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Анотація. У статі досліджується модель формування ключових 
компетенцій професійної діяльності майбутніх фахівців з транспортних 
технологій у процесі навчальних практик, яка забезпечує ефективність 
підготовки та конкурентоспроможність молодого фахівця на ринку праці . 
Надаються рекомендації щодо її застосування у процесі практичної 
підготовки. 
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Annotation. In the floor the model of forming of key competences of professional 
activity of future specialists on transport technologies  is investigated in the process 
of educational practices, that provides efficiency of preparation and competitiveness 
of young specialist at the market of labors . Recommendations are given in relation to 
her application in the process of practical preparation. 
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Вступ. Сучасна економіка пред'являє до випускників коледжів конкретні 

вимоги, серед яких професійна компетентність, висока професійна 

майстерність і якість праці, здатність самостійно приймати рішення і нести 

відповідальність за результат своєї діяльності, активно працювати в команді, 

мобільно діяти в різних, у тому числі нестандартних, умовах.  

Формування сучасного фахівця, що поєднує високий професіоналізм з 

гуманістичною спрямованістю особи, передбачає виховання у студентів 

активної життєвої позиції. У інформаційному суспільстві істотним чином 

підвищуються вимоги до якості підготовки фахівців. Компетентність, уміння 

самостійно проводити дослідження і приймати рішення - це одні з головних 

вимог до випускників вищих навчальних закладів. 



Компетентність — це інтеграційна цілісність знань, умінь і навичок, що 

забезпечують професійну діяльність. Компетентність можна розглядати як 

можливість встановлення зв'язку між отриманими знаннями і вимогами 

ситуації, як уміння в певних умовах знайти дію, адекватну проблемній ситуації. 

Стає важливо не стільки те, що знає студент про будь який аспект своєї 

діяльності, але в яких досить загальних для цієї діяльності ситуаціях він може 

знаходити правильні рішення. 

Основний текст. В умовах, коли вимоги та потреби ринку інтелектуальної 

праці швидко змінюються, система професійної освіти повинна надавати 

можливість студентам отримувати не тільки теоретичну, але й ґрунтовну 

практичну професійну підготовку. Освітній процес має задовольняти потреби 

соціального замовлення, зокрема, «виховання самостійних, ініціативних і 

відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у 

розв’язанні соціальних, виробничих і економічних завдань».  

Перед викладачами вищих навчальних закладів постали нові завдання з 

удосконалення і трансформування системи  освіти, серед яких є такі: 

- формування в майбутнього спеціаліста особистісних якостей, необхідних 

для належного здійснення професійної діяльності, психологічної готовності до 

професійної діяльності;  

- ефективне інтегрування фахових знань, умінь і навичок. Ці складники є 

визначальними для формування ключових професійних компетентностей у 

майбутніх фахівців з транспортних технологій. 

Моделювання професійної діяльності в навчальному процесі виступає як 

специфічна технологія навчання. Сутність її полягає в тому, що студенти 

відтворюють професійну діяльність у процесі навчання та практичної 

підготовки в спеціально створених умовах, коли ця діяльність носить умовно 

професійний характер, а при виконанні дій чи операцій проявляються лише 

найбільш істотні її риси. 

Необхідність відтворення професійної діяльності також обумовлюється 

низкою причин, пов’язаних безпосередньо з навчанням студентів. По-перше, 



таке відтворення дає студентам уявлення про цілісний зміст професійної 

діяльності, внутрішню структуру, взаємозв’язок і взаємозалежності її 

елементів. По-друге, розробка такої моделі дозволяє об’єднати інформацію про 

окремі сторони професійної діяльності, розпорошену по різних курсах 

навчальних дисциплін, і вже тим самим створює можливості для 

систематизації, виявлення відсутнього матеріалу. 

Основними умовами формування професійного ставлення до майбутньої 

діяльності є: 

 -  організаційні (навчальний план, розклад занять, матеріально-технічне 

оснащення освітнього процесу); 

 -  навчально-методичні (відбір змісту занять, інтеграція різних курсів); 

 - технологічні (організація активних форм навчання, використання 

інноваційних технологій у навчанні); 

 - психолого-педагогічні (здійснення діагностики розвитку студентів, 

система стимулювання навчання, визначення критеріїв професійної 

компетентності): 

- практичні ( навчальні практики в умовах виробництва).  

Серед ключових складових професійної компетентності, які мають бути 

сформовані у майбутнього спеціаліста з організації перевезень та управління на 

автомобільному транспорті, основними вважаються  такі: педагогічна, 

психологічна, технічна, технологічна, інформаційна, економічна, правова,  

екологічна та  соціальна. 

Моделювання майбутньої професійної діяльності припускає, по-перше, 

забезпечення її повноти тобто, практичної підготовки до виконання всіх 

основних професійних функцій, по-друге, її цілісності – готовності до 

виконання не тільки окремих операцій чи функцій, але й цілісної діяльності на 

конкретному робочому місці. Таким чином, дана педагогічна умова забезпечує 

відносно «безболісний» перехід до реального виконання своїх професійних 

функцій. 



Протягом навчання необхідно сприяти формуванню професійного 

ставлення до майбутньої діяльності через розвиток у студентів ключових 

компетенцій (складових професійної компетентності), що забезпечують 

здатність майбутнього фахівця до конкурентоспроможності на ринку праці й 

подальшої  трудової діяльності в умовах сучасної ринкової економіки. 

Висновки.  

Головною метою підготовки фахівців з транспортних технологій являється 

не лише знання науки, але і практичне освоєння сучасних методів розробки 

інноваційних проектів, підвищення ефективності нововведень . 

Навчально-практична діяльність  є важливим етапом у процесі підготовки 

студента до майбутньої професійної діяльності, у формуванні в нього почуття 

відповідальності як за якість виконаної роботи, так і за дотримання термінів 

виконання . 

Всебічна підготовка студента коледжу дає можливість студентам вільно 

влитися у виробничий колектив ,вирішувати завдання вирішувати завдання 

безпосередньо пов’язані з їх професійними обов’язками. Прийняття 

самостійних рішень ,пошук нестандартних варіантів вирішення проблем – це 

все розвиває професійну компетентність випускників, надаючи їм впевненість у 

отриманих знаннях.  
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