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У дослідженні розглядається актуальна проблема професійної підготовки майбутніх інженерів-

механіків у технічних університетах. На основі використання методів теоретичного аналізу, синтезу, 
узагальнення незалежних експертних оцінок автор обґрунтовує дослідницьку позицію розуміння суті і 
структури кар’єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків в єдності мотиваційно-цінніс- 

ного, когнітивно-процесуального, суб’єктно-діяльнісного, рефлексивно-оцінного компонентів та репре-
зентує альтернативне бачення їх змісту 

Ключові слова: професійна підготовка інженерів-механіків, кар’єра, компетентність, кар’єрна компе-
тентність майбутніх інженерів-механіків 

 

1. Вступ 

Суспільно-економічні перетворення, що відбу-
ваються в Україні під впливом глобалізаційних про-
цесів, становлення суспільства сталого розвитку, за-
гострюють потребу осучаснення вищої інженерної 
освіти. Необхідність переорієнтації української еко-
номіки відповідно до стандартів Європейського Сою-
зу, поширення високих технологій у всіх сферах віт-
чизняного виробництва актуалізує потребу в підгото-
вці інженерів-механіків з інноваційним типом мис-
лення, сформованим комплексом особистісно-профе- 

сійних якостей, що забезпечить їх активну соціальну 
адаптованість, всебічну реалізацію професійної ком-
петентності в економічно нестабільному просторі 
сучасного ринку праці, зокрема розкриття самобут-

ності й багатовимірності фахової праці інженерів-

механіків, розвиток їхніх креативних здібностей, само-
здійснення та інші процеси, в яких кар’єрна компетен-
тність є інтегрувальним компонентом. 

 

2. Літературний огляд 

Проблеми професійної підготовки майбутніх 
інженерів-механіків, формування у них комплексу 
індивідуально-особистісних і професійно значущих 
якостей на кожному етапі цивілізаційного розвитку 
перебувають у полі зору філософів, педагогів, соціо-
логів, психологів.  

Так, у структурі кар’єрної компетентності, пе-
реважно, виокремлюють особистісний, аксіологіч-

ний, мотиваційний, когнітивний компоненти [1]. Ви-
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користовуючи методологію екзистенційно-феноме-

нологічного підходу, зосереджують увагу на значу-
щості кар’єрних орієнтацій у структурі кар’єрної 
компетентності, що слугують базисом формування 
означеного утворення [2]. Відповідно до концепції 
професійного розвитку особистості майбутнього фа-
хівця, структуру кар’єрної компетентності деталізу-
ють такими компонентами: 

– когнітивний (кар’єрне цілепокладання і пла-
нування); 

– мотиваційно-діяльнісний (самоефективність, 
мотивація до кар’єри, вміння вирішувати кар’єрні 
проблеми); 

– особистісний (відповідальність і адаптив-
ність); 

– аксіологічним (кар’єрні орієнтації); 
– процесуальний (кар’єрні стратегії, тактики, 

темпи, етапи, періоди, фази) [3].  
Досліджуючи структуру кар’єрної компетент-

ності із позицій соціальної й педагогічної психології 
[4, 5], актуалізують розуміння суті кар’єри як показ-
ника розвитку людини в соціальній системі. Це пе-
редбачає професійну самоідентичність, набуття про-
фесійної мобільності, усвідомлення ціннісних орієн-
тацій професійної діяльності, соціальної відповідаль-
ності, безперервної самоосвіти та саморозвитку. 

У розробленні структур різних компетентнос-
тей науковці керуються типологією означених утво-
рень. Зокрема визначають структурно-змістові еле-
менти залежно від належності компетентності до 
конкретного кластеру: «професійні», «спеціальні», 
«фахові» [6, 7] або «життєві», «надпредметні», «клю-
чові» [8]. 

