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ШАН0ВН1 УЧАСНИКИ
HI Всеукра!нсъко1 науково-практично! конференц)!

•НА УКОВА ЩЯЛЬШСТЬ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕС1ЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАЮВЦЯW

BimacMo вас на сторшках материте ВсеукраШсъкоI конференцй, прмсвячено1 

питаниям тдготовки та становления сучасмого фахшця

Означена проблема цжовшпъ богаты)х науковц)в та досмдншав, про що сыдчыть 

як географы м)сць роботы учаснмкЫ, так i займамi ними посади.

Ми маемо нагоду зазначити про зафкавлемсть тематмчними напрямами 

конференц)! i молодых науковцш -  астрамmie i Maeicmpie, яю  випробовуютъ себе на um i 

науки Серед проблем, як) тднЫаються ними -  cynacni технологи тдготовки фапвцЫ  

для рпних сфер дЫльностЬ разведки у  гаяузях природничо-математичных наук. 

пеихалогЫм доемдження, шетрументажъною основою яких стсють тформацпЫi 

системы, соцшльн) мереж) та ЫновацЛи) технолога

Оргкомитет конференци витое уса  учосмиюв та читачш з мож хнвктю  

обммятися досв)дом та власними думками з приводу розбудови ттчизнямо) освипи i 

науки зробити власний внесок у  вдосконалення професшно! тдготовки фахшцЫ резных 

гаяузей, динатися думки колег з питань ЫфориатызацИ украшсъко! oceimu формування 

профес)йно\ компетентности резных аспгкпив роботы вчителя загазьноосватього 

навчаяъного закладу.

Ми божасмо уеш  учасникам пялдно! ствпращ, выгодного партнерства та 

генерацп новых пауковых ideu, гтотез та £х тдтвердженъ

3 повагою, оргкомитет
III Всеукра’шсъко1 науково-практuhhoi конференцй 
•Наумова дЫлъмкть як шлях формування нрофестних 
компетентностей майбутнъого фахшця»
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BiKTopiR Свщовська
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reraitviktoria@ mail ги 
Науковий кер!вник -  Л  Ц Ваховський

РЕАЛ13АЦ1Я КОМПЕТЕНТН1СТНОГО ЩДХОДУ В УМОВАХ ДИСТАНЩЙНО!ОСВГГИ

Процес штеграцп ветчизняноУ системи вищоТ oceiTH в европейський освггшй проспр потрсбус 
суттсвого пщвищення якосп профеЫйноУ пщготовки майбутшх фах1вшв у вищих навчальних закладах з 
урахуванням нашональннх традишй та свггового досвщу в шй галузь У офшйних документах ПразькоТ 
зустр1ч1 Minicrpie, вщповщальних за вищу освпу в краУнах, запучених у Болонський процес, у 2001 р., 
зазначсно, що ошнка якосп oceiTH потребус „балансу м\ж нововведениями й традишями, академ1чними 
перевагами i сошальною/економ1чною необхщтстю, пов’язажстю програм i свободою вибору студс»гпв" 
[I , с.2]. У пщсумковому документ! з’Узду було визначено, що пщ яюстю oceiTH розум1еться головна умова 
для дов!ри, доречносп, мобшьносп, сумкносп й привабливосп в Свропейському npocropi вищоУ освгги 
[I , с.2]. Отже, пщвищення якосп освгги -  це одне з основних завдань Болонського процесу, виршення 
якого сприятиме побудов1 единого й ефективного оевггнього простору.

Згщно з визначенням Закону УкраТни „Про вищу оевггу44 яюсть ocbith -  це pieem» здобутих особою 
знань, умжь, навичок, iHUiHx компетентностей, що вщображае 1У компетентшеть вщповщно до стандарпв 
вищоУ ocBiin [2].

Актуальним засобом пщвищення якосп освгги е реал1защя компетентшеного пщходу в навчанж, 
що е ефективним в умовах cepoiirrerpauii, осюльки яюсть наданоУ освгги визначасться саме р1внем 
сформованосп профеайних компетенций у спешашста. Саме компетентжений пщхщ передбачае 
спрямоважсть оевггнього процесу на формування знань, умжь та зд1бностей, що е ключовими елементами 
структурн профеЫйноУ компетенцп.

Проблеми, пов’язаш з визначенням та розробкою теоретичних засад компетеитносп, вивчають таю 
мгжнародт органi3aniV як ЮНЕСКО, ЮН1СЕФ, ПРООН, Рада Свропи, Орган i за ш я свропейського 
ствр о бтш ц тва  та розвитку, М1жнародний департамент стандарпв тощо.

Починаючи з 80-х ромв проблеми компетентного та компетентшеного пщходу до навчання 
дослщжувала Оргажзашя економ1чного ствробтш цтва та розвитку (OECD), яка у 1997 ппцповала 
програму „Визначення та Bla6ip компетентностей44 („Definition and Selection o f Competencies44 або 
„DeSeCo44) [3, с.8]. У рамках OECD була сформована експертна робоча група „Skillsnet44, яка пщготувала 
загалыюсвропсйський прогноз попиту на кадров} компетенцп до 2015 i 2020 рр., а також Тх пропозици до 
2020 р. [4, с.ЗЗ].

