
Галина Треба, магістрант заочної форми навчання

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет

економіки і торгівлі» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня

програма «Педагогіка вищої школи»

ПРОЕКТНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ

ПРОФЕСIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI МАЙБУТНЬОГО ФАХIВЦЯ

Резюме: на основi iдей С. Русової розглядається  проектна дiяльнiсть як
чинник формування професiйної компетентностi майбутнього фахiвця.

Ключовi слова: майбутнiй фахiвець, проектна дiяльнiсть, формування,
професiйна компетентнiсть, професiйна пiдготовка.

Summary: based on the ideas of S. Rusova, the project activity is considered
as a factor in the formation of the professional competence of a future specialist.

Key words: future specialist, project activity, formation, professional
competence, professional training.

Постановка проблеми. Реформування освiти в Українi стосується

насамперед створення нових освiтнiх стандартiв, оновлення й перегляду

навчальних програм, змiсту навчально-дидактичних матерiалiв, пiдручникiв,

форм i методiв навчання. Цiлеспрямоване набуття молоддю знань, умiнь i

навичок, орiєнтацiя на розвиток компетентностi, на розробку й реалiзацiю

ефективних механiзмiв її формування є важливою складовою освiтньої

полiтики держави. Актуальнiсть дослiдження зумовлена необхiднiстю

подолання низки протирiч, головними серед яких слiд вважати суперечнiсть

мiж потребою впровадження навчальних курсiв у цiлiсну практикоорiєнтовану

систему навчання i традицiйною орiєнтацiєю бiльшостi навчальних дисциплiн

на абстрактно-знаннєве функцiональне навчання студентiв основним поняттям

i операцiям, якi вiдриванi вiд цiлiсної соцiокультурної ситуацiї.

Аналiз останнiх джерел i публiкацiй свiдчить, що проблемi

професiйної компетентностi присвячено  чимало робiт у галузi психологiї та

педагогiки (Д. Алферова, Л. Лебедик [1-5; 10], А. Маркова, В. Мижериков,

Н. Разiна, М. Рижаков, В. Семиченко, В. Стрельнiков [7-9], Є. Шишов та iн.).



За останнi десятилiття з’явилися численнi публiкацiї, присвяченi аналiзу

проектного методу, у його основi лежать iдеї Дж. Дьюї. Слiд вiдзначити, що

проектна дiяльнiсть як засiб формування професiйної компетентностi суб’єктiв

педагогiчного процесу ще не була предметом самостiйного дослiдження.

Мета статтi полягає у з’ясуваннi можливостей проектної дiяльностi у

формуваннi професiйної компетентностi студентiв та виявленнi її впливу на

професiйний розвиток майбутнього фахiвця.

Органiзацiя дослiджень. Експериментальну базу дослiдження

становив Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професiйне аграрне

училище», де доведено, що, виконуючи проект, суб’єкт навчання розвиває

операцiї мислення, навички пошуку iнформацiї, аналiзу, експериментування,

прийняття рiшення, самостiйної роботи й роботи в групах. У них

розвиваються навички виготовлення виробiв, поглиблюються знання та

розумiння матералiв, виробничих процесiв та професiй. Вони здатнi

застосувати та поглиблювати знання, отриманi в галузi iнших природничих

наук, мистецтвi, математицi та гуманiтарних науках. Вони розвиваються як

творчi, активнi особистостi, здатнi вчитись самостiйно.

Видатний український педагог Софiя Федорiвна Русова вiдзначала, що

«визначальну роль для успiху такого навчання грає особа самого вчителя, його

щира вiра, його слово й вмiння психологiчно запанувати над настроєм, увагою,

зацiкавленiстю дiтей» [6, с. 27, с. 216].

Дослiдженням доведено, що творча проектна дiяльнiсть: формує

навички самостiйної орiєнтацiї у навчальнiй, науково-методичнiй та

довiдковiй лiтературi, вчить добувати необхiдну iнформацiю самостiйно;

активно розвиває у майбутнього фахiвця основнi види мислення; сприяє їх

психiчному розвитку; зберiгає та пiдсилює «самiсть» майбутнього фахiвця,

намагання  створювати, творити тощо; робота з «непiдатливим матерiалом»

змiцнює емоцiйно-вольову сферу майбутнього фахiвця; сприяє розвитку

iнтелектуальних здiбностей, вчить мислити вiд абстрактного до конкретного;

залучає майбутнiх фахiвцiв до реальної самоосвiти; сприяє iнтерiоризацiї



(опредмечуванню), тобто переходу вiд зовнiшнiх дiй до внутрiшнього плану та

екстерiоризацiї (розпредмечуванню), тобто переходу внутрiшнiх дiй до

зовнiшнiх, тобто трансформацiю їх; допомагає майбутньому фахiвцевi

усвiдомлювати себе творцем своєї дiяльностi; посилює позитивну мотивацiю

учiння, бо проект вибирається та реалiзується на основi власних iнтересiв,

потреб та можливостей; формує творче системне мислення; привчає майбутнiх

фахiвцiв до цiлеполягаючої дiяльностi; яка є головним компонентом

перетворення iнформацiї, енергiї, самого себе; сприяє формуванню культури

дiлового спiлкування, умiнню аргументовано захищати свої позицiї; посилює

уяву, яка є значним стимулом для народження нових iдей, пошуку

альтернативних рiшень, їх аналiзу та синтезу, як основи iнновацiйного

мислення; формує внутрiшнiй план дiй та реалiзує його на практицi тощо.

Проектне навчання стимулює i посилює позитивну мотивацiю до

навчання, тому що воно: особистiсно-орiєнтоване; активiзує безлiч

дидактичних пiдходiв – навчання у процесi дiяльностi, незалежнi заняття,

сумiсне навчання, мозковий штурм, рольовi iгри, евристичне та проблемне

навчання, дискусiя, командне навчання; самомотивуюче, що означає зростання

iнтересу та включення в роботу в мiру її виконання; пiдтримує педагогiчнi цiлi

в когнiтивнiй, афектнiй та психомоторнiй галузях на всiх рiвнях – знання,

розумiння, застосування, аналiз, синтез; дозволяє вчитись на власному досвiдi

та досвiдi iнших безпосередньо  в конкретнiй справi; приносить задоволення

майбутнiм фахiвцям, якi бачать продукт своєї власної працi. Воно створює

умови для їхньої творчої самореалiзацiї, пiдвищує мотивацiю до учiння,

сприяє розвитку їх iнтелектуальних здiбностей, самостiйностi,

вiдповiдальностi, умiнню планувати, приймати рiшення, оцiнювати

результати. Майбутнi фахiвцi набувають досвiду вирiшення реальних проблем

у майбутньому самостiйному життi.

Основними принципами проектного навчання є добровiльнiсть вибору

виду дiяльностi кожним майбутнiм фахiвцем; врахування iнтересiв та

психологiчних особливостей певної вiкової групи; посильнiсть роботи,



доведення її до логiчного кiнця; формування основ культури працi, якiсне

виготовлення та естетичне оформлення об’єктiв; корисна значимiсть

виконаних проектiв; дотримання правил безпеки працi.

Надзвичайне захоплення методом проектiв на шкоду систематичному

навчанню призвело до «розчарування» педагогiв в цьому методi. Однак за

останнiй час у зв’язку зi становленням парадигми особистiсно-орiєнтованої

освiти метод проектiв переживає друге своє народження як ефективне

доповнення до iнших технологiй, що сприяють становленню особистостi

майбутнiх фахiвцiв як суб’єктiв дiяльностi та соцiальних вiдносин.

Висновки. Для включення кожного майбутнього фахiвця в активний

пiзнавальний процес, який застосовується на практицi отриманих знань

повинно бути створено адекватне навчально-предметне середовище, яке

забезпечувало б можливiсть вiльного доступу до рiзних джерел iнформацiї,

спiлкування з колегами, працювати разом пiд час вирiшення рiзних проблем.

Найбiльш перспективним у цьому вiдношеннi є метод проектiв.
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