
ЛІДЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА НА ОСНОВІ 

ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

  

202 

5. Brown, M. (2017). A Critical Guide for Policy-

Makers on the Great Unbundling of Higher Education. In G. 

Ubachs, L. Konings, & M. Brown (Eds.), The envisioning report 

for empowering universities (pp. 10-12). Maastricht, NL: 

EADTU. Retrieved from www.eadtu.eu 

 

УДК 378:37.032 

Панамарьова Ольга Борисівна, 

Ігнатюк Ольга Анатоліївна 

м. Харків, Україна 

 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННІ 

БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ 

ТЕХНИКІВ-ТЕХНОЛОГІВ (ГІДРАВЛІКІВ)  

В ХКТК НТУ «ХПІ» 

Сучасне суспільство потребує активних фахівців, з 

актуальними компетенціями, здатних швидко й уміло 

визначати цілі власної діяльності, прогнозувати 

досягнення, будувати взаємини з людьми, працювати в 

команді, тобто повною мірою проявляти свій творчий 

потенціал та лідерські якості, які повинні неодмінно 

реалізуватися у подальшій професійній діяльності. Сучасні 

промислові роботодавці цінують людей, які вміють 

успішно діяти у середовищі з швидкозмінними сучасними 

технологіями, оперативно реагувати на ці зміни, самостійно 

приймати рішення, організовувати індивідуальну та 

колективну роботу й відповідати за її результати.  

Зміна сучасної стратегічної мети професійної 

підготовки, орієнтація на результативність діяльності 

спеціалістів зумовили запровадження в науковий обіг 
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поняття «професійна компетентність» (від лат. сompetо – 

досягати, відповідати, підходити), яке досліджують 

людинознавчі науки. Загальний зміст цього поняття – 

оволодіння знаннями, досвідом і повноваженнями, що 

надаються працівнику згідно із законом, статутом. У 

науковій літературі поряд з цим поняттям вживається 

поняття «компетенція». 

На основі теоретичного аналізу методологічних 

підходів до проблеми формування професійної 

компетентності техніків-технологів (гідравліків) в коледжі 

найбільш перспективним вважається компетентнісний 

підхід, який передбачає: 

1. Оптимальне співвідношення фундаментальної і 

загальноосвітньої (та фахової підготовки техніків-

технологів (гідравліків); 

2. Професійне спрямування природничих, 

математичних, соціально-економічних дисциплін; 

3. Належне опанування знаннями з 

фундаментальних дисциплін та вміння застосовувати їх для 

майбутньої професійної діяльності; 

4. Формування у студентів здатності застосовувати 

набутий досвід у процесі вивчення дисциплін не лише для 

вирішення професійних задач, а й для виконання різних 

соціальних функцій та ролей. 

5. Розвиток інтелектуальних, творчих здібностей 

студентів, формування морально-етичний, ціннісно-

практичних, вольових якостей, наукового світогляду, що є 

ознакою цілісної особистості, громадянина. 

Сучасні професійні, фахові та соціальні вимоги до 

техніків-технологів (гідравліків) зумовлюють суттєве 

вдосконалення методів, методик, технологій і засобів 

технічної освіти в напрямі формування, з одного боку, 
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широкої компетентності, а з іншого – комплексу фахових 

знань, навичок, умінь і здатностей. Зокрема, у них 

необхідно формувати гнучкі теоретичні та практичні 

фахові знання, стійкі навички та вміння, комплекс 

здатностей до адаптування до швидких темпів науково-

технічного прогресу в галузевому машинобудуванні та 

володіння сучасними інноваційними виробничими 

технологіями виробництва[1]. 

Для цього слід творчо використовувати як 

традиційні, так і нетрадиційні методи навчання у системі 

вищої школи. Особливо це важливо для реалізації 

суб’єктно-діяльнісного підходу до професійної підготовки 

майбутніх техніків-технологів (гідравліків), суттєвою 

умовою якої є створення умов для реалізації творчої 

активності студентів[2]. Також передбачається 

удосконалення робочих навчальних програм дисциплін і 

сучасного навчально-методичного забезпечення, що буде 

сприяти підготовці майбутніх фахівців нової генерації, 

забезпечуватиме дотримання міжнародних стандартів вищої 

освіти. Це зумовлює постійне оновлення вже існуючих і 

пошук сучасних методик і технологій професійної 

підготовки. Для цього в ХКТК НТУ «ХПІ» застосовують 

наступні форми: інноваційну, інтерактивну, групову 

(екскурсії на підприємства), індивідуальну, проектне 

навчання, виставки та конференції за технічною тематикою, 

брейн-ринги, квести. Останнім часом стало актуальна і 

дуальна форма навчання, яка може бути  корисно для 

заочної так і для денно-дуальної форми навчання, яка 

пройшла опробування в ХКТК НТУ «ХПІ». Для цього 

створено серію дистанційних курсів, як на платформі 

moodleтак і на основі GoogleClass. Приділена велика увага 
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до форм і методів організації самостійної роботи студентів 

[3]. 

Таким чином, для підготовки сучасного спеціаліста 

перспективним є компетентностий підхід, який передбачає 

як класичні так і сучасні методи навчання: діагностики, 

стимулювання, коригування, самоорганізації, рефлексії, 

моделювання ситуацій, аналіз конкретних ситуацій, 

виконання тестових завдань; засоби - мультимедійні, 

навчально-технічні засоби, електронні ресурси. 
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