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Abstract. The necessity of the pedagogical component in the training of engineers of machine builders is
substantiated in the article. Competent approach actively influences professional training of specialists in machinebuilding specialties in institutions of higher education. It is an important component in the process of modern
modernization of higher education. The urgency of the work is that, despite the significant scientific results of the
introduction of a competence approach in higher education, the problem of identifying and substantiating the
methodological conditions for the formation of the pedagogical competence of students of machine-building
specialties remained beyond the scope of the researchers. The purpose of the work is to define and substantiate the
pedagogical conditions that enable to effectively construct the pedagogical process with the purpose of purposeful
development of the pedagogical competence of students of machine-building specialties as a prerequisite for
successful professional formation. In accordance with this and based on the analysis of the concept of "pedagogical
conditions" and the peculiarities of their use, the methodical conditions for the purposeful development of
pedagogical competence of specialists in machine-building specialties as a component of their professional
competence are substantiated. In particular, we refer to them the formation of a stable motivation for constant selfeducation and acquisition of pedagogical knowledge as a component of professional competence; appropriate
methodological training of teachers of special disciplines for the formation of future specialists in engineering
specialties of pedagogical competence; the creation of educational and methodological tools for the use in the
process of training students of engineering specialties of active forms, methods and innovative teaching aids, as well
as the appropriate use of new information technologies in the process of professional training. Prospects for further
research we see in the formation of criteria, indicators and levels of development of the pedagogical competence of
students of engineering specialties, which will control the process of development of pedagogical competence
throughout the pedagogical experiment and correct the results.
Key words: vocational training, specialists in machine-building specialties, pedagogical conditions, competence
approach in higher education.

Методичні умови розвитку педагогічної компетенції фахівців
машинобудівних спеціальностей в закладах вищої освіти
Дембіцька С. В.
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
Анотація. Обґрунтована необхідність педагогічної складової у фаховій підготовці інженерів-машинобудівників.
Компетентнісний підхід є методологією, яка активно впливає на професійну підготовку фахівців
машинобудівних спеціальностей у закладах вищої освіти і є ключовим в процесі сучасної модернізації вищої
освіти в Україні. Актуальність роботи полягає в тому, що, незважаючи на вагомі наукові результати
впровадження компетентнісного підходу у вищій світі, поза увагою дослідників залишилася проблема
виявлення й обґрунтування методичних умов формування педагогічної компетенції студентів машинобудівних
спеціальностей. Відповідно до цього та на підставі аналізу поняття «педагогічні умови» та особливостей їх
використання визначено та обґрунтовано умови цілеспрямованого розвитку педагогічної компетенції фахівців
машинобудівних спеціальностей як складової фахової компетентності. Зокрема, до методичних умов
формування педагогічної компетентності фахівців машинобудівних спеціальностей віднесено формування
стійкої мотивації щодо постійної самоосвітньої діяльності та набуття педагогічних знань як складової фахової
компетентності; відповідну методичну підготовку викладачів спеціальних дисциплін щодо формування у
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майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей педагогічної компетенції; створення навчальнометодичного інструментарію щодо використання у процесі фахової підготовки студентів машинобудівних
спеціальностей активних форм, методів та інноваційних засобів навчання, а також доцільне використання
нових інформаційних технологій в процесі фахової підготовки. Перспективи подальших досліджень ми
вбачаємо у формуванні критеріїв, показники та рівнів розвитку педагогічної компетенції студентів
машинобудівних спеціальностей, які дозволять контролювати процес розвитку педагогічної компетенції на
протязі усього педагогічного експерименту та корегувати отримані результати.
Ключові слова: фахова підготовка, фахівців машинобудівних спеціальностей, педагогічні умови,
компетентнісний підхід у вищій освіті.

Методические условия развития педагогической компетенции
специалистов машиностроительных специальностей в учреждениях
высшего образования
Дембицкая С. В.
