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організації навчального процесу. Розглянуті засади компетентнісного підходу до процесів 
навчання. Показано, що компетентнісний підхід обумовлює формування нової системи 
діагностичних засобів з переходом від оцінювання знань до визначення компетенцій 
випускника університету. Визначені у встановленому порядку конкретні системи ключових 
та професійних компетенцій з спеціальностей є основою формування критеріїв оцінювання 
придатності випускників до майбутньої професійної діяльності.  
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образования в организации учебного процесса. Рассмотрены основы компетентностного 
подхода к процессам обучения. Показано, что компетентностный подход обусловливает 
формирование новой системы диагностических средств с переходом от оценки знаний к 
определению компетенций выпускника университета. Определенные в установленном 
порядке конкретные системы ключевых и профессиональных компетенций по 
специальностям является основой для формирования критериев оценки пригодности 
выпускников к будущей профессиональной деятельности. 
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V.D. Gogunsky, O.S. Savelieva. Form-building role of higher education in the educational 

process . Principles are considered competent approach to the learning process. It is shown that the 
competence approach causes the formation of new diagnostic tools with the transition of knowledge 
evaluation to determine competency of university graduates. Determined in the prescribed manner 
of concrete core and professional competencies of specialties is the basis for evaluating the 
suitability criteria graduates for future careers. 
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В Указі Президента України «Про заходи щодо пріоритетного розвитку 
освіти в Україні» від 30 вересня 2010 р. №  926 встановлено перелік заходів, 
спрямованих на реалізацію в Україні положень Болонської декларації 
спрямованих, зокрема, на узгодження національної системи із забезпечення 
якості освіти з загальноєвропейською, заходів, які направлені на забезпечення 
високої якості освітнього процесу, сприяння поширенню знань і виховання 
нового покоління для збереження та розвитку культурного, наукового та 
технічного потенціалу нашого суспільства [1].  
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Виходячи із завдань декларацій та комюніке Болонського процесу, 
забезпечення якості освіти має ґрунтуватися на формуванні у випускника 
вищого навчального закладу таких компетенцій та умінь, які б вирішували 
головну мету самого процесу – спільність фундаментальних принципів 
функціонування загальноєвропейської системи вищої освіти, названої 
Європейським простором вищої освіти, що в свою чергу надавало б можливість 
випускникам – майбутнім фахівцям застосовувати та практично 
використовувати отримані знання та уміння на користь усієї Європи [1 – 4]. 

Становлення фахівця в університеті, його підготовка за спеціальностями 
(напрямами) певних освітньо-кваліфікаційних рівнів повинна відповідати 
стандартам вищої освіти, галузевим стандартам, вимогам ОПП та ОКХ загалом. 
Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної 
підготовки, а також якості освітньої діяльності вищого навчального закладу 
незалежно від його типу, рівня акредитації та форм навчання [5 – 9]. 

Мета професійної освіти у вищих навчальних закладах (ВНЗ) полягає у 
підготовці майбутнього фахівця до виконання певних виробничих функцій [10 
– 15]. Освітня кваліфікаційна характеристика (ОКХ) фахівця є основою для 
формування освітньо професійної програми (ОПП), яка містить сукупність 
дисциплін, перелік виробничих практик та ін. навчальних блоків, необхідних 
для опанування компетенцій майбутньої професійної діяльності (рис. 1).  

 

 
Протиріччя контролю якості навчання є у тому, що під час навчання 

здійснюється контроль досягнень студентів у навчанні, а не у виробничій 
діяльності [10]. При цьому за умовчанням приймається, що результати 
контролю досягнень корелюються з результатами виробничої діяльності. 
Внутрішній еліпс (1) схематично відображає коло досяжності питань фахової 

 
Рис. 1. Області досяжності контролю якості освіти:  

1 – традиційна навчальна діяльність; 2 – компетентнісне  
навчання з урахуванням сучасних технологій виробництва 
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підготовки за звичайною схемою підготовки фахівців (рис. 1). Зовнішній еліпс 
(2) відповідає можливостям навчання у філіях кафедр на підприємствах, а 
також під час виробничої практики. Природно, що навчання і контроль 
підготовки за виділеною областю 2, сприятиме якісній підготовці фахівців у 
наслідок знайомства майбутніх фахівців з сучасними технологіями 
виробництва і обладнанням.  

Існуючі традиційні методи навчання не у повній мірі дозволяють 
організувати ефективне навчання з орієнтацією на майбутню діяльність. На часі 
впровадження нових галузевих стандартів і навчальних програм [7, 16]. 

Низка Постанов Кабінету Міністрів України та Наказів Міністерства освіти 
і науки України висувають до фахівців відповідні завдання щодо розроблення 
та затвердження нового (третього) покоління галузевих стандартів вищої освіти 
(ГСВО), а також встановлюють певний порядок розроблення, подання, 
проходження експертизи, погодження і затвердження складових галузевих 
стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-
професійної програми, засобів діагностики рівня освітньо-професійної 
підготовки випускника вищого навчального закладу) для всіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів [1 - 8]. 

Відповідно до цих нормативних документів державні стандарти вищої 
освіти містять наступні складові [16]: 

1) перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями; 

2) перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; 
3) вимоги до освітніх рівнів вищої освіти; 
4) вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти. 
Галузеві стандарти вищої освіти включають складові: 
1) освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників ВНЗ; 
2) освітньо-професійні програми підготовки; 
3) засоби діагностики якості вищої освіти. 

