтерактивні методики, які  поєдную з традиційними 

(особливо на першому етапі запровадження інновацій) для забезпечення «зони психологічного 

комфорту», а також для запобігання зниження уваги протягом уроку, недопущення зниження 

інтересу до навчального матеріалу, для подолання дискомфорту через недосконале володіння 

інструментарієм інтерактивного навчання та враховуючи рівень навчальної підготовки учнів. 

Ось деякі з них, на мою думку, найефективніші: 

«Створення реклами за прочитаним твором, «Семінар», «Тематичні атестаціїу формі 

співбесід та заліків», «Засідання прес-клубу», «Мозковий штурм», «Дискусія», «Джигсоу», 

«Коло ідей», «Акваріум», «Асоціація», «Мікрофон», «Навчаючи – навчаюсь», «Незакінчені 

речення», «Ажурна пилка», різних варіантів дискусійного навчання (дискусія, диспут, дебати) 

та вправ «Відстрочена увага», «Лови помилку», «Своя опора», «Передай крейду», «Свої 

приклади», «Дружня порада», «Створи символ»  поєдную  з традиційними формами роботи та з 

творчою діяльністю нестандартного спрямування: сенкан, «виступ у суді», інтерв'ю з 

письменником чи героєм, «створення» фільму, вернісаж ілюстрацій до твору, вернісаж ідей  та 

ін. 

 «Створення реклами за прочитаним твором» – цей вид роботи розвиває у здобувачів 

освіти пам’ять, кмітливість. у важність, винахідливість, уміння логічно мислити, комбінувати. 

Причому робиться це ненав’язливо, в захоплюючій формі. 

Здобувачі освіти поділені на мікрогрупи, які вдома колективно створюють рекламний 

ролик за твором, що вивчається. Вони мають продумати мету, адресата, вид такого ролика. 

А на занятті кожна група здобувачів освіти демонструє свою рекламу, а інші аналізують її 
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за критеріями: 

— відповідність реклами художньому тексту; 

— максимум інформації за мінімальної кількості слів (жанр рекламного ролика 

передбачає його короткотривалість); 

— аргументованість; 

— доступність; 

— оригінальність. 

Аналізуючи рекламні проекти, здобувачі освіти можуть знову звернутися до тексту, 

вчитимуться аргументувати своє бачення твору, обстоюватимуть власну думку, критично 

реагуватимуть на зауваження. І головне, все це відбуватиметься у невимушеній ігровій формі. 

«Семінар» – це одна із найпоширеніших інтерактивних форм роботи. Вона сприяє 

формуванню в здобувачів освіти навичок опрацювання наукових джерел, дає можливість 

оптимально враховувати їхні індивідуальні здібності. Викладач заздалегідь має повідомити 

тему, мету і завдання, рекомендовану літературу. Слід врахувати, що підготовка до семінару 

може викликати певні труднощі в здобувачів освіти, оскільки вимагає пошукової роботи, 

вміння абстрагуватися, аби осмислити ознаки постмодерністського явища, віднайти їх у творі 

та сформувати особистісне враження, дійти до його логічної інтерпретації. 

Отже, для мене, як для викладача, є важливим сформувати у моїх вихованців такі риси 

особистості, які в майбутньому допоможуть їм успішно адаптуватися в суспільстві. А ці 

завдання значною мірою забезпечуються міжпредметними зв’язками в змісті освіти. Працюючи 

з мультимедійними технологіями, я маю безмежний простір для міжпредметних зв’язків. Тільки 

за умов поєднання елементів різних предметів на уроках літератури я маю змогу розкрити 

здобувачам освіти  природу і суть життя.  

  У час розвитку новітніх технологій сучасний урок вимагає використання ІКТ, завдяки 

яким можна провести  порівняльний аналіз літературного твору і мультиплікаційного фільму 

або кінофільму. Конкурси «Найуважніший глядач», «Найуважніший читач» сприяють 

формуванню читацької та глядацької  спостережливості. 

Інформаційні технології починаю використовувати з перших занять. Здобувачі освіти 

люблять працювати з ілюстраціями, слухати музику, заповняти таблиці чи схеми, аналізувати 

уривки фільмів. Через презентацію вони краще сприймають складні теоретичні поняття, тому 

що акцент робиться на яскравості графіки й анімаціях. Спеціальні відеоефекти «оживляють» 

нецікавий, але обов’язковий для вивчення матеріал, а якщо його подавати в ігровій формі, то це 

буде сприяти їх глибшому засвоєнню. Здобувачі освіти працюють з готовими таблицями, 

схемами, потім можуть самостійно їх заповнювати, а надалі і складати власні алгоритми.  

