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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ РОБОТОДАВЦЯ  

Запропоновано метод формування компетентності студентів старших курсів з урахуванням вимог роботодавця. Показано, що при  пла-
нуванні компонентів навчального процесу слід  детально аналізувати перспективні компетенції для  роботодавця, а не лише поточні затре-
бувані компетенції. Описано  інформаційну технологію, що дозволяє формувати компетентності, враховуючи вимоги роботодавців, що 
відрізняє її від існуючих.  
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Вступ. Найбільш перспективним серед  нових 
концептуальних підходів, які допомогли б більш аде-
кватно оцінити якість підготовки випускників вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) насьогодні є компетентні-
сний підхід [1]. В основі цього підходу лежить ідея 
про перехід до оцінки рівня підготовки випускника 
ВНЗ у формі вимірювання його компетенцій. 

Постійно змінні потреби роботодавців підвищи-
ли вимоги до якості управління освітнім процесом, 
обґрунтованості прийняття управлінських рішень в 
рамках системи менеджменту якості, прогнозування і 
попередження можливих невідповідностей. [2]. 

Одним з ключових завдань управління ВНЗ щодо 
планування і здійснення навчального процесу є зав-
дання моніторингу якості підготовки майбутніх 
фахівців. На думку вітчизняних вчених, зокрема Бай-
денка В. І. [1], компетентнісний підхід у вищій про-
фесійній освіті вимагає вдосконалення завдань 
моніторингу процесу підготовки фахівця. Моніторинг 
якості підготовки майбутніх фахівців при викори-
станні компетентнісного підходу опирається на від-
стеження рівня формування компетенції. 

Аналіз літератури та мета роботи. На сьогодні 
снує проблема різнонаправленості векторів інтересів і 
можливостей випускників ВНЗ, самих ВНЗ, робото-
давців, рекрутингових агентств, державних центрів 
зайнятості. [3]. 

Це проявляється у тому, що випускник, досяг-
нувши певного кваліфікаційного рівня не здатен одра-
зу стати до роботи, оскільки його знання вже мораль-
но застаріли. Для усунення такої неузгодженості 
необхідно забезпечити інтеграцію навчального і ви-
робничого процесів, знайти нові форми залучення 
представників підприємств до навчального процесу; 
погоджувати навчальні плани спеціальностей та ро-
бочі програми дисциплін з підприємствами; 
здійснювати належний контроль з боку ВНЗ за ор-
ганізацією практики на підприємстві; налагодити ро-
боту з роботодавцями щодо виявлення вимог до 
підготовки випускників і формування компетент-
нісної моделі [4]. 

Крім цього, викладач, як ключова ланка, що без-
посередньо бере участь у підготовці майбутнього 
фахівця, повинен контролювати рівень компетент-
ності майбутніх фахівців на проміжних етапах підго-
товки і при можливості впливати на навчальні об’єкти 
для досягнення потрібних навчальних цілей. При 
підготовці бакалавра це зробити важко, оскільки вик-
ладач занадто обмежений стандартами і коригува 

ти навчальну траєкторію студента досить склад-
но. Проте існує можливість корекції та 

індивідуалізації навчальної траєкторії на старших 
курсах за рахунок варіативної складової, що розширяє 
та поглиблює загальноосвітню підготовку майбутньо-
го фахівця з урахуванням їхніх освітньо-професійних 
потреб, забезпечення індивідуального розвитку, 
пізнавальних інтересів і нахилів; за допомогою тісної 
взаємодії з підприємствами під час навчальної прак-
тики тощо.  

При формуванні компетентності майбутнього 
фахівця суттєвими є розробка, вибір і прийняття оп-
тимальних, раціональних та ефективних управлінсь-
ких рішень. Найважливішою фазою управління в 
освітніх системах в інтересах підвищення ефектив-
ності управлінських рішень є забезпечення 
об’єктивного контролю рівня підготовленості не на 
кінцевому, а на всіх етапах підготовки.  

За умови переходу системи вищої професійної 
освіти на якісно новий щабель передбачає адекватну 
технологію оцінювання результатів освіти. В даний час 
стає важливою систематичне оцінювання компетент-
ності майбутніх фахівців протягом всього навчання. 

Маслак А. А. пропонує здійснювати оцінку ре-
зультатів навчання за допомогою реалізації різних 
підходів: тестування залишкових знань з дисциплін 
різних циклів навчального плану підготовки фахівців; 
стандартних форми опитування тощо [5]. 

І. В. Скибина [6] (описує такі способи та техно-
логії оцінювання результатів освіти (сформованості 
компетенцій): поточне спостереження; метод тесто-
вих ситуацій; опитувальні методи; тестування. Кожен 
зі способів має свої переваги. Однак, розглядаючи 
процес підготовки фахівця в розрізі компетентнісного 
підходу, коли необхідно оцінювати досить велике 
число компетенцій, які формуються і включають в се-
бе велику кількість складових зі своїми характеристи-
ками, стає зрозумілим, що перевірка сформованого 
рівня компетентності досить складне завдання. Це 
пов’язано з тим, що потрібна величезна кількість тру-
довитрат на складання тестів, фіксації результатів 
листів-опитувань, спостережень. 

