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ESSENCE AND STRUCTURAL COMPONENTS OF BASIC PROFESSIONAL
COMPETENCE OF FUTURE ENGINEERS
Abstract: the concepts of “competence”, “professional competence”, “basic
professional competence”, “basic professional competence”, “mathematical competence”
were analyzed. The concepts of basic professional competence and basic professional
competence were compared. Based on the analysis and comparison of these concepts, the
definition of the concept of “basic professional competence of the future engineer” was
obtained. The structural components of the basic professional competence of the future
engineer are characterized.
Key words: competence; competence; professional competence; basic professional
competence; future engineers; professional training; structural components.
Svіtlana Reznik, Hanna Kuznetsova
An extended abstract of a paper on the subject of:
“Essence and structural components of basic professional competence of future
engineers”
Problem setting. Currently, Ukraine D. Gelfanova [6]; T. Honcharenko [7]; R.
is in the immensely difficult political and Horbatyuk; V. Kabak [8]; S. Reznik [20], O.
economic situation, yet under the martial Romanovskyi [23] and others. A great deal
law, the need for highly professional, of studies are devoted to the formation of the
competent specialists has not decreased, on competences of future specialists: the
the contrary, it has increased. Presidential formation of professional competence was
Decree on the Sustainable Development considered by N. Bolyubash, O. Denderenko,
Goals of Ukraine until 2030 states a number L. Kletsenko, M. Mulder, V. Petruk, N.
of goals meant to “ensure the national Romanchuk, and others; the works of S.
interests of Ukraine for sustainable Leyko, T. Dumanska, A. Terepa, etc. were
economic development, civil society and the devoted to the formation of mathematical
state.” One of those goals lies in “creating a competence; such scientists as V. Petruk, V.
sustainable
infrastructure,
promoting Umanets, and I. Khavina were engaged in
comprehensive
and
sustainable the research on the formation of basic
industrialization and innovation” [19], professional competencies; and the works of
which indicates that in order to realize this I. Aseeva, S. Reznyk, G. Kuznetsova cover
goal,
the
state
needs
specialists the issues of the formation of basic
professionally competent in engineering who professional competence.
will be able to develop new technologies,
Paper objective. This study aims to
design new equipment and maintain the determine the essence of the “basic
existing one, restore the infrastructure of professional
competence
of
future
cities and villages. Therefore, the formation engineers” and to characterize its structural
of the basic professional competence of components.
future engineers is one of the primary tasks
Paper main body. The concepts of
in the professional training of future “competence” and “competency” are one of
engineers in higher education institutions.
the main concepts of the competence
Recent research and publications approach. At the beginning of the 21st
analysis. The issues of professional training century, the competence approach was
of future engineers in higher education actively introduced into the education system
institutions are highlighted in the works of of Ukraine. This became the impetus for the
72
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development of a new conceptual and dynamic and integrative property of the indicategorical apparatus.
vidual, which is acquired in the process of
Having analyzed the sources that mathematical training and includes fundacontain interpretations of the concepts of mental knowledge, abilities, and skills, as
“competence”, “professional competence”, well as general abilities and qualities that
“basic professional competence”, “basic are interconnected and allow the specialist
professional competency” and “mathemati- to successfully solve engineering, educacal competence”, we determined that:
tional and professional tasks.
– competence is a dynamic system of
It was determined that the basic propersonal formations (knowledge, abilities, fessional competence of future engineers in
skills, attitudes, abilities) of a person, which the process of mathematical training consists
is acquired throughout life and allows for of the following structural components: moeffective and successful interaction with the tivational, cognitive, activity and personalsurrounding world and solving various tasks reflective ones. Each of the components is
(social, professional, and personal);
characterized.