За останнє десятиліття в психолого-педаго- 

гічних розвідках, зокрема в [9, 10], обґрунтовано чи-
сленні підходи й, відповідно, різні класифікації ком-
петентностей, яких набувають майбутні фахівці у 
процесі професійної підготовки у ВНЗ, що посилює 
об’єктивну потребу визначення сутності і структури 
інтегративного новоутворення особистісно-професій- 

ного профілю інженера-механіка – кар’єрної компе-
тентності. Водночас у науково-освітньому дискурсі 
відсутні дослідження, в яких було б обґрунтовано 
інтегративну природу й структуру кар’єрної компе-
тентності майбутніх інженерів-механіків з урахуван-
ням фахової своєрідності таких робітників, що й 
окреслило мету та задачі дослідження.  

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – визначити та обґрунтува-
ти суть і структуру кар’єрної компетентності майбу-
тніх інженерів-механіків із урахуванням їхньої фахо-
вої своєрідності. 

Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 

1. Здійснити теоретичний аналіз нормативно-

законодавчого забезпечення професійної підготовки 
майбутніх інженерів-механіків у технічних універси-
тетах, а також наукових праць у контексті досліджу-
ваної проблеми. 

2. Сформулювати інтерпретаційні варіанти ро-
зуміння дослідниками суті і структури кар’єрної 
компетентності. 

3. На основі опрацювання результатів дослід-
ницького пошуку визначити структуру кар’єрної 
компетентності майбутніх інженерів-механіків та 
схарактеризувати її компоненти. 

 

4. Сутність кар’єрної компетентності май-
бутніх інженерів-механіків 

У з’ясуванні сутності й структури кар’єрної 
компетентності майбутніх інженерів-механіків керу-
ємося, насамперед, положеннями Закону України 
«Про вищу освіту» (2014), «Національної рамки ква-
ліфікацій» (2011) з урахуванням вимог Національно-
го класифікатора професій (2010), Національної стра-
тегії розвитку освіти в Україні на 2011–2021 роки 
(2011), а також результатів наукових розвідок із пи-
тань реформування професійної підготовки майбут-
ніх інженерів на засадах компетентнісного підходу. 
Натепер на загальнодержавному рівні компетентність 

визначають як «здатність особи до виконання певно-
го виду діяльності, що виражається через знання, 
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості» 

[11], й візуалізується в динамічній комбінації знань, 
умінь, навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей [12]. Важливо, що в Законі Украї-
ни «Про вищу освіту» наголошується, що компетент-
ність є «результатом навчання на певному рівні вищої 
освіти» й «визначає здатність особи не тільки успішно 

здійснювати професійну діяльність», а й навчатися 

протягом усього життя, розширюючи та поглиблюючи 

набуті знання, вміння й навички [12]. 

У контексті дослідження враховуємо, що у 
змісті й структурі компетентності поєднано не тільки 
здібності та вміння, а й внутрішню мотивацію як під-
ґрунтя процесів виявлення й оцінки компетентності, 
трансформацій різновидів компетентності з однієї 
категорійно-ціннісної площини в іншу [13]. Відтак 
для досягнення людиною встановлених цілей необ-
хідно розвивати компетентності щодо виконання 
особистісно значущих для неї завдань. Крім того, 
багато видів компетентностей розширюють, поглиб-
люють і доповнюють зміст інших, наприклад, готов-
ність до постійного самонавчання тісно пов’язана з 
такими різновидами компетентності, як впевненість у 
собі, здатність до рефлексії. У наукових працях часто 
актуалізують увагу на суті особистісної компетент-
ності фахівців, яку позиціоновано як сукупність ха-
рактеристик і здібностей індивіда, що забезпечує до-
сягнення особистісно значущих цілей [5]. З утвер-
дженням компетентнісного підходу в перші десяти-
ліття ХХІ століття розуміння сутнісних характерис-
тик особистісної, кар’єрної, професійної компетент-
ностей було розширено, поглиблено і деталізовано.  

Зважаючи на висвітлені міркування, маємо пі-
дстави стверджувати, що сутність кар’єрної компете-
нтності візуалізується сформованістю мотиваційно-

ціннісного ставлення людини до професійно-

кар’єрної діяльності, ступенем володіння методами 
саморозвитку, самовдосконалення, рівнем професій-
ної самосвідомості й розвиненості професійно зна-
чущих якостей.  