Комп’ютер дає можливість використовувати велику кількість ілюстрацій до творів. 

Здобувачі освіти складають ілюстрації у хронологічній послідовності відповідно до епізодів, 

зображених на них, чи переказують уривок твору згідно зображення, або пишуть план. 

Комп’ютер допомагає викладачу залучати здобувачів освіти до проектної діяльності. Зокрема, 

особливий інтерес для здобувачів освіти представляє систематизація матеріалу, взятого як з 

навчальних посібників, так  і з Internet, демонстрація його у вигляді презентацій. Це, в свою 

чергу, оживляє навчальний процес, розвиває різностороннє мислення здобувачів освіти, 

дозволяє реалізувати індивідуальне сприйняття отриманої інформації. Також вони мають 

більше можливостей для організації самостійної дослідницької, пошукової діяльності. 

Створюючи, наприклад,  презентацію з теми «Бальзак і Україна», здобувач освіти розвиває 

навички володіння інформаційною культурою, розкриває власні індивідуальні особливості, 

захоплюється азартом пошуку, переживає емоційно за долю письменника і його коханої 

Евеліни Ганської, розширює свої знання географії, історії. 

Гармонійне поєднання тексту, ілюстрацій і звуків, продемонструє, як здобувач освіти  

бачить і чує тему. Мистецтво навчання полягає не в  умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, 

будити, оживляти. Я вважаю, що саме використання ІКТ у навчально-виховному процесі 

«оживить» будь-яке заняття, зацікавить здобувачів освіти, пробудить їх до активної співпраці з 

викладачем. 
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Крім того, важливо не забувати: уроки літератури – для вивчення саме літератури, і твір 

письменника не можуть замінити ніякі фільми чи відеокліпи. Мультимедійні технології 

виконують допоміжну функцію, щоб досягти більшого ефекту у сприйманні та розумінні 

літературного твору. Не варто навчальний кабінет перетворювати у кінозал чи дискотеку. Слід 

ретельно продумувати місце, час, доцільність використання комп’ютерної інформації під час 

заняття.  Я вважаю, що інформаційні технології є хорошим помічником викладачу літератури 

наряду з іншими засобами навчання. Підготовка і проведення занять з комп’ютерною 

підтримкою вимагають від викладача багато часу і терпіння, створюють певні незручності 

організаційного характеру, проте такі заняття приносять більше задоволення і здобувачам 

освіти, і викладачу. Слід відмітити, що форми роботи з мультимедіа стали буденними і 

звичними  у практиці викладача, тому що проводити такі заняття – справа проста, приємна і 

ефективна. Прагну в повній мірі виконувати завдання методики літератури, яке сьогодні 

полягає в тому, щоб об’єднати «класичні»  підходи до засвоєння знань з сучасними 

комп’ютерними засобами.   

Спостерігаючи та аналізуючи результативність впровадження інноваційних технологій у 

навчальний процес можна побачити, що постійне застосування їх при вивченні предмета, 

значно підвищує рівень навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Отже, практичні навички, отримані на уроках літератури переносяться на усі сфери життя 

здобувачів освіти та забезпечують їм розширення зони як навчальної, так і соціальної 

компетентності.       

     Інформаційно-комп’ютерні технології мають особливе значення у формуванні 

літературознавчої компетентності учнів. Їх використання дозволяє викладачеві провести уроки 

різних типів (уроки знайомства літературною епохою, уроки вивчення біографії письменника, 

уроки компаративного аналізу художнього твору, повторення та систематизації вивченого, 

контролю та корекції знань) на високому методичному, дидактичному та естетичному рівні. 