– professional competence is a set of
Conclusions of the research. A theobusiness and personal characteristics of a retical analysis of the concepts of “compespecialist, which reflect the level of their tence”, “professional competence”, “basic
ability to work in a specific field;
professional competence”, “basic profes– basic professional competence is a sional competency”, and “mathematical
dynamic and integrative property of a person competence” was carried out. Based on the
that is acquired in the process of learning analysis, the definitions of competence, proand includes basic (general) knowledge, fessional competence, basic professional
abilities, skills, and qualities that are competence and basic professional compeinterconnected and with the help of which a tency of future engineers were specified. The
future specialist can solve problems;
structural components of the basic profes– basic professional competency is a sional competence of future engineers are
certain standard (benchmark) of character- defined and characterized: those include
istics that are formally described and ap- motivational, cognitive, activity and perplied within a certain field and provide the sonal-reflective components.
specialist with the opportunity to perform
We consider the development of critheir professional duties.
teria, indicators, and levels of the formation
On the basis of the conducted analy- of the basic professional competence of fusis, it was concluded that the basic profes- ture engineers to be a further direction of the
sional competence of future engineers is a research.
Постановка проблеми в загаль- міки, громадянського суспільства і дерному вигляді та її зв’язок із важливими жави” Ціллю 9 проголошено “створення
науковими чи практичними завданнями. стійкої інфраструктури, сприяння всеохоНаразі Україна знаходиться у складному плюючій і сталій індустріалізації та іннополітичному й економічному становищі, ваціям” [19], а це вказує на те, що для реаале навіть під час воєнного стану, потреба лізації цієї цілі державі потрібні профеу високопрофесійних, компетентних фа- сійно-компетентні фахівці інженерних
хівцях не зменшилась, а навпаки – збіль- спеціальностей, які здатні створювати ношується. В Указі Президента України вітні технології, конструювати нову тех“Про Цілі сталого розвитку України на ніку й обслуговувати наявну, відновлюперіод до 2030 року” зазначено, що для вати інфраструктуру міст і сіл. Отже, фо“забезпечення національних інтересів рмування базової професійної компетентУкраїни щодо сталого розвитку еконо- ності майбутніх інженерів є одним із
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першочергових завдань у професійній пі- отриманих наукових результатів. Відміндготовці майбутніх інженерів закладів ність основних дефініцій, які є провідвищої освіти.
ними щодо змісту підготовки фахівців,
Аналіз останніх досліджень і пу- завжди була у полі зору науковців. Для
блікацій, у яких започатковано розв’язання покращення якості професійної підготоцієї проблеми і на які спирається автор. вки майбутніх інженерів постала необхідПитання підготовки майбутніх інженерів у ність у обґрунтованому розмежуванні позакладах вищої освіти висвітлено у роботах нять і явищ з нею пов’язаних. Зробимо
Д. Гельфанової [6]; Т. Гончаренко [7]; теоретичний аналіз понять “компетентР. Горбатюк; В. Кабак [8]; С. Резнік [20], ність”, “професійна компетентність”, “баО. Романовського [23] та ін.
зова професійна компетентність”, порівОкремо виділимо роботи вітчизня- няємо базову професійну компетентність і
них і зарубіжних науковців, які досліджу- базову професійну компетенцію, розглявали формування компетентностей або немо що таке “математична компетенткомпетенцій майбутніх спеціалістів: фор- ність”, і на основі цих матеріалів визнамування професійної компетентності роз- чимо сутність поняття “базової професійглядали Н. Болюбаш [2], О. Дендеренко ної компетентності майбутніх інженерів”.
[9], Л. Клеценко [13], М. Малдер [32],
Треба зазначити, що поняття “комВ. Петрук [16], Н. Романчук [24] та ін.; петентність” можна вважати достатньо
формуванню математичної компетентно- “молодим” на науковому педагогічному
сті присвячено праці С. Лейко [15], просторі незалежної України. ПідтверТ. Думанської [10], А. Терепи [25] та ін.; дженням цього є той факт, що в “Українформуванням базових професійних ком- ському
педагогічному
словнику”
пенцій займались вчені В. Петрук [17], С. Гончаренка [7], який було визнано у
В. Уманець [28] та І. Хавіна [29]; а 1997 році одним із найкращих серед поформуванням базової професійної компе- даних на конкурс, організований Міністентності – І. Асєєва [1], С. Резнік,
терством освіти України і Міжнародним
Г. Кузнецова [21].