Стандарти вищої освіти ВНЗ містять такі складові: 
1) перелік спеціалізацій за спеціальностями; 
2) варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників 

вищих навчальних закладів; 
3) варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки; 
4) варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти; 
5) навчальні плани; 
6) програми навчальних дисциплін. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального 

закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється 
зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної 
підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави 
і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та 
якостей [13, 16]. 
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ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 
діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей 
певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей та 
якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового 
спрямування [16]. 

ОКХ визначає первинні посади випускників вищих навчальних закладів та 
умови їх використання, використовується для розроблення освітньо-
професійної програми підготовки фахівців, засобів діагностики якості вищої 
освіти, розроблення та корегування складових галузевих стандартів вищої 
освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів 
діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних 
дисциплін, для визначення змісту навчання в системі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації, для професійної орієнтації здобувачів фаху та 
визначення критеріїв професійного відбору, для прогнозування потреби у 
фахівцях відповідного(ої) напряму (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного 
рівня, плануванні їх підготовки та для ліцензування та акредитації напряму 
(спеціальності) й інспектування освітньої діяльності. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним 
документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, 
нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, 
обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня певного напрямку. Вона встановлює: 

- термін навчання за денною формою навчання; 
- нормативні форми державної атестації. нормативну частину змісту 

навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує формування 
компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

- перелік навчальних дисциплін і практик; 
- нормативний термін навчання. 
Важливою складовою галузевих стандартів вищої освіти є засоби 

діагностики (ЗД) якості вищої освіти, які визначають стандартизовані 
методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого 
особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, а також її професійних, 
світоглядних та громадянських якостей [13, 16]. Стандарти встановлюють 
інформаційну базу, на основі якої формуються засоби об’єктивного контролю 
рівня професійної підготовки студентів; технологію конструювання 
стандартизованих засобів об’єктивного контролю рівня професійної підготовки 
студентів; технологію використання стандартизованих засобів об’єктивного 
контролю рівня професійної підготовки студентів [17]. 

Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-
професійних програм підготовки та засобів діагностики якості освіти 
визначають вимоги до професійної підготовки та змісту навчання фахівців за 
спеціальностями та спеціалізаціями з урахуванням особливостей суспільного 
поділу праці в Україні та гнучкості (адаптації) системи освіти щодо 
задоволення потреб ринку праці [16 - 18]. 
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Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик 
випускників, освітньо-професійних програм, засобів діагностики якості вищої 
освіти в ОНПУ визначені в межах структури та форми, встановленої МОН 
України. 

У відповідності до загальноприйнятої бази нормативів та галузевих 
стандартів для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та кожної форми 
навчання в ОНПУ складаються навчальні плани (в тому числі навчання зі 
скороченим або подовженим, порівняно з типовим, терміном навчання) та 
визначається графік навчального процесу. В навчальних планах визначається 
перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл 
навчальних годин за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та 
державної атестації. На них базуються та щорічно розробляються відповідні 
робочі навчальні плани. 

Для виконання навчальних планів та забезпечення навчального процесу в 
повному обсязі Методичною радою ОНПУ розроблена низка положень, 
завданням яких є методичний супровід навчального процесу та унормування 
певних елементів навчального процесу у відповідності до наказів МОН 
України. Зокрема, затверджені наказом ректора та введені в дію  

- положення про організацію та проведення комплексних контрольних 
робіт в ОНПУ; 

- положення про державну атестацію студентів ОНПУ; 
- положення про організацію та проведення поточного та модульного 

контролів в ОНПУ; 
- положення про ректорський контроль знань студентів; 
- положення щодо розроблення програм виробничої практики; 
- положення щодо розроблення програм переддипломної практики 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів; 
- положення щодо розробки методичних рекомендацій до випускних 

кваліфікаційних робіт; 
- положення про навчальну програму дисципліни; 
- положення про робочу навчальну програму дисципліни; 
- положення щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-

графічних, курсових робіт та курсових проектів. 
Цілеспрямоване нормування основних положень навчального процесу 

опосередковано забезпечує створення на кожній кафедрі університету бази 
засобів діагностики якості вищої освіти. Зокрема всі дисципліни викладаються 
у відповідності до навчальних і робочих навчальних програм дисциплін, у яких 
в повному об’ємі надано відомості щодо змісту питань, які виносяться на 
поточний контроль, екзамени та заліки, надано приклади тестових запитань, 
задач [19 - 27]. Якість навчання та контроль залишкових знань оцінюється та 
забезпечується і під час проведення ректорських контрольних робіт з дисциплін 
гуманітарного, фундаментального та професійного циклів плану підготовки 
бакалаврів. Для кожної дисципліни до кожного виду навчальної діяльності 
встановлено систему оцінювання та критерії її оцінювання.  
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Всі види контрольних заходів формуються у відповідності до вимог 
сьогодення, тобто до ключових моментів компетентнісного підходу. 
Застосування компетентнісного підходу покликане забезпечити формування 
нової системи діагностичних засобів із переходом від оцінювання знань 
випускника університету до оцінювання його компетенцій та визначення рівня 
компетентності загалом. Таким чином, визначена у встановленому порядку 
конкретна система ключових компетенцій та професійних компетенцій є одним 
із основних моментів формування відповідних критеріїв оцінювання якості 
знань випускника.  

Засобом формування особистості при цьому стають освітні технології, 
продуктом діяльності – особистість випускника вищого навчального закладу, 
який має бути компетентним не лише в професійній галузі, але й мати активну 
життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути компетентним 
під час  вирішення будь-яких завдань (задач), що ставить перед ним життя. 
Перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, на основі 
компетентнісного підходу, є необхідним етапом на шляху реформування 
системи освіти в Україні. 
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