Засоби мультимедіа, завдяки можливості широкого використання візуалізованих матеріалів 

(ілюстрацій, репродукцій картин, кіно- та відеоматеріалів, узагальнювальних схем, 

аудіофрагментів), дозволяють ефективно використовувати на уроці такі прийоми 

інтерактивного навчання, як «знайди помилку», «лекція з паузами», «впізнай героя за 

предметом», «діалог поглядів», «відшукай подію», «обери ілюстрацію» тощо. Дані технології 

дають можливість, у першу чергу, розкритися самим здобувачам освіти. І ні для кого не секрет, 

що читання  класики не викликає шаленого захоплення в сучасних здобувачів освіти. Саме 

тому ефективними є нові технології: QR-код як засіб формування когнітивної компетентноті 

здобувачів освіти у сучасній школі, Mind Map (ментальна карта) як візуальний спосіб 

відтворення навчальної інформації на уроках української  та зарубіжної літератури, що сприяє 

розвитку критичного мислення, fanfiction (фанфік) та інші. Нові форми роботи спонукатимуть 

здобувачів освіти до творчої діяльності, неординарного розв’язання проблемних ситуацій. То ж 

їх застосування сприяє більшій зацікавленості творами художньої літератури, їх аналізу через 

призму власного світосприйняття. Розглянемо більш детально технологію fanfiction (фанфіків). 

Термін фанфік походить від англійського fan – прихильник, fiction – художня література – 

творчість прихильників художньої літератури. Під цим терміном ми розуміємо літературну 

творчість, основою для якої є вже написаний твір із використанням персонажів, сюжетів, ідей 

твору-оригіналу. Як же впроваджувати в практику фанфіки? Алгоритм роботи:  

1. Необхідно ознайомити здобувачів освіти із поняттям фанфіку.  

2. До тексту фанфіку обов’язково додати «шапку», зазначивши прізвище автора та зміст 

твору. 

3. Запропонувати здобувачам освіти використовувати написання фанфіків як 

індивідуально (домашній твір) так і колективно, групову форму роботи. 

4. До однієї творчої групи може входити 3-4 учні:  

– фікрайтер – письменник; 

 – бета-рідер – редактор орфографічних помилок;  

– гамма-рідер – редактор сюжетних помилок. 



 47 

      Здобувачам освіти можна пропонувати завдання типу: 

 – складіть власний варіант продовження подій;  

– вигадайте нову пригоду;  

– напишіть лист від імені персонажів твору до сучасних українців.  

Дану технологію також можна використовувати на уроках літератури при написанні 

переказів із творчим завданням. 

Ще однією умовою для формування літературознавчої компетентності здобувачів освіти є 

позакласна робота з предмета (вікторини, конкурси, літературні читання, ранки, літературні 

газети, усні журнали, наукові конференції, заняття в драматичному гуртку). Критеріями 

результативності є: підвищення якості знань здобувачів освіти, підвищення пізнавального 

інтересу здобувачів освіти до предмета, розвиток емоційної й естетичної чутливості, 

сформованість здатності до самовизначення та самоусвідомлення себе як особистості, розвиток 

комунікативних навичок, участь у різноманітних конкурсах, предметних олімпіадах.  

Отже, залучення здобувачів освіти до багатств світової культури, естетичне виховання, 

розвиток художнього смаку, духовне та моральне зростання особистості, – ось ті найважливіші 

завдання та функції, що має реалізовувати літературна освіта.       

 Влитися в літературу – це не лише знати, але й уміти відчувати, співпереживати, 

висловлювати власне ставлення до героїв, подій, зображених у художньому творі, розуміти 

авторський підтекст тощо.  

Упровадження компетентнісного підходу у навчанні забезпечується за допомогою 

методики критичного мислення, інтерактивних технологій навчання, екзистенційно-

діалогічного підходу при вивченні літератури.  

Практика доводить: якщо наведені викладачем факти на уроці одразу емоційно не 

вплинули на здобувачів освіти, вони автоматично потрапляють до категорії  забутих. Педагог 

має обрати цікавий для здобувача освіти соціокультурний контекст, створити на його основі 

захопливе завдання для того, щоб заохотити  до читання. Викликавши у слухача потрібні  

переживання, можна підштовхнути його до потрібних вчинків. Сторітелінг – це  той  метод, що 

дозволяє викладачу  продуктивно навчати.  

 На уроці літератури  під час вивчення біографії М.Булгакова також застосовую метод  

сторітелінг. Пропоную назвати прізвища людей, яких вони вважають успішними. Лунають 

імена спортсменів, політиків, артистів, письменників. Проблемне питання «Чи змогли б ці люди 

досягти високих результатів, якщо б  вони мало читали, не займалися самоосвітою?»  

