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На початку третього тисячоліття наше суспільство потрапило в ситуацію, коли 

технологічна складність виробництва зростає швидше, ніж рівень кваліфікації 

робітничих кадрів. Нестримний потік нових технологій в усіх галузях виробництва 

вимагає від вітчизняної професійної школи урахування нових пріоритетів, перегляду 

всієї системи підготовки фахівців на засадах сучасних освітніх концепцій. У цьому 

аспекті академік Н. Ничкало слушно вказує: «Кожному етапу розвитку суспільства 

притаманні свої соціально-економічні та науково-технічні проблеми. Їх розв'язання 

потребує нових підходів, що враховують динаміку змін у життєдіяльності різних 

соціальних систем». 

Варто сказати, що нині кваліфікований робітник може бути підготовленим до 

самостійної трудової діяльності лише при комплексному розв'язаня в професійному 

навчальному закладі таких завдань: 

- досягнення такого рівня компетентності, який дозволяє створювати й 

виконувати алгоритми нетипової діяльності. Кваліфікований робітник нової 

формації має бути професійно готовим створювати вироби, технологія яких вимагає 

творчого пошуку, самостійного вибору оптимального варіанту виконання; 

- формування активної життєвої позиції - розуміння того, що тільки від рівня 

власної підготовки, прагнення до постійної самоосвіти, самовдосконалення, від 

власних здатностей не відстати від науково-технічного прогресу залежить 

можливість забезпечення достойного життя в майбутньому; 

- розуміння того, що індустріальний етап науково-технічного прогресу з його 

технократичною ідеологією - отримати результат будь-якою ціною -уже в 

минулому. Новий - технологічний - етап висуває підвищені вимоги до способу 

діяльності, урахування її екологічних, економічних, соціальних та інших факторів та 

наслідків. 

Указані пріоритети професійної освіти мають бути домінантними 

векторами реформування, насамперед,    навчально-виховного процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах. Інноваційна модель професійної 

освіти має бути зреалізована принципами, на які вказується в доповіді 

Міжнародної комісії з освіти у XXI ст., і які спрямовують діяльність 

педагогічної громадськості на всебічний розвиток особистості: 



- навчитися володіти знаннями - становлення і подальше зростання 

особистості передбачає неперервне пізнання нового, зокрема самоосвіту; 

- навчитися працювати - передбачається не просто виконувати роботу, а 

діяльнісний підхід до будь якої дорученої справи (уміння оцінювати результати 

роботи на кожному з етапів, корегувати свою діяльність); 

- навчитися жити - вміти адаптуватися до змінних соціальних умов, творчо 

реалізовувати себе в особистому і родинному житті, в майбутній професійній 

діяльності; 

- навчитися жити разом - сформувати емоційно-ціннісне ставлення до світу, до 

людей, до себе (виховання стійкої системи соціально значущих якостей індивіда як 

члена суспільства). 

 

Професійно-технічна освіти має ґрунтуватися та таких положеннях: 

- створення умов для неперервної освіти, самонавчання, саморозвитку 

особистості, надання можливостей учням здійснювати власний вибір, реалізуючи на 

практиці стратегію та тактику особистісно-орієнтованої освіти; 

- формування професійної компетентності, ерудованості, розвитку творчих 

задатків учнів як цілепокладання професійно-технічної освіти; 

- створення умов для оволодіння учнями широкою базовою професійною 

освітою, що дозволяє досить швидко переорієнтуватися на суміжні галузі 

професійної діяльності; 

- активізація суб'єктної позиції майбутніх кваліфікованих робітників; 

- успішна соціалізація особистості учня засобами культурного середовища 

професійно-технічного навчального закладу; 

- гармонізація й екологізація відношень людини з природою через засвоєння 

учнями сучасної наукової картини світу; 

- акцентування інтелектуального розвитку особистості через оволодіння 

сучасними методами наукового пізнання; 

- орієнтація професійно-технічної освіти на інтереси особистості, адекватні 

сучасним тенденціям суспільного розвитку; 



- проектування змісту професійно-технічної освіти з опорою на 

фундаменталізацію, включення ресурсів інформаційних, дистанційних і високих 

технологій. 

