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ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА  

ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
 
При підготовці висококваліфікованих фахівців, бакалаврів з техніч-
них спеціальностей необхідно забезпечити якісну фундаментальну 
фахову теоретичну і практичну підготовку та врахувати стрімкий ро-
звиток відповідних галузей, зокрема впровадження інформаційних 
технологій у виробничий процес. Тому необхідно створити обґрунто-
вану систему спеціальних (фахових, професійних) компетентностей, 
поєднуючи науково-методологічний підхід з врахуванням потреб 
стейкхолдерів: роботодавців, здобувачів вищої освіти, суспільства і 
держави. На прикладі формування такого переліку для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 
ми намагаємось показати як враховується придатність випускників 
до працевлаштування за професійними назвами робіт, що відпові-
дають рівню «Фахівці» за Національним класифікатором професій 
(ДК 003:2010). Наводиться відповідність професійних назв робіт і 
професій за ДК 003:2010 Міжнародній стандартній класифікації 
професій (ISCO-08). В статті аналізується оцінювання придатності 
випускника ЗВО до виконання професійних завдань і обов’язків, що 
визначені у кваліфікаційних характеристиках та посадових інструк-
ціях, у порівнянні з отриманими здобувачем вищої освіти спеціаль-
ними компетентностями. Як продовження дискусії про пошук перс-
пективних підходів до формування сучасного технічного фахівця ми 
вважаємо, що одним із важливих механізмів є виробнича практика. 
При проходженні практичної підготовки безпосередньо на виробни-
цтві, крім отримання нових знань і вмінь та закріплення набутих, 
здобувач вищої освіти отримує уявлення про своє місце у галузі, що 
стимулює до формування індивідуальної траєкторії навчання. А пер-
соніфіковане виконання курсового проєктування та кваліфікаційної 



Серія «Технічні науки»  

Випуск 1(89) 2020 р. 

 

 24

бакалаврської роботи має навчити самостійному збору та аналізу 
первинної інформації, впровадженню інновацій та критичному мис-
ленню. Все це сформує необхідні компетентності, розвине особис-
тість молодого фахівця та дозволить йому успішно соціалізуватися, 
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 
Ключові слова: спеціальні (фахові, професійні) компетенції; профе-
сійні назви робіт; Національний класифікатор професій; кваліфіка-
ційна характеристика. 
 

1. ВСТУП 
Постановка проблеми. Перехід від сировинно-екстенсивного 

до інноваційно-інтенсивного характеру розвитку України [1] значно 

залежить від наявності в країні молодих висококваліфікованих фахі-

вців, які мають відповідні спеціальні (фахові, професійні) компетент-

ності, що безпосередньо корелюється з наявністю в країні дієвої сис-

теми професійної та вищої освіти. Для цього в Україні вже певний час 

здійснюється адаптація ринку освітніх послуг до сучасних потреб 

ринку праці та стейкхолдерів, що законодавчо реалізується Мініс-

терством освіти і науки через прийняття Закону України «Про вищу 

освіту» [2]. Метою освіти стає «всебічний розвиток людини як особи-

стості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 

для успішної самореалізації компетентностей...» [3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати ґрунтов-

ного дослідження формування компетентностей, і, зокрема спеціа-

льних, представлено професором Iacint Manoliu в доповіді [4]. Зокре-

ма аналізується бачення таких компетенцій серед роботодавців, 

академічної спільноти, студентів та інших стейкхолдерів спеціально-

сті Civil Engineering в 16 європейських країнах. В Україні проблеми 

формування компетентностей при створенні нових стандартів вищої 

освіти досліджує В. Бахрушин, який, базуючись на методології проє-

кту Tuning, в своїй роботі [5] закликає залучати до формування ком-

петентностей та програмних результатів навчання роботодавців та 

інших провідних стекхолдерів. Особливості впровадження компетен-

тнісного підходу при підготовці інженерів розкривалися у роботах 

Ю. Рашкевича, Н. Внукової, В. Пивоварова та інших [2; 6]. Формуван-

ня компетентностей фахівців-будівельників розглядали в своїх робо-

тах І. Гевлич, О. Гулай, О. Щербина, М. Козяр та інші [7–10]. Попри ак-

тивну розробку нових освітніх програм і перегляд існуючих при їх 

удосконаленні та як результат затвердження МОН України стандарту 
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вищої освіти відповідного рівня, відсутність досліджень для спеціа-

льності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні техно-

логії», тема застосування компетентнісного підходу при підготовці 

інженера-будівельника є актуальною і має практичну значущість. 