Сформульовану дослідницьку позицію обго-
ворювали в ході дослідно-експериментальної роботи, 
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що здійснювалась протягом 2010–2016 рр. на базі 
Національного транспортного університету (м. Київ), 
ДВНЗ «Український державний хіміко-техноло-

гічний університет» (м. Дніпро), Навчального центру 
ПРАТ «Українське Дунайське пароплавство» (м. Із-

маїл), а також презентували під час роботи методоло-
гічних та науково-практичних конференцій, семіна-
рів, дискусій. Внаслідок наукових обговорень уза-
гальнено: сутність кар’єрної компетентності як інтег-
ративної якості особистості майбутнього інженера-

механіка з експлуатації машин і механізмів характе-
ризує його прагнення, готовність і здатність до про-
фесійної самореалізації у процесах удосконалення й 
зростання ефективності виробництва, що супрово-
джується рефлексивним баченням себе, адекватною 
самооцінкою і визначає цілеспрямований процес і 
результат розвитку професійної кар’єри. На основі 
аналізу результатів застосування методу узагальнен-
ня незалежних експертних оцінок науково-педаго- 

гічних працівників, висококваліфікованих інженерів-

механіків, студентів технічних університетів було 
уточнено розуміння суті кар’єрної компетентність 
майбутніх інженерів-механіків. Відтак означене по-
няття позиціонуємо як складне особистісне ново-
утворення. Кар’єрна компетентність відображає змі-
ни на рівні свідомості людини стосовно: 

– виявлення та реалізації потреби в особистісно-

професійному розвитку, набуття відповідних знань 
(науково-теоретичних, практико-процесуальних нау-
кових відомостей зі здійснення інженерної діяльності);  

– оволодіння й використання сукупності вмінь 
(базових, які відбивають особливості самостей осо-
бистості; професійних, які відбивають специфіку 
інженерної діяльності; акмеологічних, спрямованих 
на досягнення акме-вершин); 

– застосування потенційних можливостей у дія-
льності зі створення суспільно значущого продукту.  

 

5. Структура кар’єрної компетентності 
У визначенні структури кар’єрної компетен-

тності виходимо з розуміння структури як сукуп-
ності «взаєморозміщених і взаємопов’язаних скла-
дових частин цілого», певних внутрішніх стійких 
зв’язків об’єкта, що забезпечують збереження його 
основних властивостей за різних зовнішніх і внут-
рішніх змін [14].  

З огляду на сучасні тенденції становлення 
психолого-педагогічних наук, предметом вивчення 
яких є соціальні явища й процеси, в розробленні 
структури й змісту кар’єрної компетентності майбут-
ніх інженерів-механіків ґрунтуємося на дієвому, про-
цесуальному підході, що забезпечує розгляд відпові-
дного явища не тільки в статиці, а й у динаміці. У 
такому контексті враховуємо концептуальну ідею І. 
Зимньої, яка в структурі компетентності розрізняє го-
товність до прояву компетентності, володіння знанням 
змісту компетентності, досвід проявів компетентності 
в різноманітних стандартних і нестандартних ситуаці-
ях, відношення до змісту компетентності й об’єкту її 
застосування, емоційно-вольову регуляцію процесу та 
результату виявів компетентності [15]. Науковий інте-
рес становить позиція А. Маркової щодо типології 
професійної компетентності: 

– спеціальна компетентність – володіння влас-
не професійною діяльністю на досить високому рівні, 
здатність проектувати свій подальший професійний 
розвиток; 

– соціальна компетентність – володіння спіль-
ною (груповою, кооперативною) професійною діяльніс-
тю, співробітництвом, а також прийнятими в даній 
професії прийомами професійного спілкування, соціа-
льна відповідальність за результати своєї праці; особис-
тісна компетентність – володіння прийомами особисті-
сного самовираження та саморозвитку засобами проти-
стояння професійним деформаціям особистості; 

– індивідуальна компетентність – володіння 
прийомами самореалізації і розвитку індивідуальнос-
ті в межах професії, готовність до професійного зро-
стання, вміння раціонально організувати свою працю 
без перевантажень [16].  