фондом “Відродження” в рамках проЗ проведеного аналізу видно, що
грами “Трансформація гуманітарної напитання формування саме базової професійної компетентності майбутніх фахівців уки в Україні”, поняття “компетентність”
є недостатньо дослідженим, що і обумо- є відсутнім. На початку ХХІ століття починається активне впровадження принцивило тематику нашого дослідження.
Виділення не вирішених раніше пів “компетентнісного підходу” в освітній
частин загальної проблеми, котрим простір нашої держави. Як зазначає у
присвячується дана стаття. Проблема фо- своїй роботі О. Токарчук, “компетентнісрмування професійної компетентності є ний підхід націлений на результат освіти,
багатооб’ємною і не може бути повністю підсумком якого є не сумарна кількість
дослідженою в межах окремих наукових засвоєних знань та інформації, а здатність
робіт. А питання саме “базової професій- особистості діяти в різних проблемних
ної компетентності майбутніх інженерів” ситуаціях. Акцент робиться на діяльнісє маловисвітленим і потребує більш гли- ному змісті, на тому, якими способами
навчати” і “основним, базовим поняттям
бокого вивчення
Формулювання цілей статті (пос- компетентнісного підходу є категорія
тановка завдання). З’ясувати сутність “ба- “компетентність” [27, с. 20-21].
У Законі України № 2145-VIII від
зової професійної компетентності майбутніх інженерів” і дати характеристику її 05.09.2017 у Статті 1 “Основні терміни та
їх визначення” поняття “компетентність”
структурних компонентів.
Виклад основного матеріалу до- визначається, як “динамічна комбінація
слідження з повним обґрунтуванням знань, умінь, навичок, способів мислення,
74
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поглядів, цінностей, інших особистих
На ретельну увагу заслуговує деякостей, що визначає здатність особи ус- фініція “професійна компетентність”.
пішно соціалізуватися, провадити профеВ Енциклопедії освіти професійна
сійну та/або подальшу навчальну діяль- компетентність розглянута як “інтегратиність” [12].
вна характеристика ділових і особистісУ сучасному психологічному сло- них якостей фахівця, що відображає рівнику В. Шапара компетентність тракту- вень знань, умінь, досвіду, достатніх для
ється як “психосоціальна якість, яка озна- досягнення мети з певного виду профечає силу і впевненість, що виходять із по- сійної діяльності, а також моральну позичуття власної успішності й корисності, які цію фахівця” [11, с. 722].
дають людині усвідомлення своєї спроБолюбаш Н. трактує головне поможності ефективно взаємодіяти з ото- няття дослідження як інтегральну харакченням” [30, с. 203].
теристику особистості, «що визначає здаПометун О.розглядає “компетент- тність фахівця вирішувати професійні
ність людини”, як “спеціально структуро- проблеми й типові професійні завдання,
вані (організовані) набори знань, умінь, що виникають у реальних ситуаціях пронавичок і ставлень, що їх набувають у фесійної діяльності, з використанням
процесі навчання. Вони дозволяють лю- знань, професійного й життєвого досвіду,
дині визначати, тобто ідентифікувати і цінностей та нахилів” [2, с. 90].
розв’язувати, незалежно від контексту
Борисюк О. вважає, що досліджу(від ситуації), проблеми, характерні для ваний термін є “сукупність знань, умінь,
певної сфери діяльності” [18, с. 16].
навичок, способів діяльності, професійно
Рашкевич Ю.у методичних реко- важливих психологічних якостей, необмендаціях розроблення освітніх програм
хідних фахівцю для здійснення ефективстверджує, що “компетентності являють
ної професійної діяльності” [3, с. 68].
собою динамічне поєднання знань, розуДослідниця Т. Бучинська стверджує,
міння, навичок, умінь і здатностей” [22, с. 8].
Петрук В. визначає поняття “ком- що професійна компетентність “комплекс
петентність” як “володіння компетенцією; характеристик особистості, що виявляється
представленість тієї чи іншої компетенції в конкретній сфері діяльності, до якого
у суб’єкта, тобто наявність у людини су- належать знання, вміння, навички, досвід
купності характеристик, що визначають індивіда з обов’язковим урахуванням
психофізіологічних
та
ефективність
виконання
діяльності” особистісних,
соціальних
характеристик”
[4,
с.