вирішується під час дискусії. Отже, висновок: сьогодні читач – завтра лідер. Учень, який 

отримав випереджувальне завдання, цитує інтерв'ю зі співаком Святославом Вакарчуком: «Мій 

улюблений  письменник – Булгаков. З українських ще подобається Ліна Костенко. Кожен по-

своєму. Гоголь, мабуть, за дух, Булгаков – за інтелект. Я взагалі людина, яка в принципі себе не 

уявляє без книжок, без інформації». 

 Один із варіантів використання прийому активного сторітелінгу - це  підготовка виступу-

розповіді «Упізнай літературного героя». Під час міні- доповіді здобувачі освіти 

використовують цікафі факти з його життя, біографії письменника, опису епохи. Можна також 

запропонувати записати уявне інтерв’ю з письменником. Для сучасного покоління підлітків 

візуалізація та медіаоснова уроку є обов'язковими вимогами, а не лише модними цікавинками.  

Використання Інтернету – це потреба суспільства, у якому ми  живемо.  

 Уміти читати, бути читачем – це високе мистецтво, і йому потрібно наполегливо вчитися, 

а формувати читача – це спільна справа, і її можна успішно вирішити тільки спільними 

зусиллями науки, педагога, здобувача освіти.  Сформувати читацьку компетенцію викладач 

літератури зможе, якщо  комплексно вирішуматиме поставлені завдання та досягне успіху у 

формуванні справжнього читача. 

Такі  форми роботи спонукають здобувачів освіти читати не лише ті твори, що вивчають 

по програмі, але й додаткові. Також це пробуджує в них інтерес не тільки до літератури, а й до 

власної творчості (в результаті здобувачі освіти  пишуть твори, вірші, створюють ілюстрації до 

художніх творів). 
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 Вважаю, що читацька компетенція здобувачів освіти на високому і достатньому рівні не 

може бути сформована без відповідного рівня цієї компетенції у викладача. Кожен викладач – 

словесник мусить докласти значних зусиль для підвищення якості уроків літератури. 
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 викладач спецдисциплін 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОІНЖЕНЕРІЯ» 

 Специфіка педагогічних проблем сучасної освіти обумовлена необхідністю набуття 

майбутнім фахівцем соціально-економічного та професійного досвіду практичної діяльності ще 

на етапі навчання у вищому навчальному закладі. Формування професійних компетенцій 

майбутнього фахового молодшого бакалавра нині вимагає від навчального закладу принципово 

нового підходу: інтеграції професійної освіти, практичної діяльності та нових інформаційних 

технологій. 

В умовах, коли вимоги та потреби ринку інтелектуальної праці швидко змінюються, 

система освіти повинна надавати можливість студентам отримувати не тільки теоретичну, але й 

ґрунтовну практичну професійну підготовку. 

На наш погляд, таким вимогам має відповідати сучасна парадигма підготовки фахового 

молодшого бакалавраспеціальності «Агроінженерія», що об’єднує використання в навчальному 

процесі нових інформаційних технологій, формування творчої особистості студента за 

допомогою нових дисциплін та ґрунтовної практичної підготовки майбутніх фахівців. 

Включення до освіти (крім знань, умінь і навичок) нових освітніх термінів – компетентностей, 

компетенцій, ключових кваліфікацій обґрунтовано у працях відомих європейських науковців 

ще у середині 80-х років ХХ сторіччя. Нині проблема підготовки конкурентоспроможних 

здобувачів освіти, здатних до сприйняття та використання на практиці нових наукових ідей, 

технічних інструментів та методів сучасного виробництва, особливо актуальна. 

Формування здібностей творчої особистості майбутніх фахівців досліджено у працях 

В. М. Анфімова, В. О. Моляко, В. В. Рибалки, О. Г. Романовського та ін 

Проблема компетентності як багатомірного феномена ґрунтовно досліджена в роботах 

С. У. Гончаренко, В. П. Бездухова, О. М. Дахіна, Б. Д. Ельконіна, А. К. Маркова та ін. 

Сучасними підходами до проблеми компетентності опікуються А. В. Василюк, О. В. Овчарук. 