Винницкий национальный технический университет, Винница, Украина
Аннотация. Обоснована необходимость педагогической составляющей в профессиональной подготовке
инженеров-машиностроителей. Компетентностный подход активно влияет на профессиональную подготовку
специалистов машиностроительных специальностей в учреждениях высшего образования и является
ключевым в процессе современной модернизации высшего образования. Актуальность работы заключается
в том, что, несмотря на весомые научные результаты внедрения компетентностного подхода в высшем
образовании, вне поля зрения исследователей осталась проблема выявления и обоснования методических
условий формирования педагогической компетенции студентов машиностроительных специальностей.
Целью работы является определение и обоснование педагогических условий, которые предоставят
возможность эффективно построить педагогический процесс с целью целенаправленного развития
педагогической компетенции студентов машиностроительных специальностей как предпосылки успешного
профессионального становления. В соответствии с этим и на основании анализа понятия «педагогические
условия» и особенностей их использования определены и обоснованы методические условия
целенаправленного развития педагогической компетенции специалистов машиностроительных
специальностей как составляющей их профессиональной компетентности. В частности, к ним мы относим
формирование устойчивой мотивации к постоянной самообразовательной деятельности и приобретения
педагогических знаний как составляющей профессиональной компетентности; соответствующую
методическую подготовку преподавателей специальных дисциплин по формированию у будущих
специалистов машиностроительных специальностей педагогической компетенции; создание учебнометодического инструментария по использованию в процессе профессиональной подготовки студентов
машиностроительных специальностей активных форм, методов и инновационных средств обучения, а также
целесообразное использование новых информационных технологий в процессе профессиональной
подготовки. Перспективы дальнейших исследований мы видим в формировании критериев, показателей и
уровней развития педагогической компетенции студентов машиностроительных специальностей, которые
позволят контролировать процесс развития педагогической компетенции в течение всего педагогического
эксперимента и корректировать полученные результаты.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалисты машиностроительных специальностей,
педагогические условия, компетентностный подход в высшем образовании.

І Вступ
Інтенсивний темп розвитку суспільства та глобалізаційні процеси, які відбуваються зараз,
зумовлюють розширення кола функціональних обов’язків і завдань фахівця машинобудівної галузі,
потребу творчого вирішення ним професійних проблем, а компетентнісний підхід у вищій освіті
передбачає цілеспрямоване формування відповідального, конкурентоспроможного, мобільного фахівця
на ринку праці.
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що проблема професійної підготовки фахівців
досліджувалася у працях А. Алексюка, С. Батишева, В. Беспалька, С. Гончаренка, Р. Гуревича,
М. Данилова, Н. Кузьміної, І. Лернера, А. Маркової, І. Підласого, В. Сєрікова, В. Сластьоніна та ін.
Проблеми компетентнісного підходу до професійної освіти вивчали такі науковці як В. Журавльов,
Е. Зеєр, І. Зимня, В. Краєвський, Г. Селевко, A. Хуторський, С. Шишов та ін. Пошук шляхів формування
професійної компетентності майбутніх фахівців здійснювали Є. Бондаревська, В. Горчакова,
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Н. Запрудський, О. Кобилянський, Н. Матяш, А. Міщенко, А. Маркова, В. Петрук, Ю. Сенько,
В. Сластьонін, Л. Фрідман, Е. Шиянов, В. Юдін та ін.
Проте, незважаючи на вагомі наукові результати згаданих досліджень, поза увагою дослідників
залишилася проблема виявлення й обґрунтування методичних умов формування педагогічної
компетенції студентів машинобудівних спеціальностей.
Метою роботи є визначення та обґрунтування педагогічних умов, що нададуть змогу ефективно
побудувати педагогічний процес з метою цілеспрямованого розвитку педагогічної компетенції студентів
машинобудівних спеціальностей як передумови успішного фахового становлення.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Необхідність формування саме педагогічної компетенції як складової фахової компетентності
студентів машинобудівних спеціальностей обґрунтована нами у дослідженнях [1-3].
З метою визначення педагогічних умов, які дозволять виконати завдання цілеспрямованого
розвитку педагогічної компетенції фахівців машинобудівних спеціальностей проаналізуємо науковометодичні публікації стосовно нашого дослідження.