230].
[16, с. 47].
Аналізуючи вище наведені визнаОтже, більшість авторів визначає
чення,
бачимо, що думка авторів співпа“компетентність” як комбінацію/ набори/поєднання/сукупність
особистих дає (ми також її підтримуємо) в тому, що
утворень/характеристик
людини професійна компетентність – це ком(О. Пометун; Ю. Рашкевич; В. Петрук), плекс ділових і особистісних характерислише В. Шапар розглядає “компетент- тик спеціаліста, який відображає рівень
ність” як психосоціальну якість людини, його спроможності до діяльності у контобто у однині, а не як систему якостей. кретній сфері.
У контексті досліджуваних явищ
На основі вище зазначеного, можна констатувати, що компетентність – це дина- наукової дійсності потребує уточнення
мічна система особистих утворень (знань, поняття “базова професійна компетентумінь, навичок, ставлень, здатностей) лю- ність”. Категорія “база” у великому тлудини, яка набувається упродовж життя і мачному словнику сучасної української
дозволяє ефективно й успішно взаємоді- мови означена як “основа, ґрунт, на яких
яти з оточуючим світом, розв’язувати за- виникає або розвивається те чи інше
явище; сукупність умов, необхідних для
вдання (соціальні, професійні, особисті).
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існування чого-небудь”, прикметник “ба- уміння, навички, здатності, якості, які
зовий” трактується, як «нормативний, взаємопоєднанні між собою та за допомоприйнятий за основу, еталон, стандарт” гою яких майбутній спеціаліст може
[5, с. 55-56]. Тобто базова професійна розв’язувати проблеми.
Розглядаючи поняття “базова прокомпетентність повинна включати комплекс основних, ділових і особистісних фесійна компетентність”, ми не можемо
обійти стороною взаємопов’язане поняття
характеристик (якостей) фахівця.
Ми погоджуємось з думкою “базова професійна компетенція”. ПоЕ. Зеєра, який характеризуючи поняття няття компетентність і компетенція є
базових професійних компетентностей, схожими за звучанням, але вони різняться
стверджує, що “до базових компетентнос- за змістом. А. Ткачов вважає, що поняття
тей слід віднести комплекс універсальних “компетенція” доцільно розглядати як
знань, що відрізняються широким рівнем “деякий еталон, суспільно визначених й
формально
описаних
характеристик
узагальнення” [13, с. 30].
(знання,
вміння,
якості
тощо),
які забезпеДослідниця І. Асєєва вважає, що
чують
якісне
виконання
людиною
пев“ключові компетентності відображують
спроможність
фахівця
успішно ного виду діяльності в різних ситуаціях. У
розв’язувати професійні завдання на ос- цьому плані компетенція є інституціонанові належного використання інформації, льним поняттям, що визначає галузь і межі
діяльності, а також нормативно закріплені
комунікації, звичаїв та соціально-правофункції, обов’язки, повноваження людини,
вих норм поведінки людини у громадяняка її здійснює” [26, c. 40]. Ми згодні з
ському суспільстві” [1, с. 76]. Базову протвердженням дослідника, що різницею між
фесійну компетентність майбутнього ба- компетенцією і компетентністю є те, що
калавра машинобудівних спеціальностей остання – “притаманна конкретному
вона трактує як “єдність особистісних індивіду та зумовлюється сформованістю в
якостей (індивідуальні психологічні влас- нього необхідних умінь та властивостей, а
тивості, особливості самоорганізації, са- також
спроможністю
адекватного
морефлексія, здатність до самоуправління використання їх в кожній конкретній
й лідерства в колективі) і самостійної пі- практичній ситуації” [26, c. 40].
знавальної активності, заснованої на ґруПетрук В. вважає, що базові комнтовному володінні алгоритмами самона- петенції – це “здатність особистості до
вчання, що забезпечує використання здо- ефективного розв’язання певного класу
бутих упродовж фундаментальної нау- професійних завдань, які виникають в
ково-природничої підготовки математич- діяльності сучасного професіонала, не заних, фізичних і хімічних знань, умінь і лежно від професії та спеціальності”
навичок для вирішення спочатку навча- [17, c. 24].