Питання професійної підготовки на основі компетентнісного підходу розглянуто в працях 

В. М. Анищенко, А. М. Михайличенко та ін. Визначення ключових компетентностей подано в 

роботах І. А. Зимньої, Г. К. Селевко, П. І. Третьякова, Т. І. Шамова та ін. 

Використання технічних засобів навчання на базі нових інформаційних технологій, 

використання засобів мультимедіа, створення педагогічних програмних засобів обґрунтовано в 

роботах Ю. К. Бабанського, С. Я. Батишева, В. П. Безпалько, В. Ю. Бикова, Б. С. Гершунського, 

В. М. Глушкова, Р. С. Гуревича, М. Ю. Кадемії, М. І. Жалдака, В. М. Монахова, І. П. Підласого, 

С. О. Сисоєвої та інших відомих дослідників. 
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Головне завдання фахової передвищої освіти — сприяння професійній самореалізації 

індивіда, навчаючи його професійно спрямованій взаємодії з навколишнім соціальним та 

природним середовищем. Конкурентоспроможні фахівці мають володіти професійними 

вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі 

виробництва та високим рівнем професійної компетентності, що ґрунтується на критичному 

мисленні та здатності застосовувати теоретичні надбання на практиці. 

Окрім того, система освіти України, включаючи фахову передвищу освіту, орієнтована 

на інтеграцію в європейський освітній простір, що вимагає упровадження нових технологій 

професійної підготовки кадрів. За таких умов, як зазначає Н. Г. Ничкало, потрібен новий підхід, 

згідно з яким освіта у ХХІ столітті спрямовується на забезпечення неперервності в усіх ланках 

навчання, створення необхідних умов для доступу кожної людини до оволодіння новими 

знаннями, цінностями, відносинами, компетенціями і вміннями [4, 42]. Процес євроінтеграції 

передбачає створення загальноєвропейського освітнього і наукового простору на основі 

розроблених єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти та науки з метою визнання періодів та 

термінів підготовки фахівців з вищою освітою, що сприятиме співробітництву між вищими 

навчальними закладами Європи, мобільності викладацького складу та студентів. 

Досвід європейських країн засвідчує, що сучасна фахова передвища освіта  молоді не 

лише сприяє, а й є передумовою регіонального розвитку економіки. Кваліфікована та мобільна 

робоча сила є основою конкурентної економіки, оскільки дає змогу промисловим 

підприємствам швидко пристосуватись до вимог нових технологій та ринкових тенденцій, і 

отже, ставати або залишатись конкурентною [3, 195]. Важливо забезпечити соціальний контекст 

вищої освіти, що дасть можливість випускникам ВНЗ формувати успішну професійну кар’єру 

на принципах соціальної справедливості. 

Перспективою навчально-виховного процесу сучасного навчального закладу І-ІІ рівнів 

акредитації технічного профілю, на наш погляд, сьогодні може стати суттєве оновлення змісту і 

методики освіти, включення до навчальних програм управлінських, економічних та правових 

знань, поглиблене вивчення іноземних мов та інформаційних технологій, загальна евристична 

спрямованість усього навчального процесу. Тільки такі дії сприятимуть досягненню на заняттях 

творчої співпраці між викладачем та студентами, формуванню професійної компетентності 

здобувачів освіти. 

Фахова передвища освіта нині вимагає вдосконалення технології навчання та виховання, 

що базується на використанні обчислювальної техніки, спеціального програмного, 

інформаційного та методичного забезпечення. Стрімкий розвиток сучасних інформаційних 

засобів безперечно впливає і на систему підготовки молодших спеціалістів. Так, за останній час 

все більше  навчальних закладів запроваджує електронну інформаційну навчальну систему як 

складову нових освітніх інформаційних технологій у навчальному процесі. Така система має 

суттєві переваги перед традиційними засобами навчання студентів: 

        забезпечує контроль за результатами засвоєння навчального матеріалу; 

        автоматизує процеси інформаційно-пошукової діяльності викладача та студентів; 

        демонструє на екрані у потрібному темпі перебіг економічних та технологічних 

процесів; 

        стає засобом соціальної, професійної та пізнавальної мотивації студентів; 

        здійснює комп’ютерну візуалізацію об’єктів та процесів на виробництві; 

        забезпечує самоконтроль студентів за результатами своєї навчальної діяльності з 

подальшою корекцією навчання; 

        забезпечує взаємодію студентів з комп’ютерними засобами навчання у режимі 

інтерактивного діалогу чи звичайного діалогового обміну текстовими командами; 

        інтегрує освітню діяльність та практичну направленість навчання шляхом роботи з 

комп’ютером (виконання вправ та практичних завдань), пошуком необхідного навчального 

матеріалу в мережі Інтернет, інтерактивним діалогом з викладачем. 
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Згадані переваги електронної інформаційної навчальної системи переконливо 

засвідчують її високу ефективність для формування професійних компетенцій майбутнього 

фахівця технічного профілю. 