Проблема визначення педагогічних умов, які дозволяють ефективно вирішити поставлену
методичну задачу в процесі підготовки фахівців у закладах вищої освіти розглядається у роботах низки
дослідників.
О. Федорова під педагогічними умовами розуміє сукупність об’єктивних можливостей змісту
навчання, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей її здійснення, що забезпечують
успішне вирішення поставленого завдання [4].
У словнику-довіднику з професійної педагогіки А. Семенова визначає педагогічні умови як
обставини, від яких залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної
підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою людей [5, c.211].
М. Малькова характеризує педагогічні умови, як «сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин
(об’єктивних заходів) освітнього процесу», від реалізації яких залежить досягнення поставлених
дидактичних цілей [6, с. 98].
На думку Н. Іпполітової та Н. Стерхової, педагогічні умови є одним із компонентів педагогічної
системи, що відображають сукупність можливостей освітнього та матеріально-просторового
середовища, впливають на особистісний і процесуальний аспекти системи та забезпечують її
ефективне функціонування й розвиток [7, c.9-10].
Т. Каминіна під педагогічними умовами вважає “…сукупність об’єктивних можливостей змісту,
форм, методів і матеріально-просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених у
педагогіці завдань”. При цьому до педагогічних умов на думку науковця, належать лише ті, що
спеціально створюються в педагогічному процесі та реалізація яких забезпечує найбільш ефективний
його перебіг [8, с. 63].
Тобто, педагогічні умови є тим складником освітнього процесу, який забезпечує його єдність,
функціонування та розвиток. Визначення педагогічних умов для розв’язання певної методичної задачі
залежить від низки факторів: особливостей педагогічного процесу, особистісних характеристик
студентів, мети, форм навчання тощо.
І. Седова наголошує, що педагогічні умови повинні відповідати певним вимогам, зокрема бути
зумовленими змістом майбутньої професійної діяльності фахівця та специфікою його навчання;
становити сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально-технічних факторів,
що забезпечують успішне вирішення поставлених завдань; включати зовнішні (соціально-економічні,
соціально-культурні та ін.) і внутрішні (психолого-педагогічні, дидактичні та ін.) [9].
ІІІ Результати
Опираючись на проведений аналіз наукових досліджень під педагогічними умовами формування
педагогічної компетенції студентів машинобудівних спеціальностей будемо розуміти сукупність
обставин, які дозволяють ефективно організувати навчальний процес фахової підготовки студентів
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машинобудівних спеціальностей з метою цілеспрямованого розвитку педагогічної компетенції як однієї з
передумов майбутньої ефективної професійної діяльності.
Теоретичне дослідження проблеми та власний педагогічний досвід дає підстави виокремити такі
педагогічні умови:
1) формування стійкої мотивації щодо постійної самоосвітньої діяльності та набуття педагогічних
знань як складової фахової компетентності;
2) методична підготовка викладачів спеціальних дисциплін щодо формування у майбутніх
фахівців машинобудівних спеціальностей педагогічної компетенції;
3) створення відповідного навчально-методичного інструментарію щодо використання у процесі
фахової підготовки студентів машинобудівних спеціальностей активних форм, методів та інноваційних
засобів навчання, що надають можливість моделювати ситуації, які є основою для розвитку педагогічної
компетенції;
4) доцільне використання нових інформаційних технологій в процесі розвитку у майбутніх
фахівців машинобудівних спеціальностей педагогічної компетенції.
Обґрунтуємо зазначені умови. Перша педагогічна умова пов’язана з формування стійкої мотивації
щодо здійснення систематичної самоосвітньої діяльності. Самоосвітня діяльність фахівця протягом усієї
професійної діяльності є передумовою його професійного зростання. Особливо це є актуальним у
технічних галузях, в тому числі і машинобудівній, оскільки на даному етапі розвитку суспільства
інтенсивно оновлюються технології, здійснюються відкриття нових матеріалів, вдосконалюються
системи управління.
