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Надзвичайно важливою метою професійної підготовки є формування соціальної 
активності майбутніх фахівців технічного профілю, всебічного розвитку особистості 
молодої людини. Тому сучасна вища школа потребує системного, новаторського 
підходу до організації педагогічного процесу, який повинен ґрунтуватися на 
демократичних засадах, на принципах особистісно орієнтованої взаємодії. Розвиток 
педагогічної системи підготовки конкурентоспроможного, мобільного, 
високопрофесійного бакалавра у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації тісно 
пов`язаний з розвитком її внутрішніх складових, при цьому важливо забезпечити  
системну єдність процесів розвитку комплексу навчання та підготовки майбутніх 
бакалаврів технічного напрямку. 

Професійна компетентність бакалавра технічного напряму визначається рівнем 
підготовленості до професійної діяльності, зумовленим глибокими фундаментальними 
знаннями і професійними навичками. В умовах загальної інформатизації та 
комп'ютеризації бакалавр технічних напрямів повинен не тільки знати про новітні 
досягнення, наукові розробки і передові технології, а й вільно орієнтуватися в сучасних 
інформаційних системах і програмних засобах, широко використовувати апарат 
математики і методи математичного моделювання. 

У цьому зв'язку якісна підготовка бакалавра технічного напрямку в вищих 
навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, що відповідає вимогам професійно 
прикладної спрямованості освіти, є ключовою складовою професійної підготовки і 
визначає рівень готовності бакалавра до успішної роботи в професійному середовищі. 
Інновації у підготовці бакалаврів в технічних університетах постійно вимагають 
впровадження у процес навчання інформаційно-комп'ютерних технологій, залучення 
інформаційних систем та застосування програмних засобів, особливо при вивченні 
прикладних наук. 

Основними завданнями використання інформаційно-комп'ютерних технологій у 
професійній підготовці бакалаврів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації 
є: використання інформаційно-комп'ютерних технологій для подання навчальної 
інформації; застосування програмних засобів при вивченні прикладних глав 
математики; застосування інформаційно-комп'ютерних технологій для контролю якості 
знань і вмінь. Відповідно даних вимог методологічна основа дидактичної моделі 
підготовки бакалаврів технічного напрямку представлена принципами компетентнісної 
спрямованості, інтеграції, інтенсифікації і концентрації. 

Наявність фундаментальних і спеціальних знань у поєднанні з грунтовною 
практичною підготовкою ставить майбутнього бакалавра на особливий суспільний 
рівень, відводячи йому роль практичного реалізатора досягнень сучасної науки і 
техніки в усіх сферах діяльності. Система ступеневої освіти, що реалізовується в вищих 
навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації спрямована на забезпечення набуття 
професійних умінь та навичок, адекватного розвитку ціннісних орієнтацій, мотивів 
діяльності, уявлень про себе, як про фахівця, формування сукупності професійно 
важливих якостей, в тому числі здатності до самоаналізу і самовдосконалення. 

 


