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діяльності корекційного педагога – особливі, оскільки обʼєктом впливу 

цього спеціаліста є діти з особливими потребами. Аналіз практики 

спеціальної освіти засвідчує, що особистісні якості фахівця у сукупності з 

глибокими професійними знаннями і вміннями набувають вирішального 

значення у результативності корекційної роботи з дітьми з вадами 

психофізичного розвитку. 
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Василь Завальний 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Перехід до ефективної реалізації особистісно орієнтованого 

навчання і загальнодоступної освіти стає можливим не тільки внаслідок 

модифікацій організаційних форм навчання, а й унаслідок того, що 

зʼявились і зʼявляються нові засоби навчання, які ґрунтуються на 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Виходячи з 

парадигми первинності особистості учня у процесі навчання, інші роль 

засобу навчання слід трактувати ширше: не тільки як засобу подання 

навчального матеріалу та засобу закріплення отриманих знань, а й як 

засобу навчальної діяльності учнів, учнів закладів професійно технічної 

освіти (ЗПТО) на уроці та у позаурочний час, внаслідок застосування якого 

розвивається і стимулюється навчально-пізнавальна активність, реалізуються 

можливості набуття освіти кожним індивідуумом. 

Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі 

зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його 

майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективної 

передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості компетентності та 

компетенції майбутнього працівника. 

Розкриваються шляхи використання у навчально-виховному процесі 

готових до практичного застосування наукових розробок: організація 

навчального процесу на основі інформаційно-комунікаційних технологій, 
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використання інноваційних методик навчання, професійно-технічна освіта 

дітей з обмеженими функціональними можливостями; системного 

упровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки і техніки: 

комплексне використання навчального програмного забезпечення та 

новітніх педагогічних програмних засобів, розробка та використання 

електронних навчально-методичних комплексів, створення інформаційного 

освітнього середовища навчального закладу, навчання з використанням 

інтерактивної дошки та мультимедійного проектора; розробка та 

використання авторських навчально-методичних компʼютерних технологій; 

системного оновлення сучасних технічних засобів навчання, компʼютерних 

програм і технологій. 

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонентів: 

інформаційна компонента (здатність ефективної роботи з інформацією  

у всіх формах її представлення); компʼютерна або компʼютерно-

технологічна компонента (що визначає уміння та навички щодо роботи з 

сучасними компʼютерними засобами та програмним забезпеченням); 

компонента застосовності (яка визначає здатність застосовувати сучасні 

засоби інформаційних та компʼютерних технологій до роботи з 

інформацією та розвʼязання різноманітних задач). 

Сучасному викладачу необхідні гнучкість і нестандартність 

мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це 

можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, 

наявності розвинених професійних здібностей. Викладач ЗПТО має широкі 

потенційні можливості впливати на формування особистості, світогляду, 

політичних переконань, настроїв і моралі майбутніх кваліфікованих 

робітників. Але реалізація цих можливостей залежить в кожному 

окремому випадку від особистих якостей педагога; реальну роль 

відіграють його талант, любов до дітей, бажання працювати. Окрім цього, 

височінь соціального положення професії педагога, її престиж залежить 

від тієї системи суспільних відносин, у якій він живе і працює. Сьогодні 

педагогічний навчальний заклад повинен готувати компетентного 

спеціаліста, здатного продуктивно вирішувати навчальні і виховні 

завдання, які спрямовані на формування особистості іншої людини. Саме 

компетентність розкриває міру включення до активної дії, здатність 

ефективно розвʼязувати проблемну життєву ситуацію, мобілізувати при 

цьому знання, досвід, цінність, уміння [1]. 