Кожний із різновидів компетентності характе-
ризується особливим змістом, проте їх структура 
охоплює відповідні знання, вміння, професійні пози-
ції, переконання, що вимагаються від фахівця в про-
цесі здійснення посадових функцій, особистісні якос-
ті, які забезпечують оволодіння професійними знан-
нями та уміннями.  

У визначенні структури кар’єрної компетент-
ності враховуємо дослідницьке розуміння її природи 
як системи уявлень про кар’єру, можливості та шля-
хи кар’єрного росту, вмінь прогнозувати майбутню 
кар’єру і долати кар’єрні кризи, а також здатності до 
кар’єрного цілепокладання, кар’єрного планування і 
розв’язання проблемних питань кар’єри, що інтегру-
ється в понятті «кар’єрна самоефективність» [3]. На 
думку науковців, структура кар’єрної компетентності 
містить такі компоненти: 

– когнітивний (кар’єрне цілепокладання і пла-
нування); 

– мотиваційно-діяльнісний (самоефективність, 
мотивація до кар’єри, вміння вирішувати кар’єрні 
проблеми); 

– особистісний (відповідальність і адаптив-
ність); 

– аксіологічним (кар’єрні орієнтації); 
– процесуальний (кар’єрні стратегії, тактики, 

темпи, етапи, періоди, фази).  
Змінність структурно-змістового складу компе-

тентностей зумовлюється рівнями професійного ста-
новлення майбутніх фахівців. Зокрема студенти, які 
перебувають на професійно-репродуктивному та осо-
бистісно-продуктивному рівнях означеного вище про-
цесу володіють компетентностями, у структурі яких 
можливо диференціювати мотиваційний, когнітивний, 
особистісний і діяльнісний компоненти. Майбутні 
фахівці, котрі реалізують особистісно-продуктивний 
та суб’єктно-креативно-професійний рівні професій-
ного становлення, характеризуються професійною 
компетентністю, у структурі якої поєднано мотивацій-
ний, когнітивний, особистісний, діяльнісний та аксіо-
логічний компоненти. Взаємозв’язок процесів розвит-
ку професійних компетентностей та становлення ка- 

р’єри проявляється в цілісному зростанні кар’єрних 
характеристик (загальна і кар’єрна самоефективність, 
інтернальність, професійної компетентності як прові-
дної кар’єрної орієнтації) [3].  
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6. Результати досліджень та їх обговорення 

На основі осмислення наукових праць означе-
них вище авторів та узагальнення результатів теоре-
тичного аналізу у структурі кар’єрної компетентності 
диференціюємо мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

процесуальний, суб’єктно-діяльнісний, рефлексивно-

оцінний компоненти. Зміст кожного з компонентів 
структури кар’єрної компетентності майбутніх інже-
нерів-механіків визначаємо, опираючись на широкий 
спектр типологій кар’єри, і характеризуємо за певни-
ми ознаками, які проявляються у процесі професій-
ного розвитку майбутнього фахівця. Найбільш зна-
чущою ознакою вказаних компонентів кар’єрної 
компетентності майбутніх інженерів-механіків, що 
інтегрує їх у цілісність визначаємо акмеологічну 
спрямованість, оскільки феномен «кар’єри» пов’яза- 

ний із орієнтацією людини на прогресивний розви-
ток, творчу самореалізацію у соціальній та професій-
ній сфері діяльності, успішну кар’єру, реалізацію 
самооцінки, самоаналізу, самовиховання, самоосвіти, 
саморозвитку, самовизначення, самоактуалізації, пра- 

гнення досягнути акме-вершини. 
Мотиваційно-ціннісний компонент включає: 
– по-перше, ціннісно-світоглядні позиції май-

бутніх інженерів-механіків, що забезпечують усвідо-
млення ними процесу професійної підготовки у тех-
нічному університеті як важливого етапу їх залучен-
ня до системи відносин у межах конкретного профе-
сійного середовища; 

– по-друге, професійні інтереси до оволодіння 
вміннями та навичками фахової діяльності; 

– по-третє, ставлення до проектування страте-
гії кар’єрного розвитку; 

– по-четверте, мотиви аффіліціації, потреби в 
досягненнях; 

– по-п’яте, прагнення студентів проявити себе 
як суб’єктів кар’єрного зростання.  