В педагогіці компетентнісний підхід трансформується в модульно-

компетентнісний, основним принципом якого в професійній підготовці майбутніх 

фахівців є орієнтація на такі цілі, які є суттєвими як для самого випускника, так і для 

сфери праці. 

Водночас постановка проблеми модульно-компетентнісного підходу до 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в Україні має лише 

фрагментарний характер, оскільки відсутні дослідження по обґрунтуванню його 

поняттєво-термінологічного апарату у професійно-технічній освіті і по створенню 

науково-методичної системи реалізації його вимог у процесі професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих працівників взагалі та для будівельної та машинобудівної 

галузей промисловості, зокрема. Крім того, актуальність обґрунтування методичних 

основ реалізації модульно-компетентнісного підходу пов'язана з необхідністю 

визначення загальних принципів і розробки універсальної методики проектування 

модульних навчальних матеріалів як для розробників, так і для споживачів цього 

науково-методичного продукту в системі ПТО, тобто існує необхідність розробки 

сучасної технології проектування освітніх програм на основі цього підходу для 

професійної підготовки майбутніх фахівців для різних галузей виробництва. 

На основі аналізу наукових праць цих та інших авторів можна визначити 

основні характеристики модульного підходу в системі ПТО: 

- основною одиницею змісту навчання є навчальний модуль, який 

характеризується цілісністю та спрямованістю на досягнення конкретних освітніх 

цілей, а також має внутрішню структуру; модуль - це автономна організаційно-

методична структура навчальної дисципліни, яка містить дидактичну мету, логічно 

завершену одиницю навчального матеріалу, яка складена з урахуванням 

внутрішньо- і міжпредметних зв'язків, методичні рекомендації щодо вивчення 

модулю та систему контролю та самоконтролю; 

- стимулювання активної навчальної діяльності учнів: організація 

навчального процесу на основі модульного підходу передбачає створення умов по 

освоєнню учнями різноманітних методів, способів, форм і засобів 



навчальної діяльності, оскільки засвоєння змісту навчання передбачає не 

просту передачу учням навчальної інформації, а насамперед опанування ними у 

процесі власної, внутрішньо мотивованої навчальної діяльності; 

- гнучкість навчання: у модульному навчанні є можливість своєчасно 

реагувати до конкретних умов навчання і швидко адаптуватися до них, наприклад, 

проектувати індивідуальні освітні траєкторії учнів, своєчасно корегувати процес і 

зміст їх навчання, врахувати інтереси конкретних галузей виробництва; 

- стимулювання суб'єкт-суб'єктної взаємодії між педагогами та учнями: 

використання модульного підходу на практиці значно спрощує реалізацію принципу 

співпраці педагогів і учнів у навчальному процесі, стає очевидним необхідність 

використання різних активних методів навчання, перерозподіл активності від 

педагога до учнів. 

У сутнісних характеристиках модульного навчання закладено його 

відмінність від інших систем навчання. 

По-перше, зміст навчання подається в комплексах (інформаційних блоках), 

засвоєння яких здійснюється відповідно до дидактичної мети. Дидактична мета 

формулюється для учня і містить в собі не тільки вказівку щодо обсягу змісту 

навчального матеріалу, але й на рівень його засвоєння. 



Крім цього, кожен учень одержує від педагога поради у письмовій формі як 

раціональніше діяти, де знайти потрібний навчальний матеріал і т. д. 

По-друге, змінюється форма спілкування та міжособистісної взаємодії 

педагога й учня. Вони здійснюються через модулі, а також особистісне, 

індивідуальне спілкування. Саме модулі дозволяють перевести навчання на суб'єкт-

суб'єктну основу. 

По-третє, учень переважно вчиться самостійно, вчиться планувати свою 

діяльність, набуває досвід самоорганізації, самоконтролю та самооцінювання своєї 

навчальної діяльності та її результатів. Це дає можливість йому усвідомити себе в 

діяльності, самому визначити рівень засвоєння знань, бачити прогалини у своїх 

знаннях і вміннях, стати суб'єктом навчальної діяльності. Безсумнівно, що педагог 

теж керує навчально-пізнавальною діяльністю учнів і через модулі і безпосередньо, 

але це більш толерантне, а головне - цілеспрямоване управління. 

По-четверте, наявність модулів з друкованими матеріалами дозволяє педагогу 

індивідуалізувати роботу з окремими учнями. Тут немає проблеми індивідуального 

консультування, дозованої індивідуальної допомоги учням. 

Наступним   популярним   підходом   в   наприкінці   ХХ   ст.   став 

компетентнісний підхід, основні теоретичні та методологічні основи якого 

стали об'єктом і предметом дослідження багатьох науковців. Зокрема, найбільш 

істотними у сфері цього підходу є такі дослідження: 

- вдосконалення системи професійної освіти на основі його застосування; 

- визначення основних видів компетентності; 

- обґрунтування поняття «професійна компетентність» як складного 

багатовимірного педагогічного феномену, який використовується для демонстрації 

формування конкретного фахівця як суб'єкта професійної діяльності; 

- формування професійної компетентності у майбутніх фахівців, у тому числі 

в системі ПТО та ін. 

Особливо це стосується компетентнісного підходу, який у системі ПТО 

представляє сукупність суб'єктно- і практикоорієнтованих ідей і принципів 

визначення цілей професійної освіти та відбору її змісту, організації педагогічного 

процесу в ПТНЗ та оцінювання результатів його функціонування. 



Компетентнісний підхід відрізняється від інших, такими сутнісними 

характеристиками: 

- основна увага в процесі професійної підготовки майбутнього фахівця 

звертається на формування не тільки його теоретичного мислення, а насамперед на 

формування його практичного мислення, спрямованого на реалізацію майбутніх 

посадових компетенцій; 

- орієнтує суб'єктів освітнього процесу на формування практичних здатностей 

майбутніх фахівців, а не просто на формування сукупності узагальнених знань, 

навичок і вмінь з певних блоків навчальних дисциплін; 

- орієнтує суб'єктів освітнього процесу на виховання мотиваційної, етичної та 

поведінкової сфер майбутнього фахівця та на формування його професійно 

важливих якостей; 

- змінюється роль педагога: він у навчальному процесі в основному виступає 

в ролі організатора процесу навчання, консультанта, досвідченого старшого 

товариша, друга, приятеля та майстра своєї справи; 

- змінюється роль учня: заохочується його активність, свідоме ставлення до 

навчальної і майбутньої професійної діяльності, стимулюється становлення 

суб'єктом навчальної діяльності. 

Адже, ці характеристики співзвучні з сутнісними характеристиками 

модульного навчання і доповнюють один одного. Але в теж час має місце різні 

підходи до розуміння змісту компетентнісного підходу, що проявляється також у 

класифікації основних видів компетентності особистості і фахівців. На основі 

аналізу наукових праць В. Болотова, І. Зимньої, Г. Єльникової, В. Краєвського, Ю. 

Татура, А. Хуторського, М. Чошанова, В. Ягупова та інших вчених можна подати 

таку її класифікацію: 

- ключові (бути соціальним суб'єктом, вміти працювати з числом, 

комунікативна компетентність, інформаційна компетентність, робота в команді, 

здатність вирішувати проблеми, навчальна компетентність); 

- за видами діяльності (трудова, навчальна, комунікативна, професійна, 

предметна, або спеціальна профільна); 

 



- за сферами суспільного життя (побутова, цивільно-громадська, в мистецтві, 

фізкультурі, спорті, освіті, медицині, політиці, культурно-дозвільна тощо); 

- за галузями суспільних знань (у математиці, фізиці, гуманітарних науках, 

суспільствознавстві, біології тощо); 

- за галузями суспільного виробництва (у галузі будівельній, машинобудівній, 

енергетики, транспорту, зв'язку, оборони, сільського господарства, медицини тощо); 

- за складовими психічної сфери людини (когнітивна, технологічна, 

мотиваційна, етнічна, соціальна, поведінкова та ін.); 

- за сферами прояву здібностей (у фізичній культурі, розумовій сфері, 

громадські, практичні, виконавчі, творчі, художні, технічні, педагогічні, 

психологічні, соціальні та ін.); 

- за щаблями соціального розвитку і статусу (готовність дитини до школи, 

компетентності випускника, молодого спеціаліста, досвідченого фахівця та ін.). 

