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Розвиток освітнього простору України детер-мінується процесами європейської інтеграції, які впливають на всі сфери життя суспільства, а тому і на стан вищої освіти. Орієнтирами реформуван-ня державної системи освіти визначено входжен-ня в науковий простір Європи, здійснення модер-нізації освітньої діяльності в контексті європейсь-ких вимог. Основними цілями інтеграційних про-цесів є створення умов для всебічного розвитку конкурентоспроможного, компетентного фахівця, здатного до професійного самовдосконалення протягом життя. Компетентність випускника ви-щого навчального закладу постає індикатором його готовності до професійної діяльності та ак-тивної ролі у суспільному житті. 

Актуальність дослідження зумовлена сучас-ним станом освіти як соціального інституту, що забезпечує професійну успішність молодої люди-ни та її конкурентоспроможність на ринку праці. Компетентнісний підхід в освіті визначається сьо-годні одним з провідних напрямків удосконален-ня системи вищої освіти в Україні, який забезпе-чує реалізацію концепції гуманістичної освіти і передбачає підготовку компетентних фахівців, які вільно володіють професією та орієнтуються в суміжних галузях діяльності, готових до постійно-го професійного росту, соціальної та професійної мобільності. Сучасні дослідники проблеми реалізації ком-петентнісного підходу в освіті Н. Бібік, 

определены ее реализация на гуманистических принципах и началах с целью обеспечения формирования 
высококвалифицированного компетентного специалиста технической сферы. 

Ключевые  слова :  высшие технические учебные заведения, математическая подготовка,  
математические дисциплины, профессиональная направленность, гуманистическая парадигма в обра-
зовании. 
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The article considers the current state and actual problems of teaching mathematical disciplines in higher 

technical educational institutions. Modern trends, experience, and features of mathematical training in higher 
technical educational institutions are analyzed. Efficiency of realization of the principle of professional orienta-
tion in the process of teaching mathematical disciplines is proved. An important condition for effective mathe-
matical training is its implementation based on humanistic principles aimed at insuring the formation of a highly 
qualified competent specialist in the technical field. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
 ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті проаналізовано категоріальний апарат дослідження теоретичних засад та практичних 
аспектів формування професійної компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю в процесі 
їх підготовки у вищих технічних закладах освіти. Досліджено сучасні концепції, сутність, зміст компе-
тентнісного підходу в освіті. Охарактеризовано структурні компоненти професійної підготовки сту-
дентів вищих технічних закладів освіти. Визначено і обґрунтовано сутність, зміст, функції професійної 
компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю. Доведено ефективність реалізації підготов-
ки фахівців у вищих технічних закладах освіти на основі компетентнісного підходу з метою забезпечен-
ня формування висококваліфікованого фахівця інженерного профілю. 

Ключові  слова :  компетенція, компетентність, компетентнісний підхід в освіті, професійна ком-
петентність, професійна підготовка, вищі технічні заклади освіти, фахівці інженерного профілю. 
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О. Єременко, В. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, Г. Селевко, В. Сєріков, К. Хоружий, А. Хуторський та ін. розглядають компетентність як здатність майбутнього фахівця до суспільно-ціннісної діяльності і характеризують компетент-ного фахівця як такого, який готовий вирішувати професійні завдання в умовах використання інно-вацій для досягнення мети на основі власної обіз-наності в певній галузі.  Підготовка кваліфікованих фахівців інженер-ного профілю, здатних до компетентної й ефекти-вної діяльності у технічній сфері на рівні європей-ських і світових стандартів вимагає дослідження теоретичних засад та практичних аспектів форму-вання їх професійної компетентності, що ї є ме-тою даної статті.  Ідеї ефективності знань, ціннісного ставлен-ня особистості до набутих знань як основи її само-реалізації, закладені В. Сухомлинським, стали ос-новою для сучасного осмислення компетентніс-ного підходу в освіті. Зокрема, Б. Дьяченко зазна-чає, що спадщина В. Сухомлинського надає мож-ливості визначити дидактичний регламент фор-мування та розвитку загальнонавчальних умінь, основних позицій змісту, форм, методів та органі-зації навчальної діяльності [3]. Саме в компетентнісному підході, на думку В. Сєрікова, відображено зміст освіти, що не зво-диться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, вияв компетенцій. Тому компе-тентнісний підхід зумовлює не інформованість студента, а розвиток умінь вирішувати проблеми, які виникають у життєвих ситуаціях [2]. Прообраз сучасних уявлень компетентнісно-го підходу – це ідеї загального і особистісного роз-витку, сформульовані в контексті психолого-педагогічних концепцій розвиваючої та особистіс-но орієнтованої освіти. Категоріальна база компе-тентнісного підходу безпосередньо пов’язана з ідеєю цілепокладання й цілеспрямованості освіт-нього процесу, при якому компетенції задають вищий, узагальнений рівень умінь і навичок учня, а зміст освіти визначається чотирикомпонентною моделлю: знання, вміння, досвід творчої діяльнос-ті, досвід ціннісного ставлення [6].  Компетентність у широкому сенсі може бути визначена як поглиблене знання предмета або освоєне уміння; компетентність передбачає пос-тійне оновлення знань, оволодіння новою інфор-мацією для успішного вирішення професійних завдань і включає в себе як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти. Компе-тентнісний підхід не прирівнюється до психолого-орієнтованого компонента, а передбачає ціліс-

