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до виступу, натякали на те, що це відніме у них час і вони не 
встигнуть все розповісти. 

На мою думку треба більше довіряти студентам і розповсю-
джувати різні нетрадиційні форми самостійної роботи з ними.  

Але краще це робити починати з другого курсу. На першому 
курсі особливо при вивченні базової дисципліни «Вища матема-
тика» треба дати достатню кількість годин, щоб далі ґрунтую-
чись на отриманих знаннях студенти досягали кожний своєї ве-
ршини.  
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД 
І ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 
Розглядаючи питання формування професійної компетентно- 

сті сучасного фахівця, необхідно визначити, що рівень такої ком-
петентності визначається здатністю особистості реалізувати себе 
як успішного та ефективного фахівця. 

В більш широкому розумінні компетентність — це здатність 
ефективно використовувати набуті знання, вміння і навички; 
вміння побачити проблему і знайти шляхи її вирішення, наяв-
ність вмінь та навиків самостійності в плануванні, організації, 
контролю власної діяльності; креативність, здатність до самороз-
витку та самоаналізу, самоорганізації, самоконтролю. 

Тобто, вимоги до професійних і особистісних якостей фахівця, 
що розглядаються у нерозривному взаємозв’язку, значно підви-
щуються. Ці якості можна представити наступним чином.  

1. Наявність певного обсягу професійних знань, вмінь та на-
вичок. 

2. Адекватне психологічне сприйняття власного Я, яке відо-
бражується у: а) наявності позитивної установки по відношенню 
як до себе, так і до інших людей; б) вмінні контролювати власні 
емоції і мобілізувати власні можливості; в) реальному оцінюван-
ню своїх власних можливостей і компетенцій; наявності адекват-
ної самооцінки; г) покладанні відповідальності за успішність сво-
го життя на самого себе, що сприяє створенню власних цілей і 
баченню можливостей для їх досягнення; ґ) наявності гнучкого 
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мислення, що проявляється у можливості встановити зв’язок між 
знаннями та ситуацією, приймати самостійні рішення і приклада-
ти реальні вольові зусилля для досягнення поставлених цілей. 

3. Здатність до успішного спілкування, яке проявляється в: а) 
володінні комунікативними прийомами і методами; знанні основ 
ділової і професійної етики та конфліктології; б) володінні на 
професійному рівні іноземними мовами; в) вмінні відстоювати 
свої власні переконання та протистояти негативним нормативним 
впливам; г) самоформуванні свого оточуючого середовища, при 
необхідності коректуванні його; ґ) толерантності до існування 
протилежних думок і уявлень; д) здатності відчувати себе части-
ною певної групи і сприйнятті існуючих соціально-значущих 
норм. 

4. Світоглядним баченням навколишнього світу як відкритої 
інформаційної системи, що відображується в: а) розумінні зна-
чення неперервної самоосвіти протягом всього життя; б) позитив-
ному сприйняттю нових ідей і нових можливостей; г) оптимісти-
чному сприйняттю об’єктивної реальності; ґ) розумінні 
збереження як власного здоров’я, так і екології навколишнього 
світу; д) сформованій психологічній готовності до виконання пе-
вної професійної діяльності. 

Навчання у ВНЗ — важливий етап у формуванні професійної 
компетентності сучасного фахівця. Ефективно організований на-
вчальний процес це — компетентні викладачі, ґрунтовне методич-
не забезпечення, впроваджені інноваційні педагогічні технології, 
використання активних методів навчання, належне матеріально-
технічне забезпечення. Єдине, що залишається поза увагою, — це 
особистість студента, його індивідуальні особливості, прагнення, 
переконання. Коли студент вчиться на «відмінно», існує думка, 
що це — успішний студент. Але якою ціною забезпечена ця ус-
пішність навчання, на жаль, викладачів не цікавить. Успішність 
навчання — не означає досягнення успіху в житті.  