В останні роки освітній процес спрямовано на розвиток особис-

тості шляхом формування та застосування її компетентностей – ди-

намічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, погля-

дів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність осо-

би успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність [3]. 

В стандартах вищої освіти (СВО) з 2016 р. відбувається перехід 

від діяльнісного принципу ДСВО (1998) [11] до компетентністного пі-

дходу, орієнтація на студентоцентроване навчання, що реалізується 

через адекватне конструювання освітніх програм і кваліфікацій за-

кладами вищої освіти із залученням відповідних стейкхолдерів. Та-

кий підхід надає можливості вирішити ряд сучасних освітніх проблем 

[1]: від залучення студентів у вітчизняні ЗВО до підготовки фахівців з 

необхідним на ринку праці набором компетентностей, які «встига-

ють» за динамічним розвитком економіки, що зменшує відсоток ви-

пускників, які після отримання диплому ідуть на біржу праці. 

Компетентнісний підхід також забезпечує зрозумілість і мож-

ливість порівняння результатів навчання, набутих компетентностей і 

відповідних кваліфікацій, для всіх зацікавлених сторін. Це створює 

умови для запровадження академічної мобільності (вітчизняної та 

міжнародної) та надає можливість інтегруватись до європейського і 

світового освітнього простору. 

Однак формування професійних компетентностей, зокрема ба-

калаврів з технічних спеціальностей у ЗВО, вимагає подолання низ-

ки суперечностей [12]: 

• стрімкий розвиток галузей економіки через впровадження 

інформаційних технологій і недостатня адаптація молодих фахівців 

до професійної діяльності, що виникає через постійне «відставання» 

значної кількості університетських програм від потреб ринку праці;  

• потреба здобувачів вищої освіти як майбутніх фахівців у які-

сній фундаментальній теоретичній й практичній підготовці і часто ві-

дсутність сучасної лабораторно-технічної бази та інноваційної мето-

дичної системи у практиці діяльності  ЗВО; 

•  необхідність всебічного обґрунтування створюваної системи 

професійних компетентностей, поєднання науково-методологічного 

підходу з врахуванням думки різних стейкхолдерів: роботодавців, 
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здобувачів вищої освіти, суспільства і держави, однак маємо доміну-

вання фрагментарних підходів до її реалізації у різних ЗВО тощо. 

Також необхідно відмітити певний дисбаланс уваги Національ-

ного агентства із забезпечення якості вищої освіти при проведенні 

акредитації освітніх програм. Компетентностям наразі приділено ме-

нше уваги ніж програмним результатам навчання, зокрема в «Пора-

днику щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої про-

грами (для закладів вищої освіти)» [13] термін «результати(-ів) на-

вчання» згадується 57 разів, а «компетентності(-ей, -ями)» всього 10. 

В Методичних рекомендаціях для експертів Національного агентства 

щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми 

[14] – 14 та 6 відповідно.  

В Україні при розробці стандартів вищої освіти за спеціальнос-

тями, [15] зафіксовано наступні види компетентностей: 

Інтегральна компетентність як узагальнений опис кваліфіка-

ційного рівня.  

Загальні компетентності – це універсальні компетентності, що 

потрібні випускнику ЗВО для подальшої успішної професійної та со-

ціальної діяльності, особистісного розвитку і не залежать від пред-

метної області.  

Спеціальні (фахові, професійні) компетентності – компетентнос-

ті, що притаманні конкретній предметній області спеціальності (яка 

також визначається в стандарті) та потрібні для успішної професійної 

діяльності. Саме вони найбільшою мірою формують кваліфікованого 

фахівця за відповідною спеціальністю. 

Мета статті. Метою даної публікації є обґрунтування сформова-

ного переліку спеціальних (фахових, професійних) компетентностей 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на прикладі 

спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології», що відображено у відповідному стандарті вищої 

освіти, затвердженому наказом МОН України № 374 від 04.03.2020 

[16], співавторами якого є автори статті, продовження дискусії про 

пошук перспективних підходів до формування сучасного фахівця. 