Застосування інформаційних технологій на заняттях при підготовці майбутніх 

здобувачів освіти спеціальності «Агроінженерія» сприяє важливому підвищенню рівня 

пізнавальної самостійності, високому ступеню наочності й безперервному самоконтролю, 

засвоєнню знань та умінь, формуванню необхідних професійних компетенцій. Сучасні 

педагогічні програмні засоби дають можливість втілювати в практику індивідуалізацію 

професійного навчання. Використання на заняттях технології мультимедіа сприяє підвищенню 

якості професійної підготовки за рахунок поєднання всіх можливих впливів на студентів 

одночасно графіки, тексту, звуку і зображення. 

Для підвищення ефективності навчання конкурентоспроможних фахівців в умовах 

інформаційного суспільства, формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців, 

актуальним нині стає використання електронних підручників, які доповнюють традиційні 

форми навчання. Як зазначають дослідники, основний зміст «електронного комп’ютерного 

підручника» має містити: опорний конспект, конспект лекцій, деталізований курс; в окремих 

розділах може бути розміщений матеріал для поглибленого вивчення [1]. 

Не менш важливою особливістю сучасної підготовки конкурентоздатних фахівців є 

інтегрована система підготовки, яка об’єднує теоретичне навчання студентів за певним 

напрямом з їх професійною діяльністю на підприємствах (організаціях, закладах). 

Інтегрована система підготовки потребує тісних взаємовідносин з підприємствами 

(організаціями, закладами), на замовлення яких проводиться підготовка фахівців. Зазвичай, такі 

підприємства в минулому були «базовими» для навчального закладу. Прагнення системи освіти 

до найбільш повного задоволення потреб ринку праці в кваліфікованих фахівцях знаходили 

відображення у різних формах співробітництва з підприємствами. Починаючи з 30-х років 

минулого сторіччя, в СРСР існувала відома схема «завод-вуз», у Великій Британії з 1903 р. – 

«сендвіч-програма», у США з 1906 року – «кооперативне навчання». 

Науковим підґрунтям підготовки здобувачів освітитехнічного профілю шляхом 

інтеграції навчання, використання нових інформаційних технологій та виробничої практики у 

навчальному закладі є системно-структурний підхід до дослідження закономірностей та 

принципів цілісного педагогічного процесу обґрунтованого у чисельних наукових працях 

відомих науковців. 

На сьогодні законодавча база – Закон України «Про вищу освіту» починає відставати від 

потреб вищої освіти, економіки країни та суспільства. Тому модернізація структури вищої 

професійної освіти нашої країни потребує змін у законодавчому і нормативно-правовому 

регулюванні з урахуванням вимог європейської системи стандартів та сертифікації. Такі зміни 

забезпечать визнання на європейському та міжнародному рівні документів про освіту, 

конкурентоспроможність випускників на національному та міжнародному ринках праці. 

Якість та конкурентоспроможність системи освіти залежить від впровадження в 

навчальний процес унікальних, інноваційних методик навчання, залучення підприємств до 

підготовки фахівців, і таким чином дозволяє забезпечити потреби в кваліфікованих знаннях, 

навичках, компетенція, а також вирішує проблему працевлаштування випускників. 

Висновки 
Сучасна фахова передвища освіта повинна забезпечувати виконання низки завдань, 

зокрема, економічний успіх країни, сталий розвиток суспільства. Ці завдання можливо 

реалізувати через таку підготовку майбутніх фахівців, яка відповідає запитам сучасного ринку 

праці. Основна увага у навчальних закладах повинна приділятись розвитку особистості 

студента, його комунікативній підготовленості, формуванню професійних компетенцій, 

здатності здобувати і розвивати знання, мислити і працювати по-новому. 
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Деміх І.В., 

викладач спецдисциплін 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» 
Сучасному суспільству потрібні компетентні фахівці, які мають не тільки професійні 

знання, уміння та навички, але й можуть приймати відповідальні рішення в ситуаціях вибору, 

схильні до співробітництва, вирізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, 

здатністю до адаптації, умінням реалізувати свої творчі здібності. Модель сучасного фахівця 

описує основні вимоги до спеціалістів, тенденції їх використання, сфери застосування тощо. 