З цією метою ми вважаємо доцільним залучати майбутніх фахівців машинобудівних
спеціальностей до написання творчих праць, систематичної наукової роботи, організовувати диспути,
круглі столи та майстер-класи на теми, що пов’язані з різними аспектами їхньої майбутньої професійної
діяльності і на основі цього допомагати опановувати методики рефлексивного аналізу власних
досягнень, вчитися здійснювати ефективне планування та розробляти кроки реалізації подальшого
професійного саморозвитку тощо.
Друга педагогічна умова передбачає забезпечення відповідної методичної підготовки викладачів
спеціальних дисциплін щодо формування у майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей
педагогічної компетенції. Необхідність цієї умови полягає в тому, що процес розвитку педагогічної
компетенції студентів машинобудівних спеціальностей є тривалим і має вирішуватися протягом усього
процесу фахової підготовки. Оскільки викладачі спеціальних дисциплін в більшості випадків не мають
спеціальної педагогічної освіти, тому реалізація даної педагогічної умови може бути ускладнена. З
метою усунення цієї проблеми та координації діяльності щодо формування педагогічної компетенції,
вважаємо за доцільне здійснити попередню методичну підготовку викладачів у формі консультацій під
час якої визначаються та конкретизуються завдання на кожному етапі підготовки фахівців
машинобудівних спеціальностей у закладах вищої освіти щодо формування педагогічної компетенції та
надати відповідні методичними рекомендації.
Реалізація третьої педагогічної умови передбачає створення такого навчально-методичного
інструментарію, який забезпечить цілеспрямований розвиток педагогічної компетенції студентів
машинобудівних спеціальностей. Під навчально-методичним інструментарієм ми розуміємо сукупність
навчальних і методичних заходів та засобів, що розроблені та реалізуються з метою розвитку
педагогічної компетенції студентів машинобудівних спеціальностей в процесі фахової підготовки.
Як було зазначено вище викладачі фахових дисциплін не мають спеціальної педагогічної освіти,
тому потрібно не просто пояснити, як і для чого відбувається розвиток педагогічної компетенції
студентів машинобудівних спеціальностей в процесі фахової підготовки, але і продемонструвати як
практично це потрібно зробити. З цією метою ми здійснювали розробку рекомендацій щодо
використання активних методів навчання з метою розвитку педагогічної компетенції та проводили низку
відкритих заходів з дисциплін «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист
та охорона праці в галузі» для демонстрації реалізації визначених рекомендацій на практиці. Крім того,
було запропоновано відповідний діагностичний інструментарій для визначення ефективності розвитку
педагогічної компетенції студентів машинобудівних спеціальностей на кожному етапі експерименту.
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Четверта педагогічна умова передбачає використання інформаційних технологій в процесі
розвитку педагогічної компетенції студентів машинобудівних спеціальностей.
Використання сучасних інформаційних технологій в процесі фахової підготовки є вимогою часу.
Це дозволяє в умовах скорочення кількості аудиторних годин та суттєвого збільшення обсягу
самостійної роботи студентів ефективно організувати роботу, спрощує процес оцінювання навчальних
досягнень, дає можливість комплексного підходу до процесу фахової підготовки.
Основні інформаційні засоби, які ми використовували в процесі педагогічного експерименту є
Інтернет-технології (веб-сайти, онлайн-бібліотеки), телекомунікації (форуми, відео конференції),
мультимедійне та програмне забезпечення, тестові програми.
IV Обговорення
Актуальність проблеми дослідження підтверджується рядом публікації. Зокрема, Е. Вострокнутов
в дослідженні [10] наголошує на тому, що складовою фахової компетентності випускника технічного
закладу вищої освіти має бути творча компетенція, яка передбачає в тому числі і розвиток навичок
педагогічного спілкування. Автор обґрунтував систему формування професійно-творчих компетенцій
студентів технічних спеціальностей під час науково-дослідної роботи.
Л. Андрюхіна та Н. Фадеева вважають, що крім суто професійної сфери в процесі підготовки
фахівців технічних спеціальностей потрібно враховувати також і загально соціальні тенденції, зокрема
процес глобалізації та зростаючі вимоги до соціальної мобільності фахівців [11].