2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Апробація навчання здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти відповідно до сформованого переліку професійних ком-

петентностей за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, вод-

на інженерія та водні технології» проводиться в Національному уні-

верситеті водного господарства та природокористування, м. Рівне 

(далі – НУВГП) за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне 
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будівництво, водна інженерія та водні технології». Під час реалізації 

ОПП ГТБВІВТ застосовуються результати наукової теми «Інформацій-

ні технології у гідротехнічному будівництві та водній інженерії, під-

вищення ефективності експлуатації водогосподарських об’єктів і си-

стем», номер державної реєстрації 0118 U 001415. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
При формуванні професійних компетентностей здобувачів пер-

шого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідно до стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології» [16] враховано придатність випускни-

ків до працевлаштування за професійними назвами робіт, що відпо-

відають рівню «Фахівці» згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора професій (ДК 003:2010) [17; 18], (табл. 1) та відповіда-

ють Міжнародній стандартній класифікації професій International 

Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) [19].  

Оцінювання придатності випускника ЗВО до виконання профе-

сійних завдань і обов’язків зазначених професій, що визначені у 

кваліфікаційних характеристиках [17] та посадових інструкціях, по-

лягає у порівнянні цих завдань і обов’язків з отриманими здобува-

чем вищої освіти компетентностями. Порівнювались професійні на-

зви робіт: 

• технік-гідротехнік (експлуатаційні водогосподарські органі-

зації – ВГО) – https://jobs.ua/dkhp/articles-498 ; 

• технік-гідротехнік (гідрогеолого-меліоративні експедиції – 

ГГМЕ) – https://jobs.ua/dkhp/articles-499 ; 

• технолог-гідротехнік – https://jobs.ua/dkhp/articles-500 ; 

• інспектор з використання водних ресурсів – 

https://jobs.ua/dkhp/articles-496. 

Вміння застосовувати положення та використовувати методи 

відповідних наук в професійній діяльності забезпечується набуттям 

здобувачами вищої освіти компетентностей ФК1 – «Здатність засто-

совувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові та 

експериментальні методи досліджень, математичного і 

комп’ютерного моделювання у процесі професійної діяльності» та 

ФК2 – «Здатність вирішувати науково-технічні завдання в предмет-

ній галузі шляхом впровадження комп’ютерних технологій, що воло-

діють високим ступенем відповідності до реальних процесів, досяг-

нень науки і інноваційних технологій, сучасних машин, матеріалів і 

конструкцій» [16]. 
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Таблиця 1 

Відповідність професійних назв робіт професіям, згідно з ДК 

003:2010 та ISCO-08 
ДК 003:2010 ISCO-08 

Код та назва 
професії за КП 

Професійна назва ро-
боти 

Код та назва 
професії 

Професійна назва 
роботи 

3112 – Техніки-

будівельники  

• Доглядач будови  

• Кошторисник  

• Технік-будівельник 

• Технік санітарно-

технічних систем 

• Технік-гідротехнік 

• Технік-доглядач 

• Технік-лаборант 

(будівництво) 

• Технік-

проектувальник 

3112 – 

Civil 

engineering 

technicians 

 

• Building inspector 

• Clerk of Works 

• Civil engineering 

technician 

• Surveying 

technician 

3152 – Інспектори 

з безпеки руху, 

охорони праці та 

якості 

• Інспектор 

гідротехнічний  

• Старший інспектор з 

гідроспоруд  

3123 –  

Construction 

Supervisors 

 

 

• Building 

construction 

supervisors 

3212 – Асистенти 

ветеринарів, мо-

лодші фахівці в 

агрономії, лісово-

му, водному гос-

подарствах та в 

природно-

заповідній справі  

 

• Технік-гідрометрист  

• Технік-гідротехнік  

• Технолог-

гідротехнік  

• Інспектор з 

використання 

водних ресурсів 

3132 – 

Incinerator 

and Water 

Treatment 

Plant 

Operators 

 

• Liquid waste 

process operator 

• Pumping-station 

operator 

• Sewage plant 

operator 

• Wastewater 

operator 

• Water treatment 

plant operator 

3213 – Консуль-

танти в сільсько-

му, лісовому, вод-

ному господарст-

вах та в природ-

но-заповідній 

справі  

Фахівець з організації 

та ведення фермерсь-

кого господарства 

  

 

Згідно з кваліфікаційною характеристикою технік-гідротехнік 

здійснює «геодезичне знімання ділянок земної поверхні  елементів 

водогосподарських об’єктів, проводить відбір зразків води та ґрунту, 

визначає їх окремі фізико-механічні характеристики, виконує розра-

хункові та графічні роботи під керівництвом спеціалістів під час про-

ектування гідромеліоративних систем та інших водогосподарських 
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об’єктів». Виконання цих обов’язків забезпечується компетентністю 

ФК3 – «Здатність працювати з геодезичними приладами та викорис-

товувати топографічні матеріали при проектуванні, здійснювати ви-

несення проектів в натуру і інструментальний контроль якості при 

зведенні та реконструкції водогосподарських об’єктів». 