Майбутнім інженерам-механікам для їхнього 
професійного і життєвого успіху важливо усвідоми-
ти, що планування й контроль кар’єри починається з 
моменту працевлаштування працівника та триває аж 
до його звільнення, з окресленням траєкторії просу-
вання за системою посад або робочого місця. Це 
сприятиме визначенню оптимальних цілей професій-
ної діяльності, динаміці і специфіці індивідуальної 
мотивації.  

Когнітивно-процесуальний компонент струк-
тури кар’єрної компетентності включає: 

– уявлення майбутніх інженерів-механіків про 
професійний успіх і перспективи кар’єрного зростання; 

– науково-теоретичну обізнаність із різнови-
дами, професійними вимогами і характеристиками 
діяльності таких фахівців, типологією кар’єри, ета-
пами, стратегіями, способами кар’єрного розвитку; 

– знання об’єктів і видів професійної діяльнос-
ті інженерів-механіків з експлуатації машин та меха-
нізмів, вимог до результатів опанування змісту осно-
вних освітніх програм, професійних завдань; 

– розуміння широкого і вузького значень по-
няття кар’єри, процесного, статусного, ціннісного, 
психологічного та акмеологічного підходів до 
кар’єри, життєвих проектів, типів кар’єри, стадій 
кар’єри, поліваріативності кар’єри; 

– відповідні вміння, навички, особистісно-про- 

фесійні якості, що забезпечують розуміння профе-
сійної діяльності інженера-механіка як початкового 
етапу кар’єри.  

Означені складники компонента дозволяють 
майбутнім фахівцям оптимально спрогнозувати свою 
кар’єру, передбачити відповідні «кар’єрні маршру-
ти», раціонально спланувати реалізацію стратегії 
кар’єрного розвитку. 

Суб’єктно-діяльнісний компонент структури 
кар’єрної компетентності конкретизується діями май- 

бутніх інженерів-механіків, спрямованими: 
– по-перше, на планування кар’єри на початко-

вому етапі професійної підготовки (визначають цілі, 
уточнюють власні ціннісні орієнтації та можливості); 

– по-друге, на виконання освітніх і професій-
них завдань відповідно до спроектованої стратегії 
кар’єрного розвитку (з’ясовують етапи і засоби дося-
гнення поставлених цілей); 

– індивідуально-особистісними якостями, що 
забезпечують активне й цілісне включення індивіда у 
квазіпрофесійну діяльність у процесі професійної 
підготовки в технічних університетах; 

– механізмами самоактуалізації як процесу ак-
тивізації здібностей і професійно значущих якостей 
майбутніх інженерів-механіків, спрямовуючи їх на роз-
виток необхідних компетентностей із метою реалізації 
кар’єри в обраній галузі професійної діяльності.  

Цілісно означені складники компонента забез-
печують високий рівень самоефективності, що є важ-
ливою умовою особистісного та професійного стано-
влення, а також кар’єрного зростання майбутніх ін-
женерів-механіків у процесі виконання провідних 
видів діяльності як у межах професійної підготовки в 
технічних університетах, так в подальшій фаховій 
діяльності. зауважимо, що функціональні особливос-
ті професійної діяльності інженерів-механіків зале-
жать від напряму та сфери діяльності (конструктор, 
технолог або випробовувач тощо). Наприклад: 

– інженер-конструктор займається проекту-
ванням і конструюванням машин і механізмів, а та-
кож систем комплексної механізації виробництва; 

– інженер-технолог організовує процеси мон-
тажу та налагоджування механізмів і активно бере 
участь в цьому, а також розробляє та організовує оп-
тимальні технологічні процеси із застосуванням за-
собів автоматизації; 

– інженер-випробовувач виконує безпосереднє 
випробування та обслуговування механізмів, аналі-
зуючи умови і оптимальний режим їх роботи.  