ний досвід вирішення життєвих проблем, вико-нання професійних і ключових функцій, соціаль-них ролей, компетенцій. Розкриття сутності компетентнісно підходу в освіті потребує аналізу ключових дефініцій «компетенція» і «компетентність». У перекладі з латинської мови слово «competentia» означає ко-ло питань, з якими людина добре обізнана, має певний досвід; компетентність у певній галузі трактується як володіння відповідними знаннями й здібностями, які дозволяють ефективно діяти в ній, тобто компетентність є результатом набуття компетенції.  А. Хуторський та В. Краєвський диференцію-ють ці поняття і визначають компетенцію як су-купність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими для відповідного кола предметів і про-цесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них; компетентність – це воло-діння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета дія-льності [5]. Тобто, компетенція, за А. Хуторським, розумі-ється як задана вимога, норма освітньої підготов-ки студента, а компетентність – як його реально сформовані особистісні якості та досвід діяльнос-ті. Таким чином, якщо компетенція трактується як задана норма, то компетентність розглядаєть-ся як сформована якість, результат діяльності, надбання студента.  На думку Дж. Рейвена, поняття «компетентність» включає в себе значну кількість незалежних структурних компонентів, одні з яких дослідник відносить до когнітивної сфери, інші – до емоційної [11]. Компетентність, з точки зору Н. Бібік – це оцінна категорія, що визначає люди-ну як суб’єкта професійної діяльності, її здатність успішно виконувати свої функції [1, 47–49]. І. Зязюн характеризує компетентність як зді-бність розв’язувати професійні задачі певного визначеного класу, що вимагає наявності знань, умінь, навичок, досвіду. Компетентність майбут-нього фахівця, на думку автора, має конкретно-історичну визначеність і виявляється у практиці професійної діяльності як системна характерис-тика, що має певну структуру [4]. Професійну компетентність майбутніх фахів-ців сучасні дослідники Н. Бордовська, В. Раєвський, А. Реан, А. Хуторський визначають як сукупність умінь суб’єкта педагогічного впли-ву особливим чином структурувати наукове і практичне знання з метою кращого вирішення професійних завдань. Зокрема, В. Федіна зазначає, що формування професійної компетентності це процес, що триває протягом усього професійного 
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становлення, основними етапами якого є: форму-вання професійних намірів і спрямованості, про-фесійна підготовка, професіоналізація. Етап фор-мування професійних намірів і спрямованості здійснюється шляхом психологічної і професійної адаптації студентів до майбутньої діяльності; етап професійної підготовки – шляхом оволодін-ня загальними й спеціальними знаннями і умін-нями; етап професійного становлення – шляхом набуття професійного менталітету і високоякіс-ного виконання професійної діяльності [10]. Професійна компетентність майбутніх фахів-ців інженерного профілю, за нашими висновками, означає сукупність особистісних якостей, знань, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності. Професійна компетент-ність є складним багатоаспектним утворенням і передбачає єдність фундаментальної, предметної, психолого-педагогічної, методичної компетент-ностей. Сучасна професійна підготовка фахівців тех-нічної сфери, як зазначає Н. Ничкало, виступає засобом соціалізації, як гармонізації відносин лю-дини з природосоціальним світом; професіоналі-зації, як набуття професійної компетентності фа-хівця, оволодіння фундаментальними, приклад-ними знаннями, високою культурою організації та реалізації професійної діяльності; самореаліза-ції, як набуття людиною вмінь продуктивної жит-тєдіяльності, самовдосконалення [7]. Структуру професіоналізму сучасного фахів-ця технічного профілю, на думку О. Романовсько-го, визначають компетентність у галузевій сфері (проектно-конструкторська, експлуатаційно-технологічна, організаційно-управлінська, науко-во-дослідна); психолого-педагогічна, правова, економічна та спеціальна управлінська компетен-тність [9]. Формування системного підходу до ор-ганізації професійної підготовки майбутніх фахів-ців технічного профілю, як стверджує Л. Товажнянський, визначається необхідністю розв’язання складних науково-технічних завдань у їх професійній діяльності, що потребує вмінь та навичок прогнозувати економічні, соціальні, еко-логічні наслідки власних рішень [8]. Реалізація організаційно-змістових компоне-нтів професійної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти, якими є гуманітарна, інженерно-теоретична, технологічна, практична, управлінська, науково-дослідна, інформаційна, економічна, господарсько-правова та екологічна підготовки, вимагає формування відповідних про-фесійних компетенцій майбутніх фахівців інжене-рного профілю.  Гуманітарна підготовка студента вищого тех-нічного закладу освіти спрямована на вивчення 

особистості, встановлення її місця в національно-му та світовому культурному середовищі; метою такої підготовки є формування інтелігентного фахівця технічної сфери, який поважає думку, ви-бір, права і свободи оточуючих людей. У процесі реалізації інженерно-теоретичної підготовки фор-муються професійні компетенції майбутнього фа-хівця технічної сфери на основі пізнання принци-пів, закономірностей, моделей галузі виробництва.  Формування технологічної компетентності передбачає оволодіння майбутніми фахівцями інженерного профілю технологіями промислової обробки матеріалів та виробів. Набуття практич-них навичок володіння технологічними процеса-ми промислового виробництва конкурентоспро-можних товарів реалізується в ході практичної підготовки. Управлінська компетентність майбутніх фахі-вців інженерного профілю передбачає формуван-ня культури і навичок управління трудовим коле-ктивом, постановки та розв’язання стратегічних, тактичних інженерно-технологічних завдань з метою їх ефективного розв’язання в сфері проми-слового виробництва, соціальної організації пра-ці, адекватної ринковим відносинам на основі конкуренції ідей, товарів, послуг.  Набуття науково-дослідницької компетент-ності відбувається шляхом формування наукової культури, залучення студентів до фундаменталь-них галузевих досліджень, формування вмінь реа-лізовувати інноваційні технології інженерної нау-ки. Формування інформаційної компетентності спрямоване на вивчення сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, засобів пошуку, обробки, зберігання й відображення даних. Економічна компетентність майбутнього фа-хівця інженерного профілю забезпечується розви-тком адаптаційних умінь професійної діяльності в умовах ринкової економіки, формуванням еконо-мічної культури майбутнього фахівця, інженерне рішення якого обґрунтовується економічною до-цільністю. У процесі господарсько-правової підго-товки формується юридично-правова культура діяльності майбутнього інженера на основі ви-вчення системи державних правових норм, зако-нів, правил. Необхідними для фахівця системи «людина-машина-середовище» є знання про вплив технічних систем та технологій виробницт-ва на здоров’я людини, оточуючий світ, набуття яких забезпечує формування екологічної компе-тентності. Таким чином, важливим стратегічним за-вданням на сучасному етапі модернізації держав-ної системи вищої освіти є забезпечення підготов-ки майбутніх фахівців на рівні міжнародних стан-дартів. У сучасних умовах, з огляду на суспільні 
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очікування від процесів реформування системи освіти в Україні, її розбудова має відбуватися на компетентнісній основі. Як засвідчив аналіз педа-гогічного досвіду останнього десятиліття, компе-тентнісний підхід в освіті став суспільно значу-щим явищем, пріоритетним у формуванні освіт-ньої політики України, зокрема – концептуальних положень, сутності, змісту вищої освіти, тому  актуальною стратегією державної політики  стає набуття студентами професійних компетент-ностей. Розв’язання цього завдання можливе за умови формування в процесі підготовки майбутніх фахів-ців інженерного профілю у вищих технічних за-кладах освіти відповідної професійної компетент-

ності, зокрема гуманітарної, інженерно-теоретичної, технологічної, практичної, управлін-ської, науково-дослідної, інформаційної, економіч-ної, господарсько-правової та екологічної, здійсне-ного на гуманістичних засадах та принципах, що має на меті створення умов для всебічного враху-вання та сприяння розвитку особистісних якостей та властивостей майбутніх фахівців технічного профілю. Дотримання викладачами вищих техніч-них закладів освіти основних гуманістичних прин-ципів дає змогу враховувати особистісні потреби, запити, прагнення, суб’єктний досвід студентів, що забезпечує умови для особистісного та профе-сійного саморозвитку висококваліфікованого ком-петентного фахівця технічної сфери.  
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По завершенні експериментальної роботи з англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів було проведено зріз стану англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів. Передбачалось визначення рівнів сформованості досліджуваного явища за розробленими критері-ями: мовний, перцептивно-мовленнєвий, інфор-маційно-мволеннєвий, рефлексі йно-оцінний і відповідними показниками. Наведемо одержані результати за визначени-ми критеріями англомовної професійної підготов-леності майбутніх лікарів в тій самій послідовнос-ті, що й на констатувальному етапі експерименту.  

Мовний критерій За результатами діагностування показників мовного критерію англомовної професійної підго-товленості майбутніх лікарів було з’ясовано, що після проведення формувального експерименту відбулися значні зміни в експериментальній гру-пі. В контрольній також результати змінилися, проте не так суттєво, як в експериментальній. За лексичним показником було одержано такі результати: на високому рівні було зафіксовано 21,62% студентів ЕГ (було 8,11%) і 15,79% – КГ (було 9,87%), на достатньому рівні перебувало 37,16% респондентів ЕГ (було 11,49%) та 23,68% – 

Наталия Романчук, Наталия Романчук. Формирование профессиональной компетентности 
будущих специалистов инженерного профиля 

В статье проанализирован категориальный аппарат исследования теоретических основ и практи-
ческих аспектов формирования профессиональной компетентности будущих специалистов инженерно-
го профиля в процессе их подготовки в высших технических учебных заведениях. Исследуются современ-
ные концепции, сущность, содержание компетентносного подхода в образовании. Охарактеризированы 
структурные компоненты профессиональной подготовки студентов высших технических учебных за-
ведений. Определены и обоснованы сущность, содержание, функции профессиональной компетентности 
будущих специалистов инженерного профиля. Доказана эффективность реализации подготовки спе-
циалистов в высших технических учебных заведениях на основе компетентносного подхода с целью 
обеспечения формирования высококвалифицированного специалиста инженерного профиля. 

Ключевые  слова :  компетенция, компетентность, компетентносный подход в образовании, про-
фессиональная компетентность, профессиональная подготовка, высшие технические учебные заведе-
ния, специалисты инженерного профиля. 

 
Natalia Romanchuk, Natalia Romanchuk. Formation of professional competence of future special-

ists of engineering profile 
The article considers the categorical apparatus of the study of theoretical foundations and practical aspects 

of the formation of professional competence of future specialists of engineering profile in the process of their 
training in higher technical educational institutions. Modern concepts, essence, and content of competence ap-
proach in education are investigated. The structural components of professional training of students of higher 
technical educational institutions are characterized. The essence, content, and functions of professional compe-
tence of future specialists of engineering profile are defined and justified. The effectiveness of the implementation 
of training on the basis of a competent approach in higher technical educational institutions in order to ensure 
the formation of a highly qualified specialist of engineering profile is proved. 

Key  words :  competence, competence-based approach in education, professional competence, professional 
training, higher technical educational institutions, engineering specialists.   УДК 811.111’276.6:614.233.4 

Людмила  РУСАЛКІНА  
кандидат педагогічних наук,  

доцент Одеського національного медичного університету,  
м. Одеса, Україна e-mail: l_rusalkina@ukr.net 

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ АНГЛОМОВНОЇ 
 ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

У статті з’ясовується стан англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів після про-
ведення підготовки за експериментальною методикою. Представлено результати педагогічного діаг-
ностування досліджуваної проблеми у межах освітнього процесу медичних закладів вищої освіти.  

Ключові  слова :  майбутні лікарі, англомовна професійна підготовка, експериментальна мето-
дика. 
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