льних, а в подальшому – фахових завдань
Хавіна І.у своїй дисертаційній ро(проєктно-конструкторських, виробничо- боті поняття базових професійних компетехнологічних і науково-дослідних) у тенцій майбутніх бакалаврів із психології
сфері машинобудування, та є основою для визначає як “сукупність знань, умінь, наопанування спеціальними професійними вичок, а також особистісних якостей стукомпетентностями й фахового саморозви- дента, що добуті у процесі професійної
тку впродовж життя” [1, c. 81].]
природничонаукової підготовки та є фунНа основі вище зазначеного можна даментальною основою здатності успішно
зробити висновок, що базовою професій- розв’язувати наукові психологічні теореною компетентністю будемо вважати тичні та практичні завдання професійної
динамічно-інтегративну властивість осо- діяльності” [29, с. 74].
бистості, яка набувається під час наВ. Уманець, досліджуючи формувчання, включає основні (базові) знання, вання базових професійних компетенцій
76
Теорія і практика управління соціальними системами 3’2022

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
майбутніх кваліфікованих робітників із знання, уміння, навички, досвід їх засторемонту та обслуговування лічильно-обчи- сування у навчальних ситуаціях і ціннісне
слювальних машин у фаховій підготовці, ставлення до набуття такого досвіду”
розглядає поняття базових професійних [10, c. 54].
компетенцій як “інтегральні, системноціліУ зарубіжних дослідженнях посні новоутворення, що визначають готов- няття “математична компетентність” траність учнів ПТНЗ до професійної діяльно- ктується
таким
чином:
науковець
сті; становлять сукупність загальнопрофе- Б. Альперс стверджує, що “математична
сійних, операційно-конструкторських, ін- компетентність – це здатність застосовуформаційно-пізнавальних, комп’ютерно- вати математичні поняття та методи у вітехнологічних компетенцій, що є компоне- дповідних контекстах, що є основною ментом цілісної системи професійної підгото- тою математики в інженерній освіті,
вки фахівця в усій повноті його структу- тобто допомогти студентам працювати з
рно-функціональних та якісних характери- інженерними моделями та розв’язувати
стик, взаємозалежних і взаємозумовлених інженерні проблеми” [31, с. 3]; М. Нисс у
єдиною ціллю, функціональністю, змістов- роботі “Математичні компетенції та наною детермінантою, орієнтованою на фор- вчання математики: датський проект
мування професійно компетентного фахі- KOM” пише, що “володіти компетентнівця” [28, с. 32].
стю (бути компетентним) у певній сфері
Отже, уточнюючи це визначення, особистого, професійного чи суспільного
базовою професійною компетенцію бу- життя означає оволодіти (достатньою мідемо вважати певний стандарт (еталон) рою, залежно від умов і обставин) основхарактеристик, які формально описані, ними аспектами життя в цій сфері. Тоді
розглядаються в межах визначеної галузі математична компетентність означає здата забезпечують фахівцю можливість тність розуміти, робити висновки, виковиконувати його професійні обов’язки.
ристовувати математику в різноманітних
У зв’язку з тим, що ми досліджу- внутрішньо- та зовнішньо-математичних
ємо поняття базової професійної компе- контекстах і ситуаціях, у яких математика
тентності майбутніх інженерів у процесі грає чи може зіграти роль” [33, с. 6-7].
математичної підготовки, вважаємо доціОтже, підсумовуючи зміст поняття
льним розглянути таке поняття, як «мате- “математична компетентність”, бачимо,
матична компетентність».
що різні автори виокремлюють такі його
Лейко C. розуміє математичну характерні ознаки:
компетентність майбутніх інженерів-бу- інтегративна
властивість
дівельників “як інтегративну властивість особистості;
особистості, яка набута під час навчання і
- готовність і здатність продемонсвиражається як засвоєння математичних трувати
опановані
знання,
надалі
знань, умінь, навичок, ціннісного став- удосконалювати їх;
лення до оточуючого світу, і проявляється
- здатність
застосовувати
за рахунок готовності й уміння раціона- математичні поняття та методи;
льно використовувати математичний апа- здатність розуміти, робити виснорат, методи, операції у професійній діяль- вки, використовувати математику в різності та у реальному житті” [15, с. 23].