У звстах OECD компетентшеть визначасться як здатжеть уетшно вир{шувати склад Hi проблеми в 
умовах особливих обставин завдяки мобшзацп психосошальних (когжтивних або не когштивних) 
pecypcie [5, с. 43]. Зпдно з цим визначенням цшлю досягнення компетеитносп с отримання здатносп 
ycniuino вщповщати складним вимогам, а методом досягнення компетеитносп е мобинзашя 
психосошальних pecypcie особистого.

Компетентшстний пщхщ до навчання iirrerpye культуролопчний, аксюлопчний, д1яльшсний, 
особиспсно-ор1снтований пщходи i може бути розглянутий як cnoci6 ямсноУ пщготовки фах1*вця; як 
opieHTip: у визначенж прюритетних напрямюв в оргажзацп процесу формування культури профеЫйноУ 
д1ялыю<гп майбутнього фах1вця; як методолопчний регулятив побудови i перенесения в зм1ст профеЫйноУ 
oceiTH моделей ефективного виконання майбутжм фах1вцем своТх сошокультурних та профеайних 
функшй; як науково-педагопчна основа побудови культуро-компентностно-оркнтованого 3Micry 
профеЫйноУ oceiTH; як системи проект-гуманггарних технолопй, що забезпечують формування кпючових 
компетеншй та як критер!альна бази для оцжки ефективного оевггнього процесу [6, с. 37-39].

Вимоги оптим1зацп процесу формування профеЫйноУ компетеитносп майбутшх спещагигов 
потребують пошуку й використання нових жновашйних форм оргашзашУ навчання. На нашу думку, 
компетентшстний пщхщ може бути ycniumo реа_тзованнй в умовах дистаншйноУ oceiTH. Оджсю з 
важлив1ших ц1лей дистаншйноУ oceiTH, як i oceiTH в шлому, е формування у майбутжх фах1вшв профеЫйно 
значущих якостей та вщжшдних компетеншй.

1нтенсивний розвиток сучасних 3aco6ie трансферу жформашУ та знань, змжа парадигми oceiTH з 
„oceiTH на все життя” до „oceiTH протягом всього життя” зумовлюе широке використання новггшх 
шформащйно-комушкащйних технолопй у навчанж. Одним з завдань НашональноУ стратеги розвитку 
oceiTH на 2012-2021 рр. у рамках жформатизащУ oceiTH е створення системи дисганшйного навчання [7]; 
у рамках удосконапення структури системи oceiTH — створення оевггшх окрупв, ресурсних uempie 
дистанц1йного навчання [7]. Дистаншйне навчання дозволяе студентам отримувати oceiTy у будь-який 
час, у будь-якому Micui без вщриву вщ основного виду щяльносп у тому тем т , я кий е для них 
оптнмальним.
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Згшно з вмничсннмм „Концепци poiвитку дистшшймоТ оевгги в Украли** (2000), „дистаищйия 
осы га -  це форма навчання, р1вношння з очною, веч1рньою, заочною та екстсрнатом, шо рсалпустъся, а 
основному, за технологиями дистаншйиого навчання*' [8]. Отже, дистамшйнс навчання а У крапп може бути 
реал13оване i як о крема форма навчання, i як доповкення до традишйних форм.

В У крапп створено спещадый центри дистаншйиого навчання. шо функшомуютъ на трьох рпшях 
державннй центр (Украшський i петитут шформашйннх технолопй в оса hi), Мкжнародний (Мгжнародний 
науково-навчальний центр ЮНЕСКО. МГ11 шформашйннх технолопй i систем НАН У краж и i 
MiHicTcpcraa осв1ги i науки Укршни) та глобальний (центр ДН НашональноТ академп державного 
упраал1ння при Президентов! У кражи) [9, с. 26]. У 1998 р в Киев! було в Сдерите ВСдеритий мпкнародиий 
у ш верен тег розвнтку л ЮДИН и „У кража". шо активно впроваджуе дистаншйш технологи навчання та надо 
можлнвкггь огримувати tшатну освСту уеш бажаючим [10, с. 18].

Компетентшстний пСдхСд в умовах дистанщйжн оевгги може бути реализований шляхом 
використиння педагопчннх методiв i прийомш (mctojub органiaauil та здйснения навчально-шзнавадьноТ 
д!яльносп, стимул ювання й мотиваци, контролю, самоконтролю, азасмококтролю i корекцп, самокорекцп, 
взасмокорекцп), направлених на формування профеайних компетеншй майбутшх фахтшв 
Перспектнвним е й поеднлння традишйних i дистаншйних форм i метод1в навчання задпя створення 
1нгсгроявного осв1тнього середовиша, яке б формувало компетенцн фах1вця на р1эних piauax — 
теоретичному i практичному.

