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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ГУМАНIТАРНИХ
ДОСЛIДЖЕННЯХ: КОМПЕТЕНТНIСТЬ ФАХIВЦIВ У
ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВIТИ
Робота присвячена дослiдженню професiйної компетентностi фахiвцiв в системi освiтнього
середовища закладу фахової передвищої освiти. Пiдкреслено, що розробка i обґрунтування
педагогiчних умов є надзвичайно важливим етапом дослiджень.
Ключовi слова: компетентностi, педагогiчнi умови, фахiвцi

Вступ
Реформування української освiти сьогоднi вiдбувається шляхом оновлення державних стандартiв, удосконалення змiсту освiти через модернiзацiю
iснуючих освiтнiх програм, навчальних планiв. Це, у свою чергу, пiдвищує
вимоги до професiйного рiвня педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв. У свiтовiй та вiтчизнянiй практицi посилення кадрового потенцiалу
викладачiв реалiзовується через концепцiю компетентнiсного пiдходу, тобто вдосконалення складових професiйної компетентностi. Тому розробка i
обґрунтування педагогiчних умов професiйної компетентностi фахiвцiв технiчного профiлю в системi освiтнього середовища закладу фахової передвищої
освiти (далi — ЗФПО) (якими є коледжi, технiкуми) є надзвичайно актуальною задачею.
Досягнення зазначеної мети зумовлює наступну постановку задачi дослiдження: виявити i теоретично обґрунтувати компоненти, критерiї, показники
i рiвнi розвитку професiйної компетентностi фахiвцiв технiчного профiлю в
системi освiтнього середовища ЗФПО.

Основна частина
З метою виявлення i теоретичного обґрунтування компонентiв, критерiїв,
показникiв i рiвнiв розвитку професiйної компетентностi фахiвцiв технiчного
профiлю в системi освiтнього середовища ЗФПО запропонована: структура,
змiст та логiка органiзацiї проведення педагогiчного дослiдження; методика
дiагностики сформованостi професiйної компетентностi фахiвцiв технiчного
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профiлю в означенiй системi; отриманi кiлькiснi результати попереднього стану розвитку компетентностi [1].
Вiдповiдно до розробленого плану, педагогiчний експеримент тривав протягом 2014—2019 рр. i охоплював послiдовнi етапи науково-педагогiчного
пошуку. На першому (констатувальному) етапi сформульовано тему i завдання дослiдження, вiдiбранi учасники експерименту, обрано бази дослiдження
(експериментальна платформа), пiдiбранi тести, питання для анкетування
та опитування респондентiв, створенi iндивiдуальнi картки та iншi засоби
дiагностики. У педагогiчному експериментi приймають участь викладачi з
шести ЗФПО Одеси, Харкова, Черкас, Києва. Загальна кiлькiсть учасникiв
експерименту складає 371 особу. Диференцiювання на групи здiйснювалося
шляхом проведення опитування, анкетування, тестування. Це дозволило виявити: а) володiння основами педагогiки, психологiї, дидактики, елементами
педагогiчної iноватики, навичками проведення педагогiчного монiторингу; б)
знання теорiї та наявнiсть практичних навичок органiзацiї i проведення виховних заходiв; в) рiвень мотивацiї вибору професiї педагога тощо. Сформованi двi групи викладачiв технiчного профiлю, якi демонстрували приблизно
однаковi результати на констатувальному етапi експерименту: експериментальна група (далi – ЕГ) — 185 учасникiв, та контрольна (далi – КГ) — 186
особи.
Проведений на попередньому етапi зрiз, засвiдчив, що бiльшiсть респондентiв ЕГ (78%) та КГ (71,5%) нечiтко розумiють важливiсть теоретикоiнформацiйної пiдготовки щодо пiдвищення професiйної компетентностi в
системi освiтнього середовища ЗФПО.
Обiзнанiсть викладачiв обох груп щодо сутностi та особливостей
дiяльнiсно-практичної роботи обмежується лише власним досвiдом, отриманим пiд час навчання в закладi вищої освiти (81%).
Вiдсутнiсть знань до вироблення власної системи iдеалiв, переконань,
поглядiв, що стосуються педагогiчної дiяльностi, виявили майже 76% респондентiв; потребу до виконання виховних дiй проявили 34% опитаних;
принципами самовдосконалення керуються у своїх дiях 37% викладачiв; таке поняття, як рiвень педагогiчної майстерностi був зрозумiлим лише 22%
фахiвцiв (мотивацiйно-цiннiсний компонент [2]).
Вiдповiдно до виокремлених компонентiв розвитку професiйної компетентностi, якi є найбiльш динамiчними в системi освiтнього середовища коледжу
(теоретико-iнформацiйний, дiяльнiсно-практичний, мотивацiйно-цiннiсний),
було визначено наступнi критерiї: когнiтивний, дiяльнiсний, мотивацiйний,
а також їх показники, якi представленi у табл. 1 [3].
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педагогіки,
дидактики,
психології

