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національної академії харчових технологій.
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УДК 331.108.4:37.035-057.4 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ВИЩОЇ

ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ

Т.А. Манолі, C.А. Памбук, Т.І. Нікітчіна,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Компетентнісний підхід – один із пріоритетних напрямків модернізації 
вищої освіти в Україні. Впровадження засад компетентнісного підходу пере-
міщує акценти з процесу накопичення професійних знань, умінь і навичок в 
площину формування й удосконалення компетентностей випускників, які 
сприяють здатності практично діяти і креативно застосовувати у різних ситу-
аціях набуті знання і досвід [1, 2, 3, 4, 5]. Такий підхід має за мету ліквідацію 
відриву знань від уміння їх застосовувати, підвищення конкурентоспромож-
ності випускників.

При використанні в навчальному процесі вищих начальних закладів 
компетентнісного підходу ставляться нові вимоги до засобів навчання, а са-
ме: заняття повинні бути ситуативними, вони повинні бути максимально на-
ближені до практики, тобто студенти мають працювати над реальними за-
вданнями та даними реальних процесів; вчитися не тільки у викладача, а й 
один в одного; працювати із різними базами інформації для вибору й прий-
няття конкретних рішень; вчатися мислити практично [6].

Європейський парламент і Рада Європейського союзу 17 січня 2018 ро-
ку схвалила Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для 
навчання протягом життя [6, 7 ,8]. У мінливому і тісно взаємопов’язаному 
світі кожна людина потребує широкого спектру навичок і компетенцій, які 
вона має постійно розвивати. Ця програма націлена на визначення основних 
ключових компетентностей, необхідних для працевлаштування, посилення 
особистого потенціалу активного громадянства та соціальної інтеграції.

Ключовими компетентностями є ті, які необхідні всім людям для під-
вищення особистого потенціалу і розвитку, розширення можливостей  праце-
влаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства. Такі компете-
нції розвиваються протягом усього життя.

Автори здійснили моніторинг вимог роботодавців до переліку необхід- 
них компетенцій [9]. Серед ключових компетенцій переважали: комунікабе-
льність; аналітичні навички; стресостійкість; обов’язковість; уважність і ба-
гато іншого. Серед найбільш значущих професійних компетенцій були ви-
значені: володіння кількома іноземними мовами, здатність критикувати і са-
мокритичність, креативність, використання знань в практичних ситуаціях, 
навички організації та плануванні заходів та управління часом, формулюван-
ня та вирішення проблем, вміння знаходити обробку і аналіз інформації з рі-
зних джерел, мотивоване прийняття рішень, командна робота, прихильність 
безпеки, знання і розуміння предметної області і розуміння професії, здат-
ність працювати в міжнародному середовищі, здатність діяти, керуючись 
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етичними міркуваннями, здатність спілкуватися з людьми, які не є експерта-
ми в певній галузі, здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу ін-
формації; використовувати економіко-математичні інструменти, сучасні ін-
формаційно-комунікаційні технології, програмні комплекси загального і спе-
ціального призначення, знання законів тощо. Більшість виявлених компетен-
цій неможливо сформувати в короткі терміни, тому слід більш активно впро-
ваджувати систему навчання без відриву від виробництва, скористатися пе-
ревагами дуальної освіти, відповідно до Концепції підготовки фахівців за ду-
альною формою здобуття освіти, 2018 [9].

Використання компетентнісного потенціалу змін у системі вищої осві-
ти вплине на: підвищення пізнавального інтересу студентів до навчання; по-
силення їх мотивації до саморозвитку; підвищення якості освіти; розвиток 
комунікативних і підприємницьких компетенцій студентів; самооцінку і 
професійне визнання випускників вишів; адаптацію випускників до поточних 
соціально-економічних умов, зокрема до ринку праці.
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УДК 378.147:614.8
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕТІВ ЗВО 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

С.М. Неменуща, О.О. Фесенко, В.М. Лисюк, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Постановка проблеми. Сучасні вимоги до затребуваного на ринку фа-
хівця – це його здатність до самореалізації в різних життєвих ситуаціях. Тому 
переформатування вищої школи з закладу «передачі накопичених знань» до 
закладу з «допомоги розвитку потенціалу самореалізації» фахівців є дуже 
важливим кроком у майбутнє. Адже під час підготовки до професійної діяль-
ності здобувач вищої освіти має засвоїти не тільки базові знання та навчити-
ся самостійно визначати цілі, але також обирати шляхи їх оптимальної реалі-
зації та долати перешкоди. Також важливо навчитися робити висновки відно-
сно доцільності прийнятих рішень. Така ситуація свідчить про важливість 
педагогічного супроводу підготовки здобувачів вищої освіти з набуття знань 
щодо правил безпечної життєдіяльності в любих ситуаціях та середовищі –
як у виробничому, так і соціальному та побутовому. 

Виклад основного матеріалу. Нині дисципліни «Безпека життєдіяль-
ності» та «Основи охорони праці» об’єднані в одну нормативну (обов’язкову) 
дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»  для студен-
тів закладів вищої освіти, яку включено в освітньо-професійні програми під-
готовки фахівців будь-якої спеціальності та напряму спеціалізації. Це ком-
плексна гуманітарно-технічна дисципліна, яка вивчає наукові основи взаємо- 
дії людини з соціосферою, біосферою і техносферою з метою розширення 
творчих можливостей майбутніх фахівців під час вибору стратегії і тактики 
забезпечення безпеки життя і діяльності, а також виховання усвідомлення 
того, що людина, її здоров'я та життя - найбільша цінність у суспільстві.

На сьогоднішній день в нормативних документах визначено тільки те-
рмін «психолого-педагогічний супровід». Відповідно до статті 1 Закону 
України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» [1] - це системна 
діяльність практичного психолога та корекційного педагога, спрямована на 
створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-
педагогічних і психотерапевтичних умов, що сприяють засвоєнню знань, 

ntrepr
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часні виииииимммоооооггги до зззззззаааааатттттттррррееееббббуванооооооогго на р
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коли зз ззззакладуууу «««««пппеееееерррееееедддддачччччччііііі нннннннакопиче
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