Компетентнісна модель спеціаліста-випускника являє собою опис того, яким набором 

компетенцій повинен володіти випускни кнавчального закладу, до виконання яких професійних 

функцій він повинен бути підготовлений і якою повинна бути ступінь його підготовленості. У 

наукових публікаціях відображені різні компетентнісні моделі спеціалістів особистості: 

- соціальні, що визначають її взаємодію з іншими людьми.  Ці компетенції 

характеризують уміння “вчитися бути”;  

 загально-професійні, спільні для широкого кола професій; 

- інформаційні, управлінські, організаційні, проектувальні та ін.;  

 спеціальні або професійно-функціональні, які забезпечують здатність ефективно 

виконувати професійні функції. 

 Практичну орієнтацію освіти посилює компетентнісний підхід, який забезпечує 

здатність випускника закладу освіти відповідати новим запитам ринку, мати відповідний 

потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, пошуку свого «Я», орієнтує на 

побудову навчального процесу відповідно до очікуваного чи бажаного результату освіти (що 

буде знати і уміти студент «на виході»). Для успішного вирішення професійно орієнтованих 

задач майбутній випускник в галузі автомобільного транспорту повинен уміти аналізувати 

реальну ситуацію, знаходити оптимальні шляхи її поліпшення, пропонувати найбільш 

ефективні рішення виникаючих проблем, володіти навичками роботи з різними джерелами 

інформації. При цьому найважливішим напрямом формування професійної компетентності 

виступає посилення професійних якостей майбутнього фахівця. 
Професійній компетентності властива повна реалізація здібностей і цінностей людини як 

професіонала, виявлення і розвиток своїх можливостей, пізнання ним своєї власної природи і 

прагнення стати тим, ким він може і хоче стати. Переважна більшість працівників 

(випускників) констатують, що в реальних умовах виробництва відповідні фахівці не можуть 

повністю відповідати заданим вимогам роботодавця. Найбільшз значущою складовою для 

майбутніх фахівців автомобільного транспорту вважають практичну підготовку. Практична 

підготовка майбутніх механіків відбувається на практичних та лабораторних заняттях із 

фахових дисциплін та під час проходження різного виду практик: в спеціалізованій лабораторії 

коледжу та на приватних станціях технічного обслуговування. Ставлення студентів до 

майбутньої професійної діяльності багато в чому визначається характером навчальної роботи, в 

якій повинна певним чином моделюватися майбутня професійна діяльність. Моделювання 
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майбутньої професійної діяльності в навчальній діяльності забезпечує перехід пізнавальної 

діяльності в професійну з відповідною зміною мотивів, цілей, засобів, результату. Реалізуючи 

компетентнісний підхід в навчальному процесі, необхідно використовувати активні форми 

проведення занять. Створення проблемних ситуацій, впровадження діалогу, застосування 

методу моделювання та інші форми навчання завжди будуть спрямовані на розвиток у 

студентів самостійного мислення і здатності кваліфіковано вирішувати нестандартні професійні 

завдання. Відомо, що практичні роботи становлять собою один із видів активної навчальної 

діяльності студентів. Індикатором якісної освіти виступає можливість майбутнього фахівця 

запроваджувати отриманні знання на практиці. Тому найкращу якість отриманих знань дають 

умови наближені до виробничих. Такі умови можливо відтворити на лабораторно-практичних 

заняттях.  