Мотиваційний
(тести на
мотивацію
особистості
щодо
професії
педагога)
Діяльнісний
(анкетування,
аналіз
відгуків
наставників,
наукових
керівників,
презентації,
звіти)
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Показники
знання основ педагогіки,
психології, дидактики,
методики викладання
фахових дисциплін;
розуміння особливостей
педагогічної роботи,
принципів та методів
педагогіки
володіння методами,
прийомами та підходами,
що розширюють власний
науковий та науковометодичний світогляд
винахідливість, трансформація набутих знань,
вміння зосереджуватись
на виконанні професійних
завдань
розуміння необхідності та
важливості підвищення
рівня фахової і освітньої
компетентності
розвиненість позитивних
психолого-педагогічних
якостей особистості
(любов, милосердя)
адекватна оцінка
результатів
пізнавальної і виховної
роботи
вміння підготувати
презентацію-звіт про
результати проведення
організаційнопедагогічної роботи
вміння працювати у
складі динамічної педагогічної та наукової пари

здатність до інтелектуальних
дій і розумових операцій, що є
необхідними для опрацювання
інформації (аналіз, синтез,
порівняння, узагальнення,
систематизація, встановлення
причинно-наслідкових
зв’язків)
володіння особливостями
самовдосконалення, здатність
до творчого вирішення
складних проблемних завдань
знання способів та методів
самостійного отримання та
фіксації інформації,
моделювання складових
освітньої діяльності
бажання виконувати
педагогічну роботу (високий
соціальний статус; визнання
та повага людей тощо)
соціальна активність
щодо впровадження
позитивних змін
у суспільство
володіння методами
організації та проведення
виховних заходів, а також
самоосвітньої діяльності
готовність до активної
співпраці зі студентами,
методичного та
професійно-педагогічного
спрямування
інтерес і зацікавленість
до різних аспектів
педагогічної діяльності

Табл. 1: Компоненти, критерiї та показники розвитку професiйної компетентностi
фахiвцiв технiчного профiлю в системi ЗФПО
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Для констатацiї рiвня сформованостi теоретико-iнформацiйного компоненту, використано тести, якi мають три категорiї складностi i створенi на
основi узагальненого аналiзу психолого-педагогiчних джерел. З метою визначення рiвня розвитку мотивацiйно-цiннiсного компоненту професiйної компетентностi, респондентам пропонувалися тести, що орiєнтованi на з’ясування
характеристик мотивiв до роботи.
Шляхом проведення статистичного аналiзу (обсяг вибiрки — 370 осiб),
нами визначена кiлькiсть фахiвцiв для яких ключовими мотивами була «педагогiчна професiя», «педагогiчна робота» (47%). Дiагностика реальної структури цiннiсних орiєнтацiй особистостi здiйснювалася шляхом тестування за
методикою С. Бубнова. Визначення поведiнки особистостi, ставлення до себе
та оточуючих, а також до виконання професiйних обов’язкiв, використана
дiагностика векторiв спрямованостi (спрямованiсть виявляється в потребi,
iнтересах, iдеалах, переконаннях, мотивах особистої поведiнки та проведення педагогiчної роботи). Для визначення дiяльнiсно-практичного компоненту
розроблена i впроваджена у дiю методика проведення аудиторних навчальних занять та виховних заходiв за оригiнальною авторською методикою iз
залученням досвiдчених колег [1].
Нами запропоновано використання наступних рiвнiв розвитку професiйної компетентностi фахiвцiв технiчного профiлю в системi освiтнього середовища ЗФПО: репродуктивний рiвень; адаптивний; локально-методологiчний;
системно-моделюючий; системно-моделюючий дiяльнiсть i поведiнку [2-4].

Висновки
Аналiз результатiв на констатувальному етапi дослiдження, точок зору
досвiдчених викладачiв, дозволили сформулювати перспективу напрямку роботи: 1) розробити i впровадити експериментальну методику (програму) розвитку професiйної компетентностi викладачiв технiчного профiлю в систему
освiтнього середовища ЗФПО; 2) створити методичнi рекомендацiї, що орiєнтованi на набуття знань та розширення педагогiчного свiтогляду у фахiвцiв
технiчного профiлю, якi є необхiдними у процесi проведення органiзацiйнопедагогiчної роботи; 3) виокремити тi педагогiчнi умови, якi є необхiдними
для розвитку професiйної компетентностi фахiвцiв технiчного профiлю в системi освiтнього середовища ЗФПО.
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Mathematical modeling in the humanities: the competence of specialists in institutions of professional higher education
The work is devoted to the study of professional competence of specialists in
the educational environment of the institution of professional higher education.
It is emphasized that the development and justiﬁcation of pedagogical conditions
is an extremely important stage of research.
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