Крім того, загальною тенденцією є вимога до розвитку креативності, як складової фахової
компетентності фахівців технічних спеціальностей. В джерелі підкреслюється, що наша здатність до
креативності розширює і підсилює можливості адаптації до різних екосистем і дозволяє нам знайти
найбільш успішні способи «жити разом» [12, с. 5].
Як стверджує А. Шиліна, держава вже ставить перед системою професійної освіти задачу
підготовки не лише фахівців технічних спеціальностей, які вільно володіють своєю професією, але й
таких, що готові до соціально-професійної адаптації [13]. Відповідно до дослідження М. Рахмана,
основою покращення будь-якої діяльності є компетентність і мотивація. А педагогічна компетенція – це
саме той інструмент, який допомагає покращити якість управління певним процесом для досягнення
бажаного стану [14].
Крім того, існує напрям підготовки інженерів педагогів за спеціальністю 015 «Професійна освіта»,
де педагогічна компетенція досліджується як інтегративна якість особистості інженера-педагога, що
поєднує основні складові компетентностей: інженерну і педагогічну [15, c. 35].
В межах цього напрямку також існує ряд досліджень, серед яких В. Білик подав узагальнену
структурну модель професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів, яка охоплює ключові
компетенції – універсальними для фахівців різних спеціальностей; загально-професійні компетенції –
спільні для фахівців окремої галузі знань; педагогічні компетенції – стосуються теорії і методики
професійної освіти; спеціально-предметні компетенції – щодо змісту інженерної підготовки [16, c. 220221].
Г. Лазарчук здійснив характеристику професійної компетентності інженера-педагога економічного
профілю і її структури, з’ясував специфіку професійної компетентності інженера-педагога відповідно до
особливостей його професійних функцій [17, c.73-75].
Л. Давидюк вважає, що «професійна компетентність майбутнього інженера-педагога – це
теоретичний, практичний та психологічний види його підготовленості до професійної діяльності, що
виявляються в його творчій здатності та всебічній (особистісній, професійній, психологічній) готовності
до її ефективного здійснення та досягнення оптимальних результатів у професійній діяльності»
[18, с. 74].
О. Коваленко в структурі професійно-педагогічної компетентності інженера-педагога виділяє такі
компетенції: методологічна, проектувальна, комунікативна, творча, менеджерська та науково-дослідна
[19].
Розробки педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів
машинобудівних спеціальностей розглянуто у роботі [20]. Автор обґрунтував, що майбутні бакалаври
машинобудівних спеціальностей орієнтовані на отримання професійної підготовки, яка
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характеризується високим ступенем наукових знань, що не виключає необхідності вдосконалення їх
гуманітарної підготовки.
В. Хомюк стверджує, що організація фахової підготовки інженерів-машинобудівників у ВНЗ має
враховувати соціально-економічні чинники, що впливають на модернізацію системи освіти і визначають
її ефективність, сучасні світові тенденції у підготовці майбутніх інженерів, вимоги до професійної
підготовки фахівців у контексті Європейської інтеграції та змін на ринку праці [21, с. 35].
V Висновки
Таким чином, нами сформовані педагогічні умови формування педагогічної компетенції студентів
машинобудівних спеціальностей як однієї із складових їх фахової компетенції та передумови
ефективного професійного зростання.
Процесс сстановлення особистості професіонала впливає на формуванням особливостей
поведінки в майбутньому. Обрана професія впливає на розвиток певних рис особистості, її мотиваційної
сфери та системи цінностей. У своєму розвитку особистість засвоює основні особливості професії, і ці
характеристики починають проявлятися в інших сферах життєдіяльності. Фахівцям машинобудівної
галузі притаманний технічний стиль мислення. Однак в процесі спільної діяльності вони взаємодіють з
іншими учасниками та мають знаходити компроміс, приймати спільні рішення. Це передбачає
необхідність розвитку навичок педагогічного спілкування, як необхідної складової професійної
компетентності.
Подальшому дослідженні вважаємо за доцільне сформувати критерії, показники та рівні розвитку
педагогічної компетенції студентів машинобудівних спеціальностей, які дозволять контролювати процес
розвитку педагогічної компетенції на протязі усього педагогічного експерименту та корегувати отримані
результати.
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