У процесі практичних занять відбувається формування готовності до використання 

сучасних технологій та нових інформаційних засобів навчання, досвіду застосування 

теоретичних знань у практичній діяльності, самостійності прийняття рішень під час 

професійної діяльності. Важливого значення у підготовці спеціаліста набуває поєднання 

теоретичної підготовки фахівців в галузі транспорту з їх практичною діяльністю в умовах 

навчальних закладів. На практичних заняттях необхідно створювати виробничу ситуацію 

(постановка виробничих цілей або виробнича проблема), будувати алгоритм вирішення 

ситуації, що склалася. Викладачу необхідно мати підбір професійних задач і вміння 

змоделювати робочу ситуацію в ході проведеного заняття. Так створюються умови для 

розвитку професійних компетентностей. Важливою умовою практичної підготовки студентів є 

формування в них професійногомислення. Адже невміння студента приймати самостійні 

рішення в нестандартних умовах, висловлювати незалежні в тих чи інших ситуаціях думки, 

толерантно обґрунтовувати їх, прогнозувати результати взаємодії з клієнтом є серйозною 

проблемою у справі підготовки кваліфікованих кадрів. Розвиваючи мислення студентів, 

залучаючи їх до вирішення проблем, поглиблюючи знання і одночасно розвиваючи фахові 

навички та вміння мислити, міркувати, осмислювати свої дії, ми зможемо бути впевнені в 

ефективній роботі по формуванню і розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців 

автомобільного транспорту. Таким чином, враховуючи попередній досвід, зауваження і 

рекомендації розробників компетентнісного підходу, компетентнісна модель випускника 

розуміється нами як наукова основа результату і процесу підготовки, виражена системною 

якістю – компетентністю, що забезпечує готовність і здатність випускників до успішної 

(продуктивної) діяльності в професійній і соціальній сферах, змістовноподаної складом 

(структурою) загальних і професійних компетенцій. Підготовка сучасного фахівця, який би 

володів необхідними знаннями, мав сучасну практичну підготовку, володів новітніми 

технологіями виробничогопроцесу, є реальним завданням фахової передвищої освіти. 

Список використаних джерел: 

1.Макієвський, О. Формування професійної компетентності майбутнього автомеханіка на 

основі системи практико-орієнтованих завдань [Текст] / О. Макієвський // Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний 

педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та 

ін.]. – Суми :СумДПУім. А. С. Макаренка, 2021. – № 3 (107). – С. 165–176. – DOI: 

10.24139/2312-5993/2021.03/165-176. 

2.Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»[Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]; 

3.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 

[Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п; 

4.Закон Українивід 05.09.2017р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п


 53 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Зміст 

1. Бартошик І.С. 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ  

КОЛЕДЖУ………………………………………………………………………………………………….3 

2. Левковець С.І. 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ - ОСНОВНЕ 

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ...............................................................................................4 

3. Домальчук С.В. 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТНТНОСТЕЙУЧНІВ В НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ……………………………………………………………………………….…………………7 

4.Єлізарова Н.Ф. 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 

ВИРОБНИЧОМУ  НАВЧАННІ…………………………………………………………………………..10 

5. Арендарчук С.М. 

МЕТОД ПРОЕКТІВ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  В 

ПРОЦЕСІ  ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ…………………………………………………………….12 

6. Хрупчик Є.З. 
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ………………………………………………………………………………………………...17 

7.Михалик Л.В. 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

ІНФОРМАТИКИ…………………………………………………………………………………………...20 

8. Корець Л.І. 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФНСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВАШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ……………………………………………………………………………………………...24 

9. Кравчик Л.М. 
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНИХ ТА МОВЛЕННЄВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 

СЛОВЕСНОСТІ……………………………………………………………………………………………29 

10. Смокович О.П. 
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

………………………………………………………………………………………………………35 

11.Шмаль О.Ф. 
ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІ...................……………………….....37 

12. Смоляк Г.В. 
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ……………………………………………………………………………38 

13. Черевко І.В. 
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «КУХАР, 

КОНДИТЕР».....................………………………………………………………………………………….41 

14. Літвинчук Н.П. 
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ 

ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………………………………………...….42 

15. Оласюк Я.В. 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОІНЖЕНЕРІЯ»………………………………………………………………47 

16. Деміх І.В. 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»…………………………………………………………………...52 

 


	Для визначення змісту професійного навчання і підбору дидактичного матеріалу використовуються наступні принципи:
	( прагматичність;
	( автентичність;
	( професійна адекватність (з урахуванням терміносистеми кухарської справи);
	( врахування очікувань самих учнів [3].
	2. Назаренко О.І.. Особливості навчання англійської мови професійного спрямування. http://confesp.fl.kpi.ua/node/1154
	3. Секрет І. В. Іншомовна професійна компетентність: проблема визначення / І. В. Секрет // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – № 2. – 312 с.

