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Найважливішим завданням реформування освіти в Україні є підготовка 

освіченої, творчої особистості, оскільки суспільство потребує якісно нових 

характеристик , направлених на розвиток умінь і навичок самостійної 

діяльності студента, необхідних для постійної освіти та самоосвіти, 

конструктивного мислення, умінь і навичок ефективної взаємодії та 

комунікації, формування позитивного ставлення до себе й навколишнього 

світу. Саме тому впровадження компетентністного підходу в сучасну освіту і 

формування професійної компетентності майбутнього фахівця повинно стати 

показником якості отриманої освіти. 

Класно-урочна система забезпечувала «знаннєву» освіту. Але 

накопичування багажу знань на сьогодні перестало бути актуальним, оскільки  

перед сучасною молодою людиною стоїть завдання навчитися ефективно 

оперувати знаннями, безперервно вчитися, розвиватися індивідуально. 



Сучасне суспільство потребує інших підходів, зорієнтованих на результат 

отриманої освіти, виражений у компетентностях – складових професійної 

компетентності майбутніх фахівців. Саме особистісно орієнтовані технології у 

гармонійному поєднанні з класно- урочною системою здатна 

продемонструвати позитивні результати. 

Аналіз літературних джерел і власний досвід дозволяють виокремити 

серед інноваційних технологій такі, які, на нашу думку, максимально 

сприятимуть формуванню професійної компетентності студента. 

1. Особистісно орієнтована технологія – це науково обґрунтований 

вплив на студента з метою максимального забезпечення комфортних умов 

всебічного розвитку його особистості,реалізації природних потенціалів, 

направлених на формування самоідентифікації, самовизначення, 

самореалізації, самостійного вирішення проблем як у типовій, так і у складній, 

нетиповій, професійній ситуації. Сприяє формуванню компетентностей 

самостійної роботи; 

розв’язання проблем. 

2.Групова технологія – реалізується через використання ситуаційно 

рольової гри. Формує компетентності міжособистісного спілкування і 

роботи в команді. 

3.Метод проектів – передбачає пошук необхідної інформації, її 

інтеграцію, структуризацію та виготовлення нового інформаційного продукту, 

сприяє виробленню умінь працювати з інтенсивними потоками інформації, 

вибираючи з них головне і необхідне, є поштовхом для творчої самореалізації 

особистості. Співробітництво студентів за допомоги викладачів у створенні 

проектів зумовлюють реалізацію технології співпраці і можливості діяти 

відповідно до своїх інтересів і здібностей. Сприяє формуванню 

компетентностей аналізу і синтезу; ініціативності; розроблення і управління 

проектами. 



4.Проблемні дискусії: круглий стіл, панельна дискусія, форум, дебати і 

т.п. Закладаються основи компетентностей роботи у команді; 

міждисциплінарній команді; прийняття рішень; розв’язання проблем. 

5.Інформаційні технології– використання усіх можливих інформаційних 

джерел (літературних, електронних, інтернету і т.п.) для вирішення 

навчального завдання, що потребує навичок володіння комп’ютером, 

іноземних мов. Предмет дослідження стає більш зрозумілим, доступним і 

навіть візуалізованим. Крім того, з’являється доступ до полярних точок зору, 

про що не завжди наголошують унавчальному закладі  і можливість 

особистого сприйняття тієї чи іншої, що може спричинити подальшу групову 

дискусію між студентами і студентами та викладачем. Це розвиває 

компетентності базових комп’ютернихумінь; інформаційну; іншомовну. 

Свою увагу хочемо зупинити на проектній технології навчання студентів, 

а саме на «методі проекту». "Метод проекту" – це особистісно- орієнтований 

метод навчання та виховання, спрямований на організацію навчально-

пізнавальних дій студентів, які дозволяють вирішити їх пізнавальні та 

соціальні життєві проблеми та придбати нові уміння, знання й навички. 

Сутність методу проекту перш за все полягає у стимулюванні інтересу 

студентів до компютерних дисциплін , до надбання нових знань, умінь і 

навичок, через участь у проектній діяльності, тому цей метод 

використовується для розвитку творчості, пізнавальної активності, 

самостійності студентів. Саме метод проектів  сприяє розвитку багатьох 

якостей  особистості, в тому числі і якостей особистості викладачів, які 

навчаються основам організації проектної діяльності зі студентами під час 

навчання комп’ютерним дисциплінам. Робота над проектом – практика 

особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці 

студента на основі вільного вибору теми, з урахуванням його інтересів. У 

свідомості студента це має такий вигляд: усе, що я пізнаю, я знаю, для чого 

мені це потрібно і де я можу ці знання застосувати. Для викладача – це 



прагнення знайти розумний баланс між академічними й прагматичними 

знаннями, уміннями й навичками. 

Навчальне проектування орієнтоване, перш за все, на самостійну 

діяльність студентів – індивідуальну, парну або групову, яку студенти 

виконують упродовж визначеного відрізка часу. Проектна технологія 

передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових 

творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. 

За своєю сутністю робота над проектом має інноваційний характер: 

вимагає від студентів застосовувати нові знання, спираючись на засвоєний 

раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в 

складі команди та розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і 

застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи 

сучасні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне 

мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і 

здатність самостійно вчитися. 

Роблячи висновок можна сказати, що упровадження у професійну 

підготовку студентів  інноваційних технологій сприятиме підвищенню 

ефективності формування їх професійної компетентності шляхом розвитку 

окремих компетентностей, які можна віднести як до загальних, так і до 

специфічних, а саме: самостійної роботи, креативності, науково дослідної, 

іншомовної, міжособистісного спілкування, роботи у команді, аналізу і синтезу, 

здатності співпрацювати із фахівцями інших спеціальностей, вирішувати 

проблеми, приймати рішення. 
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