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FORMATION OF STUOENTS' PROFESSIONAL COMPETENCE IN ТНЕ PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
IN LANDSCAPE GARDENING 

Анотація. Стаття присвячена особливостям підготовки студент1в спеціальност1 «Садово-паркаве 
господарство11 на основ~ 1нформаЦІйно-комун1каційних технолог1й а саме формування профєс1йни1. 
r:w.петентностей. Розглядається формування основних п ·яти етапів компетентностей 

Resume. The article is devoted to 1he peculiarities of traimng studeпts of the specialty <rLandscape gardening)) 
оо Іhв basts of mformatюп and commumc&tion technologies, патеІу the formatюn of professюnal coтpetenc1es 
rпе formation of the таіп five sfages of competences is cons1dered. 

Для формування nрофес1иної комnетентностt студентів у процесі професійноі п1дготовк11 за фахом 
1СадоІІ().nаркове господарство~' для nандшафтного проектування і п1дготовки високопрофес111ноrо 
t~w~етентного фах1вця все гостр1ше постає питання видіпення ключових профес1йних комr~етентностеС1 фахівця , 
І!еОбхщних для успішно~ проектно~ д1яльносп і визначення в~дповідних технолопчних вимог до викладання 
~ціальних навчальних дисципл1н нових засобів прийом1в 1 форм професіонального навчання . Спец1ал1ст •з 
садово-паркового господарства повинен бути конкурентоспроможним, досконало освоіти всі фахов знання 
!Міння. навички та компетентн1стні д11 в лроцес1 своєї професійної п1дготовки, вм1ти розробити 1 представити 
rотове проектне рішення у сучасних в1зуальних формах, володіти nо'!'енціалом комп'ютерно~ граф1ки за фахом 
У ттроцес1 професійного навчання формуємо у студенrів досл1дницьк1 здібност1, вм1ння висувати 1 nерев1рян1 
'ооrези. Діяльність студентів спрямовуємо на розвИ1ок і актуалізац1ю 1нтелектуальних та художньо-естетичню; 
:;;іб+іостей, розвиваємо у них пізнавальну активн1сть, самостійне і творче мислення , естетичний смак 11. с. 13/ 
7е~олопчною основою 1нформац1ино-комун1кац111них технологій у проq:>ес1йній освіт~ студенпв мс:,:е стати 
д.'дапична модель 1 реалізація nотенц1алу комп'ютерно~ граф ки у проектн1й діяльност: На практичн11х заняттях 
нnец1аnьност1 «Садово-паркове господарство» знайоми1v10 студеннв 1з методиками застосування трив~1мірних 
техюлопй проектування в ландшафтному буд1вництві та методами моделювання Ми приходимо до тверд;кення 
:.10 в даний час актуальна потреба в розробці теоретичних основ r практичних шляхів побудови системи 
r~юфес1иної підготовки високопрофес1йного фах1вця . Головним у формуванні фах1вця з садово-паркового 
;осfІодарства є 11едаrопчний процес професійно~ п~дrотовки до проектно! д1яльност1 засобами комп'ютерно~ 
rрафік11. теоретичне обrрунтування та експериментальна перевірка технолопчних основ nідrоrовки q>а~1вця із 
садоІІ().nаркового та ландшафтного планування та проектування . 

На заняттях формуємо у студенТІв nроектно-конструкторську. nриродні-1чо-наукову, арх1тектурно-творчу 1 
щ;ормац1йно-комун1кативну ключові просресійні компетентності. На р1зних етапах nрофес1йно1· n.дготов~~· 
майбутн1х фах1вців на основі дидактичної моделі та інформац1йного моделювання розробляємо с1о1стему 
~чально-професійних ситуаці:1 і сnеu1альних ~Dакп1чни~ заманс Д! 



На конкретно-науковому р1вн1 впроваджуємо компетентн1стний п1дхщ ор1єнтовани~1 на формуваtНІ 
профес1йно значущих якостей висококвапіфІкованоrо фах1вця, вчимо студент1в проектніи д1q1ьносп що дозвоІR 
розглядати метод проектів в якост1 ключового при конструюва1-1н1 освпнього процесу. 

На техноnоrічному р1вн 1 викорv.стовуємо ІІ'онцепцію дидактичних комп ютерних середовt1щ, ЯІ(J служm 
основою для розробки і впровадження комп'ютерних технолог1й у педагогічний процес формування з іх1-1ьао 
допомогою готовhості студентів до подапьшоі продуктивно~ діяльності [З] 

Ц1льов~1и компонент пrдготовки студент1в - бюеко.nопчне проектування яке спрямовано на перетеореННR, 
облаштування природн~1х ла11дшафтів і в1дновлення природних екосистем з ор1є1-1тац1єю на збіnt:шеtНІ 
бюлог 1чного р1зноман1ття та естетичної г~ривабливост1 проектованоТ території. 