Таким чином, виникає потреба у створенні такої 
інформаційної технології, яка би дозволяла вирішува-
ти задачу забезпечення рівня сформованих компе-
тентностей, які би задовольняли запити  роботодавців 
і відповідали вимогам Міністерства освіти . 

Місце і роль розробленої інформаційної тех-
нології у формуванні компетентності випускників  
з орієнтацією на вимоги роботодавців. Формування 
компетентності фахівця – процес досить складний і 
залежить від різних складових. Загальний рівень ком 
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петентності фахівця складається з певного набору 
компетенцій, кожна з яких відповідає окремому аспе-
кту та окремому етапу формулювання та вирішення 
технічного завдання [7,8]. 

Загальний рівень компетентності K,  ми пропо-
нуємо описувати поліномом: 
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де K – загальний рівень компетентності у балах; wi – 
вагові коефіцієнти, що визначають вплив кожної 
складової на загальний рівень компетентності; ki – 
складові компетентності (інша назва – компетенції);  
P – вектор параметрів; n – кількість складових компе-
тентності, які повинні бути сформовані у результаті 
навчання.  

Наприклад, основні компетенції інженера-
електрика, які формуються під час навчання: 
здатність вибору оптимальних методів та технічних 
засобів створення систем електроспоживання; 
здійснення пошуку і аналізу причин виникнення про-
блем у електроспоживанні і розробка заходів щодо 
їхнього попередження; здійснення пошуку шляхів 
підвищення якості та надійності електроспоживання. 

 Кожна складова компетентності ki є складною 
нелінійною функцією як від параметрів P, так і від 
чисельного значення суміжних складових компетент-
ності:  

   1 1,..., , ,...,Pi s nk f p p k k , 

де p1,...,pS – складові вектору параметрів P; s – кіль-
кість параметрів; k1,...,kn – чисельні значення 
суміжних складових компетентності, що дозволяє вра-
хувати наявність впливу однієї компетенції на іншу. 

Як відомо з літератури [9] існує необхідність 
здійснювати моніторинг стану формування компетен-
цій для управління процесом підготовки фахівця.  

Об’єкт, предмет і суб’єкти моніторингу якості 
підготовки фахівців при здійсненні компетентнісного 
підходу запропоновано на рис. 1  

 

 

Рис. 1 – Об’єкт, предмет і суб’єкти моніторингу 

Насьогодні, як загальновідомо, існує чотири гру-
пи способів та технологій моніторингу: метод тесто-
вих ситуацій; поточне спостереження; опитувальні 
методи; метод тестів. 

Вибрані об’єкт, предмет та суб’єкти моніторингу 
дозволяють визначити необхідні управлінські рішення, 
що забезпечують компетентність випускників ВНЗ. 

Нами запропоновано структурну схему забезпе-

чення компетентності випускника старших курсів 
ВНЗ, яка представлена нижче на рис. 2. 

 

Рис. 2 – Структурна схема забезпечення компетент-
ності випускників ВНЗ 

Для здійснення забезпечення рівня сформова-
ності компетентності не обхідно мати наступний пе-
релік даних: базову структурну схему компетентності 
з даного напряму підготовки; когнітивні моделі компе-
тенцій з даного напряму підготовки; перелік найбільш 
затребуваних компетенцій; матриці залежностей ком-
петенції та її складових; вагові коефіцієнти ступеня 
впливу дисципліни на формування компетенцій. 

Зображена на рис. 2 структурна схема забезпе-
чення компетентності випускників ВНЗ використовує 
запропоновані характеристики розрахунку рівня фор-
мування компетенції на всіх етапах з застосуванням 
нових інформаційних технологій. Вимірювання рівня 
формування компетенцій доцільно здійснювати три 
рази на семестр. Це дозволить своєчасно коригувати 
процес навчання для забезпечення   компетентності 
студентів старших курсів. 

У наш час, коли беззаперечною є 
комп’ютеризація освіти, практично у всіх ВНЗ є ав-
томатизовані системи управління, без яких неможли-
ва ефективна та оперативна робота багатьох струк-
турних одиниць ВНЗ. 

Автоматизована система управління ВНЗ є сис-
темою підтримки прийняття рішень для керівників 
освітніх установ, комп’ютеризації управління нав-
чальним процесом, системою електронного завдання 
– спростити роботу не тільки керівника навчального 
закладу, але і професорсько-викладацького складу, а 
також підвищити якість освітнього процесу. 

Спеціалісти в галузі ІТ (розробники архітектури 
АСУ ВНЗ) повинні орієнтуватися насамперед на по-
треби автоматизації основної функції ВНЗ – навчаль-
ного процесу [10]. 
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Наразі метою розробників АСУ для ВНЗ є уза-
гальнення як традиційної специфіки організації нав-
чального процесу у ВНЗ різного профілю, так і сучас-
них тенденцій у галузі вищої освіти, щоб створити 
найбільш універсальне рішення. 