Шдбиваючи гйдсумок викладсного више, необхшно зазначитн, шо формування професМноТ 
компетентносп майбутшх фах1вшв с важливою умовою шдвищення якосп ocbith в Украпп. Цей проиес 
може бути реал!зованим за умов впровадження компетент»йстного шдходу в о евтп й  процес ВИЗ. Одним 
з перспектнвних шляхж реал1заш¥ компетентшетного шдходу е розробка й упровадження в навчальний 
процес сучвсних технолопй дистаншйно! ocbith.
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що реалиуст ься, в  основному, за допамогою використання Ыновацтних шформацшно-комушкацшних 
технологий.

к'лючов! слова: свроттеграцЫ, професшна тдготовка. кампетенттсть, коипетенттстмин 
moxid, Оистанцшна oceima
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Лниотаиня. Свндовская В. Дистанционное образование как средство реализации 
компстентностного подхода в условиях евроинтеграции. В работе рассмотрены вопросы повышения 
качества процесса профессиональной подготовки будущих специалистов в вузах в контексте 
евроинтеграции Проанализированы возможности реализации компстентностного подхода средствами 
дистанционного обучения. Дистанционное образование рассмотрено с позиции информационного 
развития общества как форма обучения, которая реализуется за счет использования инновационных 
ИКТ.

Ключевые слова: евроинтеграция, профессиональная подготовка, компетентность,
компетентностный подход, дистанционное образование.

Abstract. Svidovskaya V. Distance education as a means of implementing competence-based 
approach in terms of European integration. The paper discusses the issues o f improving the quality o f training 
o f future professionals In the universities in the context ofEuropean integration. The author analyzed the feasibility 
o f competence-based approach by means o f distance learning. Distance education is considered from  the 
perspective o f the development o f the information society as a form  o f training, equivalent full-tim e, part-time and 
evening forms, which is implemented mainly through the use o f innovative information and communication 
technologies.

Keywords: european integration, professional training, competence, competence approach, distance 
education.
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НЛУКОВО-ПРАКТИЧН1 КОНФЕРЕНЦ!* ЯК ОДИН 3 НЛПРЯМ1В 
НЛУКОВО-ДОСЛ1ДННЦЬКО! Д1ЯЛЫЮСТ1 СТУДЕНТ1В

Науково-дослщницька Д1яльшсть студент!в вищих навчальних закладiв УкраУни е одним з осповиих 
чншinктп шдготовки висококвал|ф1кованих кадр1в вшповщного профшю.

Поняття ” | 1ауково-досл1днииька д!ялыпсть студентов” (НДДС) включас в себе два 
взасмопов’язаш елементи:

•  навчання студентов елементам дослщницькоУ шяльносто, оргашзацн та методики науково? 
творчосто;

•  паукового дослщження, що здиЗснюють студенти пщ кер1вництвом вчител1в та викладач!в.
Видшяють той основн! напоями зд|йснення НДДС, до яких вщносять: 1) науково-дослЮницьку

роботу, шо е невщ’емним елементом навчального пронесу i входить до навчальних програм, як 
обов’язкова для bcix студентов; 2) науково-досл!дницька робота, що зд|йснюеться поза навчальним 
процесом у гуртках, лаборатор!ЯХ, перекладацьких та шформашйних студ!ях та \ц.\ 3) науково- 
оргатзацтт заходи, конференцИ, конкурсы [3, с.1].

Тематика студентських науково-практнчних конференшй може бути р1зноман1тною, зокрема може 
бути присвячена науково-педагопчшй д1яльносто о крем их видатних педагопв-математиюв. Знайомлячись 
з методичною спадщиною О. Астряба, К. Лебедмнцева, М.Володкевича, К.Щербини та iH. студенти мають 
можлив!сть дослшити, що нового, шнного i прогресивного BHic окремий педагог, педагог-математик у 
пор1внянн1 31 своТми попередниками i що сприяло подальшому розвитков! педагопчноУ теорм i практики, 
як1 педагопчш та методичш 1деТ залишаються актуальними в умовах сьогодення.

Педагогнчт персонала -  творч1 бюграфп та послщовне, систематизованс вивчення сукупносто 
педагопчних погляд!в окремих педагопв або окремих видатних Д1ЯЧ1В, мислителi'b, що працювали у галуз! 
oceiTH i виховання, повинш стати предметом вивчення студентов педагопчних университетов у 
сьогодшшшх умовах розвитку oceiTH в Украли [4, с.2б].

Студентськ! конференщУ, присвячеш видатним та вщомим педагогам-математикам, проводяться на 
ф1зико-математичному факультет! Чершпвського нацюнального педагопчного университету 1меж 
Т.Г. Шевченка. Зупинимось на досвщ| проведения окремих з них.

Одшею э перших студентсысих науково-практичних конференшй, яка проводилась шд 
кер1вництвом доктора педагопчних наук, професора I.B. Зайченка, за активно! участо викладач!В, 
acni рантов та студентов випускних курав факультету, була вуз1вська науково-практична конференшя, 
присвячена 125-р1ЧЧю вщ дня народження видатногоукра1нського педагога i математика О.М. Астряба 
[4].

Готуючись до проведения конференцп студенти мали можлив!сть ознайомитись з фактами i3 
бюграфп Олександра Матвеевича Астряба, його численними тдручниками та поЫбниками, серед яких:


