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Постановка проблеми. Пiдготовка викладачiв вищої школи до

формування компетентностi майбутнього фахiвця розглядалася нами з

урахуванням iдей видатного педагога i громадського дiяча, письменницi,

журналiстки, доктора соцiологiї Українського соцiологiчного iнституту,

професора педагогiки Українського педагогiчного iнституту iменi

М. Драгоманова в Празi Софiї Федорiвни Русової. Великого значення надавала

С. Русова самоосвiтi педагогiв, яких вона називала «садiвницями» та

«джерелом освiти» [2-3]. Вона писала, що педагог в процесi педагогiчної

дiяльностi повинен багато читати i постiйно збагачувати свої знання, бо «...той,

хто учить, повинен сам учитись i багато знати» [3, с. 67].

Аналiз останнiх джерел i публiкацiй показав, що деякi аспекти

пiдготовки викладачiв вищої школи до формування професiйної



компетентностi майбутнiх фахiвцiв рiзних профiлiв дослiджувалися

вiтчизняними науковцями [1; 4-6]. Однак, проблема пiдготовки викладачiв до

формування професiйної компетентностi майбутнiх фахiвцiв в умовах вищого

професiйного аграрного училища залишається малодослiдженою.

Тому метою статтi є окреслення шляхiв пiдготовки викладачiв вищої

школи до формування професiйної компетентностi майбутнiх фахiвцiв в умовах

вищого професiйного аграрного училища.

Органiзацiя дослiджень. Зауважимо, що сучасний стан професiйної

компетентностi майбутнього фахiвця у вищих професiйних аграрних училищах,

на жаль, не на високому рiвнi. Приєднання України до Болонського процесу та

перехiд на кредитно-модульну систему навчання зумовили скорочення

кiлькостi аудиторних годин природничо-наукових, фундаментальних дисциплiн

i винесення близько 50 % матерiалу на самостiйне опрацювання студентiв.

Однак не всi студенти вмiють i бажають самостiйно працювати над

опануванням нового матерiалу. Взагалi, бiльшiсть iз них сприймає науки якось

абстрактно, не розумiючи, для чого потрiбно їх вивчати i де конкретно у їхнiй

майбутнiй професiйнiй дiяльностi застосовуються цi знання.

Виокремимо низку проблем, iз якими стикаються викладачi пiд

формування дослiджуваної якостi та якi не дають учням у повнiй мiрi оволодiти

фаховими знаннями. Серед них слiд видiлити такi: низький рiвень шкiльної

пiдготовки з основних наук; невмiння використовувати науковий апарат, що є

наслiдком низького рiвня практичних умiнь та навичок, цiннiсно-мотивованої

дiяльностi; невмiння, неготовнiсть i небажання самостiйно опрацьовувати

новий матерiал; недостатня навчально-пiзнавальна, дослiдницька активнiсть

учнiв; невмiння застосовувати знання для вирiшення професiйних завдань.

Однак не можна знiмати вiдповiдальностi i з викладача, який здiйснює

навчально-виховну дiяльнiсть. Професiйна компетентнiсть педагога є

сукупнiстю професiйних знань, умiнь, способiв професiйної дiяльностi

(соцiально-правова компетентнiсть: знання та вмiння у сферi взаємодiї iз

суспiльними iнститутами i людьми, а також володiння прийомами



професiйного спiлкування i поведiнки; спецiальна компетентнiсть:

пiдготовленiсть до самостiйного виконання конкретних видiв дiяльностi,

вмiння розв’язувати типовi професiйнi завдання й оцiнювати результати своєї

працi, здатнiсть самостiйно отримувати новi знання та вмiння за фахом;

персональна компетентнiсть: здатнiсть до постiйного професiйного зростання i

пiдвищення квалiфiкацiї, а також реалiзацiя себе в професiйнiй працi;

аутокомпетентнiсть: адекватне уявлення про свої соцiально-професiйнi

характеристики та володiння методами подолання професiйних деструкцiй).

На думку В. Стрельнiкова, професiйну компетенцiю вчителя слiд

розумiти як глибоке знання педагогом навчально-виховного процесу, сучасних

проблем педагогiки, психологiї та предмета викладання, а також умiння

застосовувати цi знання у своїй повсякденнiй практичнiй роботi [5].

Викладач повинен чiтко усвiдомлювати, яке велике значення буде

вiдiгравати його предмет у подальшiй професiйнiй дiяльностi учня, вмiти

будувати мiжпредметнi зв’язки, нацiлювати студентiв на самостiйний пошук

напрямкiв розв’язання поставлених перед ними завдань, заохочувати постiйне

прагнення до самоосвiти та саморозвитку [1].

В. Стрельнiков в узагальненiй моделi сукупностi необхiдних викладачевi

якостей, видiляє п’ять блокiв: 1) професiйна компетентнiсть; 2) етичнi якостi;

3) органiзаторськi здiбностi; 4) дiловi якостi; 5) умiння управляти собою [6,

с. 272]. Науковець вважає, що «провiдну роль у структурi якостей викладача

вiдiграє його професiйна компетентнiсть, яка мiстить сiм груп якостей: високий

рiвень знань i умiнь за фахом, методичну культуру, культуру наукової

дiяльностi, iнформацiйну культуру, культуру виховної дiяльностi, культуру

мови, полiтичну культуру. Кожна з цих груп спирається на конкретнi за змiстом

первиннi якостi» [6, с. 272]. Умiння вдосконалювати та поглиблювати свої

знання з предмета, методики викладання, використання iнновацiйних

технологiй є запорукою ефективностi навчального процесу.

Пiд професiйною компетентнiстю викладача, необхiдної для формування

професiйної компетентностi майбутнього фахiвця в умовах вищого



професiйного аграрного училища розумiємо сукупнiсть професiйних знань,

умiнь, навичок i особистiсних характеристик, що забезпечує ефективне

виконання фахiвцем завдань i своїх обов’язкiв у вищому навчальному закладi, є

мiрою й основним критерiєм його вiдповiдностi професiйнiй дiяльностi.

Також слiд придiлити увагу процесу адаптацiї першокурсникiв, оскiльки

у бiльшостi з них виникають проблеми, пов’язанi зi сприйняттям нових умов

навчальної дiяльностi, правил i вимог, якi формулюють викладачi,

комунiкацiєю з новим оточенням, самовизначенням свого мiсця у новому

студентському колективi, самоствердження себе у ньому як особистостi.

Висновки. Отримання фахової пiдготовки, а отже набуття високого рiвня

сформованостi професiйної компетентностi, на нашу думку, буде бiльш

ефективним, якщо її змiст, структура, обсяг будуть спiвзвучними потребам i

завданням майбутньої професiйної дiяльностi, а фаховi знання створюватимуть

фундамент для майбутньої дiяльностi.
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