Проблема формування професійної компетентності майбут-
нього фахівця сьогодні розглядається багатьма дослідниками, які 
розглядають її в різних аспектах. Але всі погоджуються, що осо-
бистісний розвиток студента має вирішальне значення. І ми вва-
жаємо, що необхідно саме його поставити в центрі розгляду про-
блеми формування професійної компетентності. Існує велика 
кількість публікацій, які визначають які саме компетенції фахівця 
повинні бути сформовані у процесі навчання. Тобто пропонують-
ся певні моделі професійної підготовки сучасного фахівця, які 
необхідно перетворювати в життя.  



 116 

Виникає питання: яким же чином можна реалізувати в процесі 
навчання такі моделі, які для цього необхідно застосувати педа-
гогічні методи і прийоми? 

Вирішення питання лежить в площині запровадження в освіт-
ню діяльність індивідуально-орієнтованого підходу. Лише розг-
лядаючи кожного студента як окрему особистість, що має унікаль-
ний, властивий лише їй одній набір індивідуальних особливостей, 
можна коректувати прояв тих чи інших позитивних якостей і 
зменшувати рівень негативних. Такий підхід передбачає наяв-
ність у викладача вміння спостерігати та аналізувати навчальні та 
поведінкові дії студента; володіння ним методами педагогічної 
діагностики для визначення рівня сформованості тієї чи іншої 
властивості; здатності аналізувати стан групових установок і зна-
ти методи протидії негативним.  

Одним із головних чинників, які впливають на успішність 
особистості взагалі і у навчанні зокрема, є самооцінка. Лише ма-
ючи достатній і, головне, адекватний рівень самооцінки, особи- 
стість може досягти успіху. Самооцінка — особистісне судження, 
міркування про свою цінність, яке відбивається в установках, 
властивих індивіду. Успішність діяльності людини залежить від 
її уявлень про свої здібності не менше, ніж від самих здібностей. 
Самооцінка — важливий фактор у розумінні саморегуляції лю-
дини. При цьому регулятивні функції самооцінки значно підви-
щуються в особистісно значущій для суб’єкта діяльності. Самоо-
цінка тісно пов’язана з самоефективністю. Студенти з високою 
самоефективностю ставлять більш високі цілі, прикладають бі-
льше зусиль і проявляють велику наполегливість перед лицем 
невдачі — таким чином збільшується вірогідність того, що вони 
будуть успішними. 

На жаль, проведенні дослідження показують, 65 % студентів 
першого курсу мають низький рівень самооцінки, 30 % — серед-
ній і лише 5 % високий. Про яку успішність можна говорити і 
про які ефективні методики викладання? Необхідно проводити 
моніторинг рівня самооцінки і використовувати педагогічні при-
йоми для його збільшення. Це може бути: а) максимальна психо-
логічна підтримка; б) послідовне підвищення складності викону-
ваних завдань; в) використання широкого діапазону 
комунікаційних засобів для переконання, підбадьорення, заохо-
чення; в) по можливості максимально зменшувати силу стресо-
вих станів під час проведення контрольних заходів (доброзичли-
ве ставлення, достатня попередня підготовленість). Для 
підвищення самооцінки необхідно, щоб студент сприймав себе 
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через призму тих позитивних якостей, які йому властиві. Для цьо-
го, наприклад, ми в завданнях на самостійну роботу додавали за-
питання типу: «Які риси Вашого характеру допомогли Вам вико-
нати завдання?». 

Важливим чинником у формуванні професійної компетент-
ності є мотивація досягнення успіху. Питання мотивації є клю-
човим у будь-якій організації. Ступінь умотивованості співробіт-
ників є одним із найважливіших факторів її успішної діяльності. 
Значною мірою на мотивацію у студентів впливають результати 
їх навчальної діяльності. Успіхи надихають їх, а постійно вини-
каюче відчуття задоволення від досягнутих результатів приво-
дить до стійкого позитивного відношення до своєї діяльності.  