Ключовими профес1йними компетентностями що визначають готовн1сть фах1вцs~ до проектно~ діяльЩ 
виступають п~оектно-конструкторська д1яльн1сть - в~льне волод1ння спец~альним прое~rrно-конструкторсЬІОІІ 

1нструментар1єм, природнича діяльність - упраел~ння біоекологічними ресурсами архітектурно-тЩІ'І 
д1яльн1сть - це проектування об'єктrе ландшафтно"і архігектури і 1нформац1йно-ком;н1кативна д1яльнісrь
отрим<'!ння обробка 1 використання rнформацЇІ з метою стеорен14q і захисту проект~ в . У навчальному плані ЗННІJ 
частину займають загально-nрофес1Иніпредмещ спрямовані на розвv1ток творчого мислення та засвоєння оса 
проектної діяльності для того щоб студент спеціальності 11Садово-паркове rосподарство1) орієнтуваю~ І 
багатокомпонентн1й структурі проектно·~ д1яльност1. У процесr виконання садово-парков11У •ландшафтних npoec!I 
1нтегрvкпься всі еле~t!нти, а І(ОМП ютерна граф1ка виступає в якост1 основного 1нструменту підготов~11фахівця11' 
1) дидактичний зас16 навчання 2) предмет вивчення , 3) спос16 вир1шення професійних завдань. Освпні~ прщ~с 
дозволяє створити 1 реалізувати на сучасному •ехнологічному рівні поставлені навчаnьн1 та проСDес1йні завд•і 
ситуац11. 

У навчальному г~роцес1 при вивченнt навчальних дисципл1н створюється дидактична модель п~дrот08 
студент1в до прое~~но1 діяльност1 засобам~~ комп ю ерно1' граф1ки , Яf:а представлена як поетапне створеtІІ 
навчально-профес1йних ситуац1й 1 сnец1альних практичних завдань що забезпечують q>оомування ОСІЮSІІІ 
компетентностей· 

11 базовий \Підготовчий) етап - ситуація активізаціі мотивац1йно-знанн1єво'1 баз~• для становлеtІІ 
комnоненТІВ проектно"і діяльності, ситуац1я nrдготовки до становлення компонентів проектно"! д1яльчості; 

2) дивергентний етаn - ситуац1я пщrотовки до реалізац1і бюлопчного компонента проектно~ діяnьюаf 
(природничо-наукове: основи біоеколопчного проектування) ситуація пщrотовки до реал1зац1ї комnонента 
проеr.rної д1яльност1, ситуац1я пщготовки до реал1зацї1 арх1тектурноrо Ііомпонент а прое~їно1 ДJяnьнmі 
\Формування навичок роботи з 11росторовими об'єктами), 

З) інтеграційний етап - ситуац1я інтегрування природничих знань 1 графічних техноnог1й 
4) синтетичний етап - ситуація самодетерм1нац1і1ного розвитку компонентів nроеfІімОІ діяnЬІЩ 

в•дтворення арх1тектурно-бюлоrічного досвіду деталізація самоспйноі розробки ландшафтного проекту; 
5) презентаційний етап - усв1домnення себе суб'єктом професійної проектно~ та бюлопчноі діяІ1ЬІІd 

концентрац1я ком11онентів проектно~ д1яльносп на вир1шенн1 ппоблемноІ задач~. 
Ко;J\на ситуаф1 включає в себе в1д трьох до десяти спец1альних прапичних завдань. Вс1 навчаІІ~і 

дисциплrни сnеціальност· «Садово-паркове господарство~) мають предмет методи . структуру і в~м 
спt1цифічного П•дходу до профес~иної п~дготовки фахівців даного просрілю Були видinerir JіЛЮчов1 компет 
та ·1хні компоненти (компетенціt) , що дозвопило диференціювати р1вні готовності маибутнього фахіВЦЯ с 
паркового та ландшафтного ппа1-1уваннq до проектно~ д1яльносп. Результатом першого етапу є знання ~ 
способи методи 1 прийоми розв'язання задач загальноrо проектування 

Г1рофес1йн1сть фах1вця 1з садово-паркового господарства виз11ачаємо за такими критеDіям11. 1) акту 
квал1ф1ковач1сть (знання, вм1ння навички, професійна д1яльн1сть з в~1р1wення поставлених задач, волОДІІІІ; 
комп юч~рними технологіями), 2) коrн1т11вна готов!іість студента (ем1ння на діяльністному р1вні засвоювати 
знання, нові 1нформац1йн· технолог~"!) З) комун1кат•1вна пщготовлен1сть. яка передбачає в1льне володіння · 
'v10Вою та мовами закордонних краі~. здатн1сть застосовувати понqт1йний апарат наук та певних сум1сних r 
4) f:реап1вна підготовленість, що передбачає. творчий пошук принципово нових підходtв у професійн1й с 
5) формування та розвиток особист•сних якостей фах~вцs:~· толерантн1сть вимоглив1сть самокр~пичні:Іt~, 
ц1леспрямованість. а1дпов1дальн1сть, професіі1на компетентність. Подальше дослідження ми бачимо у роз 
модеnt висококвал1ф1кованоrо фах1вця із садово-паркого господарства якии буде конкурентоспроможним 
новому "1рофес1і1ному простор1 умов, які постійно змінюються. 
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