Фахівець з використання водних ресурсів, технік-гідротехнік 

(ВГО) «здійснює облік водокористувачів, забезпечує організацію сво-

єчасної і безперебійної подачі води водокористувачам та контроль 

за раціональним її використанням, дотриманням ними установлених 

лімітів». Такий вид діяльності фахівця забезпечується набутими 

компетентностями ФК4 – «Здатність оцінювати потреби споживачів у 

водних ресурсах, на основі застосування схем комплексного викори-

стання і охорони вод, організовувати їх розподіл,  визначати антро-

погенне навантаження на басейни річок та здійснювати контроль за 

раціональним використанням водних ресурсів» та ФК5 – «Здатність 

виконувати інженерні розрахунки параметрів водних потоків, визна-

чення навантажень та впливів на гідротехнічні споруди для перевір-

ки їх стійкості». Ці компетентності особливо важливі у процесі інтег-

рації України в європейський простір, зокрема імплементації Водної 

рамкової директиви [20]. 

На стадії будівництва гідротехнічного об’єкта технолог-

гідротехнік та технік-гідротехнік «здійснює вхідний, операційний ко-

нтроль якості елементів водогосподарських мереж та споруд, вико-

нує обстеження технічного стану елементів водогосподарських ме-

реж та споруд, виявляє відмови та пошкодження, розробляє заходи 

щодо їх запобігання і усунення, удосконалення або реконструкції; 

проводить спостереження за впливом водогосподарських мереж і 

споруд на стан навколишнього природного середовища; проводить 

контроль і дає висновки про відповідність матеріалів, виробів і конс-

трукцій технічної документації на виробництві; визначає кількісні 

показники якості технологічних процесів, технічних рішень; прово-

дить поопераційний контроль якості виконаних робіт під час ство-

рення і функціонування елементів водогосподарських мереж та спо-

руд; дає оцінку якості елементів водогосподарських мереж та спо-

руд, технологічного процесу». Вказані вище роботи дозволяє фахів-

цю виконувати наступний набір компетентностей: 

ФК10 – «Здатність розробляти технологічні процеси виконання 

будівельних робіт та впроваджувати у будівельне виробництво су-

часні способи та засоби їх реалізації»; 

ФК11 – «Здатність оцінювати існуючу сировинну та виробничу 
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базу будівельної індустрії та здійснювати розрахунки потреби у ви-

користанні виробничої бази будівництва в тому числі за техніко-

економічними показниками, виконувати вибір технологічних схем 

забезпечення сировиною, матеріалами, виробами та конструкціями»; 

ФК12 – «Здатність виконувати експериментальні дослідження, 

проводити натурні випробовування будівельних матеріалів, виробів 

та конструкцій»; 

ФК13 – «Здатність впроваджувати інноваційні технології, су-

часні машини та обладнання при будівництві, експлуатації та рекон-

струкції гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних 

споруд». 

У виробничій діяльності технолог-гідротехнік, технік-

гідротехнік «організовує виконання технологічних процесів під час 

створення і функціонування елементів водогосподарських мереж та 

споруд: проводить підготовку виробництва та забезпечує виконання 

технологічних процесів; проводить випробування і вимірювання ос-

новних параметрів технологічних процесів та здійснює перевірку їх 

відповідності до проектних параметрів і нормативів». Зазначена ви-

робнича діяльність технолога-гідротехніка буде успішною при реалі-

зації наступних компетентностей:  

ФК6 – «Здатність ефективно використовувати сучасні будівель-

ні матеріали, вироби і конструкції при проектуванні, зведенні та ре-

конструкції будівельних об’єктів на основі знання технології їх виго-

товлення і технічних характеристик»; 

ФК7 – «Здатність до розробки ландшафтно-планувальних та 

конструктивних рішень об’єктів на основі оцінювання і врахування 

кліматичних,  інженерно-геологічних, гідрогеологічних, гідрологіч-

них та екологічних особливостей території при проектуванні та зве-

денні будівельних об’єктів». 