Запропонована нами інформаційна технологія (ІТ) 
(рис. 3) займає свою нішу серед розмаїття існуючих. 

 
На рисунку ВНЗ – вищий навчальний заклад, 

НДІ – науково-дослідні інститути; Д1, Д2, ... Дn – 
дисципліни, які викладаються на відповідних кафед-
рах. Справа у сірому квадраті виділено місце розроб-
леної нами ІТ у структурній ієрархії інформаційних 
технологій, що використовуються у  ВНЗ. 

Проаналізувавши характеристики і можливості 
систем автоматизації навчального процесу у 
провідних вітчизняних ВНЗ  та можливості АСУ, які 
використовуються в Сумському державному універ-
ситеті, показав, що дані системи, як правило, орієнто-
вані на формування знань умінь і навичок і не врахо-
вують вимоги щодо планування та реалізації нової 
освітньої програми за наступними критеріями: фор-
мування паспортів компетенцій для відповідних 
напрямів підготовки; призначення дисциплін кредит-
них одиниць відповідно до ступеня значимості дис-
ципліни для формування компетенції; складання нав-
чальних планів з урахуванням ступеня значимості 
дисциплін, міждисциплінарних зв’язків та ступеню 
затребуваності компетенцій; формування навчальних 
доручень викладачів з урахуванням ступеня значи-
мості дисциплін і рівня кваліфікації професорсько-
викладацького складу; періодичне проведення 
моніторингу рівня забезпечення компетенцій. 

У зв’язку з цим пропонується використовувати 
розроблену ІТ, яка дозволяє  реалізувати вищезазна-
чені критерії.  

Використання пропонованої ІТ дозволяє коригу-
вати навчальну траєкторію старшокурсників для за-

безпечення їх компетентності і враховує вимоги робо-
тодавців.  

На рисунку K – сформований рівень компетент-
ності студента-старшокурсника, min і max – 
відповідно мінімальне і максимальне значення сфор-
мованого рівня компетентності, t – час для підготовки 
студента-старшокурсника. Пунктирними вертикаль-

ними лініями зображено 
моменти часу в які ек-
спертами здійснюється 
перевірка сформованого 
рівня компетенції з метою 
коригування процесу 
навчання (за потреби). 

Зі схеми зрозуміло, 
що втручання експерта, 
як особи, що приймає 
рішення про майбутню 
індивідуальну траєкторію 
студента, суттєво впливає 
на досягнення найвищого 
рівня компетентності. 

Дана інформаційна 
технологія була впровад-
жена у навчальний процес 
на кафедрі електроенерге-
тики Сумського державно-
го університету. Завдяки 
коригуванню експертами 
навчальних об’єктів дозво-
лило підвищити сформо-
ваний рівень компетентно-

стей на 20–35 % [7]. Збільшення сформованого рівня 
компетенцій відбувається за рахунок збільшення всіх 
складових компетентості. Це дозволяє скоротити термін 
адаптації молодого спеціаліста, який приходить на 
підприємство, зменшити фінансові затрати на його „до-
учування”. 

Рис. 4 – Графік забезпечення компетентності випускників 
ВНЗ з використанням ІТ 

Висновки. Очевидно, що фахівець буде більш 
затребуваним на ринку праці і більш „універсальним” 
для роботодавця, якщо під час навчального процесу у 
майбутнього випускника будуть формуватися 
відповідні компетентності. Для визначення пріори-

Рис. 3 – Загальна структурна схема використання інформаційних технологій для забез-
печення компетентності випускників ВНЗ 
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тетних компетенцій на ринку праці необхідно 
постійно підтримувати зворотній зв’язок з роботодав-
цем. Тому при розробці і плануванні компонентів 
навчального процесу слід приділяти належної уваги 
аналізу перспективних напрямків ринку праці, а не 
лише думці експертів, які відображають переважно 
поточні затребувані компетенції. Структура навчаль-
ного процесу на випускних курсах освітнього циклу 
дозволяє більш вільно використовувати варіативну 
складову (оскільки стандартна частина у майбутніх 
магістрів курсів суттєво менша ніж у бакалаврів). 
Розробка комплексних заходів, які коригують процес 
навчання (робочі програми, порядок викладення тем, 
складність завдань, спосіб постановки завдань тощо) 
дозволить підвищити рівень тих компетентностей, які 
виявились не достатньо розвиненими з точки зору 
майбутнього роботодавця. У статті запропоновано 
шляхи підвищення рівня підготовки майбутнього 
фахівця на фінальному етапі навчання у ВНЗ згідно 
вимог роботодавців і урахуванням формування рівня 
компетентності за рахунок використання 
інформаційної технології. Показано, що використання 
розробленої ІТ спрощує як саме оцінювання, так й 
підготовку вхідних даних до такого оцінювання та 
корекції результатів. 

Об’єктивність експертних даних можна підви-
щити за умови залучення більшої кількості експертів і 
застосування механізмів розрахунку узгодженості 
їхніх оцінок. 
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