Для збільшення рівня мотивації студентів ми, проводячи за-
няття з інформатики, використовували такі фактори впливу: 

1. Повна інформаційна забезпеченість студентів. Це передба-
чало отримання ними на початку кожного семестру такої інфор-
мації, як перелік питань, які виносяться на кожну практичну ро-
боту, критерії оцінювання робіт, види контролю та графік їх 
проведення, перелік питань самостійної роботи та ін. Надання 
повної інформації на початку семестру дає змогу усвідомити і 
спрогнозувати загальний обсяг роботи, спонукає студентів до са-
мостійного планування своєї діяльності, наприклад, виконати те 
чи інше завдання можна і раніше визначеного терміну. 

2. Надання студентам певної частки відповідальності за їх на-
вчальну діяльність. Це проявлялося, наприклад, у тому, що в за-
вдання для самостійної роботи ми включали лише питання, а 
конкретний план і методи їх виконання обирали самі студенти.  

3. Навчальний матеріал ми викладали відповідно до принципу 
максимальної значущості для майбутнього фахівця, тобто профе-
сійно орієнтований. 

4. Використання проблемності у викладанні навчального ма-
теріалу. Проблемні ситуації ми використовуємо у будь-якому ви-
ді навчальної діяльності — на лекціях, практичних заняттях, у за-
вданнях на створення рефератів та виконання самостійних робіт. 
Навіть незнаходження студентами правильної відповіді, спонукає 
їх до роздумів, збільшує їх зацікавленість в навчанні. 

5. Забезпечення чіткого зворотного зв’язку для отримання 
студентами оперативної інформації про результати їх навчальних 
досягнень. При цьому ми прагнули об’єктивно оцінити діяльність 
кожного, порівнюючи досягнутий ним результат із попереднім 
рівнем. І відповідно, отримана оцінка відображувала зв’язок між 
прикладеними зусиллями і отриманими результатами.  
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6. Використання багакритеріальності при оцінюванні. Кожен 
вид роботи, яку виконують студенти, розкладається на ряд скла-
дових, яка відповідно оцінюється. Наприклад, практична робота 
студентів на заняттях з інформатики включає такі види діяльно- 
сті: а) повторення матеріалу, який виноситься на практичну робо-
ту; б) виконання завдання на комп’ютері; в) проведення контроль-
них заходів (тести, контрольні завдання). Кожну із перелічуваних 
робіт ми оцінюємо окремо, тобто вона має свою вагу в загальній 
оцінці. 

Необхідно максимально впроваджувати індивідуальний під-
хід до кожного і змінювати горизонтальне оцінювання досяг-
нень (з іншими) на вертикальне (із самим студентом). Саме то-
му ми прагнемо створити ситуацію успіху на етапі контролю 
досягнень. Незважаючи на невисоку оцінку, ми підкреслюємо 
певні досягнення студента, якщо він доклав значних успіхів, які 
можна виміряти шляхом порівняння із попереднім станом. Та-
ким чином, формується позитивне відношення до навчання в 
цілому, почуття успіху, яке викликане подоланням труднощів, і 
посилюється активне відношення до навчання, прагнення стати 
ще більш успішним.  

Підвищенню рівня професійної компетентності сприяє вико-
ристання різноманітних активних методів навчання — тренінгів, 
дискусій, рольових ігор, кейс-методу та ін. При цьому необхідно 
також враховувати індивідуальні особливості кожного студента, 
визначати який саме метод розвиває його здібності і підвищує 
ефективність його навчальної діяльності. 

Досить ефективним з точки зору формування професійної ком-
петентності є впровадження модульно-рейтингової системи в на-
вчальну діяльність, яка формує здатність до самоорганізації і са-
моконтролю (власний вибір дисципліни; попередня 
інформованість щодо питань, які вивчаються, і терміни прове-
дення контрольних заходів), до творчого навчання (вибір того чи 
іншого методу опрацювання навчального матеріалу), розвиває 
самостійність (самостійна робота, яка впроваджується в усі види 
навчальної діяльності). 

Необхідно проводити подальший розвиток методів діагности-
ки; аналізувати вплив тієї чи іншої індивідуальної властивості на 
успішність в цілому; створювати такі методики, які б давали мож-
ливість проводити навчальну діяльність через індивідуальні тра-
єкторії; посилювати значення неперервної самоосвіти протягом 
всього життя для підтримання постійного рівня компетентності 
сучасного фахівця. 