ФК8 – «Здатність визначати та оцінювати навантаження та на-

пружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструк-

цій споруд, у тому числі з використанням сучасних інформаційних 

технологій». 

ФК9 – «Здатність брати участь в проектуванні гідротехнічних, 

водогосподарських та природоохоронних об’єктів, у тому числі з ви-

користанням програмних систем автоматизованого проектування, 

складати окремі види технічної документації в складі проектів».  

На стадії експлуатації гідротехнічного об’єкта технолог-

гідротехнік та технік-гідротехнік (ВГО) «забезпечує функціонування 

елементів водогосподарських мереж і споруд: організовує прове-
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дення поточних і аварійних ремонтів елементів водогосподарських 

мереж і споруд; забезпечує підготовку елементів водогосподарських 

мереж та споруд, машин механізмів та обладнання до роботи; опера-

тивно корегує плани водопідготовки, водоподачі і водовідведення; 

здійснює технічну експлуатацію елементів водогосподарських ме-

реж та споруд; забезпечує раціональний розподіл води в мережі між 

користувачами та функціонування технологічного обладнання». Вка-

зані професійні завдання і обов’язки можливі до виконання за наяв-

ності у працівника компетентностей:  

ФК14 – «Здатність впроваджувати енергоефективні водні тех-

нології  добування, збору, підготовки і розподілу води, очищення сті-

чних вод  та водовідведення». 

ФК15 – «Здатність застосовувати відомі математичні моделі 

при розробці алгоритмів автоматизованого обрахунку параметрів 

водних процесів». 

ФК16 – «Здатність використовувати сучасні програмні компле-

кси та організовувати використання та взаємодію спеціалізованих 

баз даних для управління водними ресурсами, виконання гідрологі-

чних та гідравлічних розрахунків». 

ФК17 – «Здатність здійснювати нагляд та експлуатацію, догляд 

за технічним станом  водогосподарських споруд, їх обстеження, про-

ведення своєчасного технічного обслуговування та ремонту». 

У професійній діяльності технік-гідротехнік (ВГО) «вживає за-

ходів щодо безаварійного пропуску повеней і паводків», що вимагає 

наявності у нього «Здатності виявляти причини виникнення та нега-

тивні наслідки шкідливої дії води, визначати методи захисту терито-

рій від шкідливої дії води, здійснювати розрахунки та проектувати 

захисні споруди» – ФК18. 

Технолог-гідротехнік також «проводить спостереження за 

впливом водогосподарських мереж і споруд на стан навколишнього 

природного середовища», що вимагає отримання компетентності 

ФК19 – «Здатність визначати вплив природокористування на до-

вкілля, обґрунтувати необхідні заходи з природооблаштування тери-

торії (ландшафтні меліорації, рекультивація порушених земель то-

що)».  

Крім загальних знань з економіки і організації виробництва, те-

хнолог-гідротехнік має «складати первинну кошторисну та виконав-

чу документацію і звітність», що забезпечується компетентностями 

(ФК10 … ФК13) та ФК20 – «Здатність розраховувати техніко-

економічні показники запроектованих і функціонуючих гідротехніч-
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них, водогосподарських і природоохоронних  об’єктів». 

Важливе місце у діяльності технолога-гідротехніка займає кон-

троль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охоро-

ни праці. При виконанні посадових обов’язків він «бере участь у роз-

слідуванні нещасних випадків та аварій; визначає потенційно небез-

печні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи 

природного середовища, що можуть створити загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій; забезпечує захист у разі виникнення над-

звичайної ситуації: організовує індивідуальний захист із викорис-

танням табельних та підручних засобів, евакуацію з небезпечної зо-

ни персоналу об’єкта укриття персоналу об’єкта, проводить рятува-

льні невідкладні аварійно-відновлювальні роботи, організовує дії з 

метою запобігання або зменшення рівня вірогідного пошкодження 

водогосподарських об’єктів». Вказані функції вимагають від праців-

ника «Здатності володіти основними методами безпеки життєдіяль-

ності та цивільного захисту виробничого персоналу і населення від 

можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, володіння ку-

льтурою безпеки, екологічною свідомістю» – ЗК9.  