номанітних математичних контекстах.
Думанська Т., визначаючи поняття
Порівнюючи поняття базова проматематичної компетентності бакалавра фесійна компетентність і математична
економічної спеціальності, стверджує, що компетентність, можемо зробити висновоно означає “готовність і здатність про- вок, що спільним в них є родове поняття,
демонструвати опановані і постійно удо- а саме: властивість особистості, яка і в
сконалювані
економіко-математичні першому, і другому випадку набувається
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під час навчання, і виражається у здатно- льностей як поєднання таких складників:
сті особистості застосувати ці властивості особистісного, мотиваційного, діяльніспри розв’язанні різноманітних проблем: ного та когнітивного [1, с. 97].
професійних – у випадку базової профеХавіна І. в якості структурних
сійної компетентності, математичних і компонентів базових професійних компепохідних від неї – у випадку математичної. тенцій майбутніх бакалаврів із психології
Актуальною, практично-значущою розглядає: мотиваційно-ціннісний, особипедагогічною проблемою є формування стісний, комунікативний, когнітивно-діябазової професійної компетентності у льнісний [29, c. 26].
майбутніх інженерів у процесі математиДуманська Т. визначає такі склачної підготовки, оскільки математичні дові математичної компетентності баказнання та уміння є основою виконання лаврів економічних спеціальностей: анаінженерами конструкторської, технологі- літична компетентність, обчислювальна
чної та дослідницької функцій. Вивчення компетентність, графічна компетентність,
математики допомагає формувати алгори- логічна компетентність, процедурна комтмічне та логічне мислення, просторове петентність, інформативно-комп’ютерна
уявлення, вміння виконувати різного виду компетентність, дослідницька компетентрозрахунки: на міцність, витривалість, ність, комунікативна компетентність,
стійкість, довговічність, жорсткість дета- творча компетентність, прогностична
лей машин і т. ін. На основі законів, тео- компетентність [10, c. 57-59].
рій та методів математики, наприклад,
Петрук В. в якості складових коммайбутній інженер-механік зможе аналі- петентності майбутніх фахівців технічних
зувати матеріали, конструкції та процеси. спеціальностей виокремлює такі компетеВикористання аналітичних та чисельних нції: мотиваційна, когнітивно-творча, коматематичних методів допоможе при ви- мунікативна [17, с. 15].
рішенні завдань прикладного змісту.
Ми в якості структурних компонеНа основі проведеного аналізу ба- нтів базової професійної компетентності
зову професійну компетентність майбу- майбутніх інженерів визначимо наступні:
тніх інженерів визначимо як динамічно- мотиваційний (характеризується
інтегративну властивість особистості, яка усвідомленням майбутнім інженером ванабувається у процесі математичної під- жливості
вивчення
математичних
готовки і включає фундаментальні дисциплін);
знання, уміння, навички, а також загальні
- когнітивний
(характеризується
здатності та якості, які взаємопоєднані сукупністю математичних знань, які неміж собою та є основою для успішного обхідні для успішної професійної діяльрозв’язання інженерних навчальних та ності майбутнього інженера);
професійних завдань.
- діяльнісний
(характеризується
Як будь-яке складне утворення, ба- здатністю застосовувати математичні
зова професійна компетентність майбут- знання, обирати математичні методи
ніх інженерів повинна мати свою струк- розв’язання прикладних завдань);
туру. В науково-педагогічній літературі
- особистісно-рефлесивний (харакнемає однозначної думки щодо структури теризується особистісними якостями фата компонентів базової професійної ком- хівця, які необхідні майбутньому інжепетентності. Наведемо приклади структур неру у професії).
різних
компетентностей
деяких
Висновки з даного дослідження
досліджень.
та перспективи подальших розвідок у
Асєєва І. розглядає структуру ба- даному напрямку. Отже, у ході дослізової професійної компетентності майбу- дження проведено теоретичний аналіз потніх бакалаврів машинобудівних спеціа- нять “компетентність”, “професійна ком78
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