Сьогодні такий підхід виявився недостатнім. Соціуму (професійним 

навчальним закладам, виробництвам) потрібні випускники, готові до 

включення у подальшу життєдіяльність, здатні практично вирішувати 

поставлені перед ними життєві й професійні проблеми. А це багато в чому 

залежить від отриманих знань, умінь і навичок (ЗУНів) для позначення 

яких і вживається поняття «компетенції» і «компетентності», які більше 

відповідають розуміння сучасних цілей освіти. 
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Задоволення потреб суспільства вимагає від сучасного випускника 

ЗПТО високої культури, глибокої моральності, сформованої системи 

цінностей і переконань, громадянської позиції, зацікавленості в розвитку 

власного творчого потенціалу, здатності до інноваційної діяльності, 

самовдосконалення, професійної активності та ін. У звʼязку з цим, одним  

з основних завдань поряд з формуванням гармонійно розвиненої 

особистості, є завдання формування професійно компетентного фахівця. 

Визнання випускника, що володіє компетенціями, тобто тим, що він може 

робити, який спосіб діяльності опанував, до чого він готовий, – називають 

компетентнісним підходом. Одним з концептуально важливих способів 

управління якістю підготовки випускників ЗПТО є реалізація цього 

підходу у модернізації змісту ПТО. Соціальне замовлення вносить свої 

корективи в модель фахівця, вимагаючи підвищення якості його 

підготовки. 

При визначенні істотних ознак моделі враховують дві методичні 

передумови: 

1. Врахування тих якостей людини, які сприяють її ефективній 

участі в професійній і суспільній діяльності. 

2. Аналіз суспільних і професійних потреб, враховуючи при цьому: 

а) індивідуальні особливості і рівень професійної підготовки 

фахівця, тобто, модель випускника слід конструювати виходячи 

не тільки з його професійної підготовки, але також і з моральних 

якостей фахівця; 

б) професійну кваліфікацію і систематичне її вдосконалення [2]. 

Модельний підхід до суспільно-професійної функціональності 

випускника дозволяє виділити і впорядкувати окремі групи рис 

майбутнього фахівця. З точки зору підбору змісту навчання істотне 

значення мають особливості, що випливають, головним чином, з 

характеристики професійної кваліфікації фахівця. При розмірковуванні, в 

модельних рисах випускника з урахуванням його підготовки для 

майбутнього, все частіше акцент робиться на необхідності озброєння 

майбутніх фахівців більш багатими фундаментальними знаннями з певної 

спеціальності. З іншого боку, відмічається важливість формування у 

випускників таких рис, як потреба в постійній самоосвіті, активна життєва 

позиція (творча, професійна, суспільна). Науковці розрізняють гіпотетичну, 

презентативну і прогностичну моделі діяльності фахівця. 

Таким чином, встановлено, що використання засобів ІКТ в 

навчальному процесі закладів професійно-технічної освіти при підготовці 

фахівців: 

 дозволяє покращити рівень засвоєння навчального матеріалу; 

 сприяє формуванню професійних умінь та навичок майбутніх 

робітників; 
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 засоби ІКТ у професійній підготовці орієнтовані не тільки на 

потреби та специфіку навчального процесу, а й на розвиток 

особистості, в тому числі і на творчий розвиток учнів; 

 підвищує професійну компетентність і вільну орієнтацію у сфері 

інформаційних технологій, гнучкість та адаптацію мислення при 

розвʼязанні фахових завдань у майбутніх робітників. 

 сприяє активізації пізнавального інтересу учнів до матеріалу, що 

вивчається; 

 спонукає до більш ефективного процесу формування знань, умінь 

та навичок на уроках професійного навчання [4]. 
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Веніамін Запорожець 

 

ЕЛЬ-НІНЬО: ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОЇ  

КЛІМАТИЧНОЇ АНОМАЛІЇ 

 

Складно не помітити різкі зміни погодних умов, які спостерігаються 

в останнє десятиліття. Науковці, по-різному трактують чинники, які 

сприяють цим змінам, проте більшість погоджуються з думкою, що чимале 

значення та вплив на аномальність погоди має ефект Ель-Ніньо. 

Ель-Ніньо (з ісп. «різдвяний хлопчик») – феномен полягає в різкому 

підвищенні температури (на 5–9 °C) поверхневого шару води на сході 

Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 

10 млн. км², що викликає інтенсивний турбулентний тепло- і вологообмін 

між океаном і атмосферою [2]. 