Крім професійних компетентностей, для першого (бакалаврсь-

кого) рівня вищої освіти важливими є загальні компетентності для 

різних предметних галузей: здатність демонструвати знання основ 

та історії навчальної дисципліни; здатність логічно й послідовно 

представити освоєне знання [21]; здатність виконувати розрахунко-

во-експериментальні роботи на основі застосування класичних тео-

рій та технічних методів, фізико-математичних, механічних і 

комп’ютерних моделей. Важливо на сьогодні на основі вміння самос-

тійно оволодівати знаннями, виконуючи пошук, оброблення та аналіз 

інформації з різних джерел, бути здатним до абстрактного мислення, 

аналізувати та створювати нові ідеї в нестандартних ситуаціях, бути 

критичним при аналізі цих ідей. 

4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
Наведене порівняння показує важливість формування профе-

сійних компетентностей з урахуванням вимог професії, що визначені 

у кваліфікаційних характеристиках [17] та посадових інструкціях. 

Випускник ЗВО, потрапивши на перше робоче місце, повинен володі-

ти спеціальними (фаховими, професійними) компетентностями, які 

дозволять йому виконувати завдання та обов’язки відповідно до по-

садових інструкцій. 

Однак освітня діяльність суттєво відрізняється від професійної 

за мотивами, цілями, засобами і результатами, тому потрібно напра-
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цьовувати механізми трансформації освітньої діяльності у професій-

ну [22]. Одним із таких механізмів є виробнича практика, яка прово-

диться безпосередньо на виробництві. Не формуючи окремо жодної 

компетенції, практика є інтегруючим етапом, що дозволяє студенту, 

який вже має певні базові технічні і професійні знання, зорієнтува-

тись у реальному стані в області професійної діяльності, задачах, які 

йому доведеться вирішувати в майбутньому і провести коригування 

своєї освітньої траєкторії.  

Ще одним важливим освітнім компонентом у підготовці майбу-

тніх фахівців є курсове проєктування та кваліфікаційна бакалаврсь-

ка робота. На основі виданого технічного завдання студентом вико-

нується проєктування певного об’єкту професійної діяльності, виби-

раються і обґрунтовуються найбільш важливі технічні та технологічні 

параметри. Зокрема для спеціальності 194 «Гідротехнічне будівниц-

тво, водна інженерія та водні технології» обов’язково розглядаються 

взаємозв’язки з прилеглими природно-територіальними комплекса-

ми, формується оцінка впливу на навколишнє середовище на етапі 

будівництва, в процесі планової діяльності та у випадку критичних, 

аварійних ситуацій. 

Однак підхід, коли студент проводить проєктування «за шабло-

ном», підгонку певного типового рішення, прототипу під поставлені в 

завданні особливі умови при підготовці сучасного фахівця має відій-

ти на другий план [23]. Це тісно пов’язано з дотриманням академіч-

ної доброчесності, оскільки закріплені на етапі навчання навички 

переписування та проведення типових розрахунків та прийняття на 

їх основі рішення в майбутній професійній діяльності не дозволять 

створювати оригінальну інноваційну продукцію, що відповідає су-

часним умовам (постійний розвиток техніки і технологій, зміни клі-

мату, якісно нові потреби ринку) [24; 25]. Для подолання такої ситуа-

ції необхідно максимально персоніфікувати виконання курсового 

проєктування, щоб студент самостійно проводив збір та аналіз інфо-

рмації з різних джерел, навчився не лише стандартним рішенням, 

але й інноваційним, самостійно проводив їх критичний аналіз. 

Завершальним етапом підготовки здобувача вищої освіти є ви-

конання кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна бакалаврська робо-

та – це самостійне дослідження об’єкта професійної діяльності у ра-

мках освітньої програми, у якому інтегруються компетентності, здо-

буті упродовж навчання в ЗВО. Захист кваліфікаційної бакалаврської 

роботи є демонстрацією здобувачем вищої освіти здатностей 

розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні пробле-
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ми у водогосподарській галузі професійної діяльності. 