Ця класифікація демонструє складну «природу» компетентності, показує її 

багатогранний, різноманітний, динамічний, системний, комплексний, 

інтелектуальний, міжпредметний, особистісний, етичний, поведінковий, суб'єктний, 

інтегральний і діяльнісний характер. 

Так, до універсальних професійних завдань зварника відносяться всі види 

обробки металу: 

- очищає, пиляє, стругає, свердлить; 

- розмічає; 

- вирізує заготовки; 

- відбортовує та виконує скоси кромок, шліфує; 

- збирає, складає і прихвачує вироби; 

- здійснює фарбування. 

А в спеціальній компетентності відображається специфіка конкретної 

предметної сфери професійної діяльності, наприклад, електрогазозварник. 

Загальна професійна підготовленість конкретного фахівця, в нашому 

випадку електрогазозварника, актуалізація його професійної компетентності в 

діяльності визначається поняттям «компетентний», основні прояви якого у 



професійній діяльності лежати в основі його професіоналізму. Відповідно для його 

якісної характеристики ми використовуємо такі поняття, терміни та категорії: 

- «професійно підготовлений»; 

- «здатний до творчості в професійній діяльності»; 

- «має сукупність стійких і гнучких навичок, умінь, здібностей для 

професійної діяльності»; 

- «готовий до успішної професійної діяльності в нестандартних умовах...»; 

- «професіонал у своїй справі»; 

- «професійна суб'єктність»; 

- «професійно мобільний» та ін. 

Більшість вчених у зміст професійної компетентності включають професійні 

знання, навички, уміння, професійно важливі якості, ставлення, мотивацію і досвід 

діяльності. Це цілком обґрунтовано, оскільки компетентність фахівця означає, на 

нашу думку, його теоретичну і практичну підготовленість до майбутньої діяльності, 

сформованість його професійно важливих якостей, позитивне ставлення до 

майбутньої професійної діяльності і наявність певного її досвіду, інтелектуальну, 

діяльнісну і суб'єктну здатність  до  професійної діяльності,  а також  особистісну, 

психологічну та професійну готовність до цієї діяльності. 

Професійна компетентність формується на основі та з допомогою ключових 

компетентностей, які, з одного боку, забезпечують успішне її формування, а з 

іншого - лежать в основі професійної компетентності та забезпечують її 

актуалізацію і реалізацію. У зв'язку з цим розробка освітніх стандартів і програм з 

окремих дисциплін в системі ПТО має враховувати комплексність, міжпредметність 

і системність професійної компетентності, а освітній стандарт має сприяти розвитку 

ключових і формуванню професійних і спеціальних компетентностей випускника. У 

кожному навчальному предметі слід визначити необхідну і достатню кількість 

пов'язаних між собою реальних досліджуваних об'єктів - модулів, що формують 

знання, вміння, навички і здатності до діяльності, тобто процесуальних складових 

змісту певної компетентності. При цьому в житті учня вони будуть мати 

багатофункціональну метапредметную роль, оскільки проявляються не тільки в 

ПТНЗ, але і в сім'ї, у колі друзів, у майбутній професійній діяльності. 



Таким чином, модульно-компетентнісний підхід, з одного боку, знаходиться в 

руслі концепції безперервної освіти («освіта протягом життя»), оскільки його метою 

є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в постійно 

мінливих ситуаціях у сфері праці і продовжувати професійне зростання, а з іншого - 

цей підхід у професійній освіті спирається на модель організації навчального 

процесу, в якості головної мети якої виступає професійна компетентність 

випускника, а як засіб її досягнення -модульна побудова структури і змісту 

професійного навчання майбутніх кваліфікованих електрогазозарників. 

Отже, модульно-компетентнісний підхід у професійно-технічній освіті суттєво 

відрізняється від традиційного підходу і являє собою модель організації навчального 

процесу, в якості мети навчання в якій виступає учень - майбутній суб'єкт 

професійної діяльності, а як засіб її досягнення - модульне побудова. 

 

 