Набуття вірно підібраних професійних компетентностей, актуа-

льних загальних компетентностей, закріплення їх при проходженні 

практик, виконанні курсового проєктування  та кваліфікаційної магі-

стерської роботи залежить від закладу вищої освіти та дозволить пі-

дготувати сучасного, активного, компетентного та потрібного на рин-

ку праці фахівця. 
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FORMATION OF SPECIAL COMPETENCIES OF HIGHER EDUCATION 
APPLICANTS OF THE FIRST (BACHELOR) LEVEL OF HIGHER EDUCATION 
IN THE SPECIALTY «HYDRAULIC ENGINEERING, WATER ENGINEERING 

AND WATER TECHNOLOGIES» 
 
In the preparation of highly qualified specialists, bachelors in technical 
specialties it is necessary to provide high-quality fundamental 
professional theoretical and practical training and to take into account 
the rapid development of relevant industries, in particular, the 
introduction of information technologies in the production process. 
Therefore, it is necessary to create a sound system of special 
(professional) competences, combining scientific and methodological 
approach with the needs of stakeholders: employers, applicants for 
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higher education, society and the state. In the example of forming such 
a list for applicants of the first (bachelor) level of higher education in 
the specialty 194 «Hydraulic Engineering, Water Engineering and Water 
Technologies», we try to show how the suitability of graduates for 
employment by professional titles of work corresponding to the level 
«Specialists» is taken into account «The National Classifier of 
Professions» (DK 003: 2010). The professional titles of the jobs and 
occupations according to DK 003: 2010 of the International Standard 
Classification of Occupations (ISCO-08) are given. The article analyzes 
the assessment of the ability of a graduate of a higher education 
institution to perform the professional tasks and responsibilities 
defined in the qualifications and job descriptions, compared to the 
competencies obtained by the higher education applicant. As a 
continuation of the discussion about finding promising approaches to 
the formation of a modern technical specialist, we believe that one of 
the important mechanisms is manufacturing practice. In the course of 
practical training directly in the industry, in addition to acquiring new 
knowledge and skills and consolidation of acquired, the higher 
education student receives an idea of his place in the industry, which 
encourages the formation of an individual learning path. The 
personalized implementation of a course project and a bachelor’s 
degree qualification work should teach independent collection and 
analysis of primary information, innovation implementation, and critical 
thinking. All this will form the necessary competences, develop the 
personality of a young specialist and allow him to successfully 
socialize, carry out professional and / or further educational activities. 
Keywords: special (professional) competences; professional titles of 
jobs; National Classifier of Professions; qualification characteristic. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО  

(БАКАЛАВРСКОГО) УРОВНЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,  

ВОДНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

При подготовке высококвалифицированных специалистов – бака-
лавров технических специальностей необходимо обеспечить каче-
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ственную фундаментальную профессиональную теоретическую и 
практическую подготовку и учесть стремительное развитие соот-
ветствующих отраслей, внедрение информационных технологий в 
производственный процесс. Поэтому необходимо создать обосно-
ванную систему специальных (профессиональных) компетентнос-
тей, соединяя научно-методологический подход с учетом потреб-
ностей стейкхолдеров: работодателей, студентов, общества и госу-
дарства. На примере формирования такого перечня для соискате-
лей первого (бакалаврского) уровня высшего образования специа-
льности 194 «Гидротехническое строительство, водная инженерия 
и водные технологии», мы показываем как учитывается пригод-
ность выпускников к трудоустройству по профессиональным на-
званиями работ, соответствующих уровню «Специалисты» в соот-
ветствии с «Национальным классификатором профессий» (ДК 003: 
2010). Приводится соответствие профессиональных названий ра-
бот и профессий по ДК 003: 2010 Международной стандартной кла-
ссификации профессий (ISCO-08). В статье анализируется пригод-
ность выпускника ВУЗа к выполнению профессиональных задач и 
обязанностей, которые определены в квалификационных характе-
ристиках и должностных инструкциях, по сравнению с полученны-
ми соискателем высшего образования специальными компетенци-
ями. В продолжение дискуссии о поиске перспективных подходов 
к формированию современного технического специалиста мы счи-
таем, что одним из важных механизмов является производствен-
ная практика. При прохождении практической подготовки непос-
редственно на производстве, кроме получения новых знаний и 
умений, закрепление уже приобретенных, студент получает пред-
ставление о своем месте в отрасли, что стимулирует его к форми-
рованию индивидуальной траектории обучения. А персонифициро-
ванное выполнения курсового проектирования и квалификацион-
ной бакалаврской работы должны научить самостоятельному сбо-
ру и анализу первичной информации, внедрению инноваций и кри-
тическому мышлению. Все это сформирует необходимые компете-
нтности, разовьет личность молодого специалиста и позволит мо-
лодому специалисту успешно социализироваться, осуществлять 
профессиональную и / или дальнейшую учебную деятельность. 
Ключевые слова: специальные (профессиональные) компетенции; 
профессиональные названия работ; Национальный классификатор 
профессий; квалификационная характеристика. 
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