Інженер-механік машинобудівного заводу, пра-
цюючи в цеху, перевіряє технічну документацію, 
планує розміщення устаткування та організацію ро-
бочих місць, розраховує виробничі потужності й за-
вантажує устаткування, контролює процес технології 
зварювання. У виконанні координаційних та управ-
лінських функцій, керуючи роботою зварників, пере-
віряє правильність процесів зварювання та складання 
виробів, здійснює щоденний контроль якості робіт. 
Окрім того, виявляючи брак, інженери організовують 
діагностування, техогляд, ремонт механізмів, визна-
чають технічні завдання, беруть участь у розробці 
комплексних проектів підприємств галузевого маши-
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нобудування та в розрахунках економічної ефектив-
ності впроваджуваних проектів. Інженер-механік, 
який працює в агропромисловому комплексі, займа-
ється організацією роботи машинно-тракторного па-
рку сільгосппідприємства, забезпеченням запасними 
частинами, комплектуючими та матеріалами.  

Визначені в межах суб’єктно-діяльнісного ком- 

понента кар’єрної компетентності дії майбутніх інже- 

нерів-механіків щодо виконання професійних завдань, 
відповідно до спроектованої стратегії кар’єрного роз- 

витку, забезпечуються професійними вміннями, а саме: 
– проектувати технологічні лінії; 
– аналізувати, узагальнювати і системати-зува- 

ти великі масиви інформації, пов’язані з технологіч- 

ними процесами і режимами виробництва; 
– мисленнєво уявляти окремі стадії технолог- 

гічного процесу, їхні особливості; 
– планувати розміщення обладнання, техніки 

та організацію робочих місць; 
– проводити розрахунок виробничих потуж- 

ностей і завантаження устаткування; 
– опрацьовувати технічну документацію тощо.  

Отже, основні завдання інженера-механіка у ме- 

жах виконання професійної діяльності зорієнто-вані 
на: проектування механічного обладнання та техно- 

логічних процесів, а також на організацію експлу- 

атаційного обслуговування приладів. Основним пре- 

дметом праці вважаються знакові системи (цифри, 
формули, креслення, документи), супутні – техніка 
(технічні пристрої). Робота інженера-механіка має 
чітко визначений характер і здійснюється відповідно 
до чинних посадових інструкцій, положень, інших 
керівних матеріалів, з урахуванням технічних ха- 

рактеристик виробничого обладнання, правил і норм 
охорони праці. 

Часто інженери виконують функції управління, 
конкретизовані процесами укладання інструкцій із 
експлуатації механізмів, розподілу завдань між підле-
глими, контролю за їхнім виконанням, проектуванням 
та розробленням новітнього обладнання, складанням 
презентації до своїх проектів, звітів про виконану ро-
боту та ефективності команди механіків. Важливим 
для нього є не лише розроблення, а й уміння довести 
споживачам, що розроблені проекти і вироблена про-
дукція виправдовує вкладення інвестицій.  

У зв’язку з цим у структурі кар’єрної компете-
нтності майбутніх інженерів-механіків виділяємо 
рефлексивно-оцінний компонент. Означена складова 
проявляється у: 

– здатності до адекватної оцінки власних 
можливостей професійного і кар’єрного зростання;  

– готовності до рефлексії з метою подолання 
кар’єрних криз, вирішення кар’єрних проблем;  

– вміннях осмислювати особистісні кар’єрні 
досягнення;  

– навичках систематичного аналізу та самоо-
цінки індивідуально-особистісних якостей і резуль-
татів професійної підготовки в контексті уявлень про 
майбутній професійний успіх і кар’єрний розвиток. 

Майбутні інженери-механіки реалізують тех.- 
ніко-технологічні, організаційно-управлінські, педа- 

гогічні, економічні та інші знання, вміння й навички, 
що відображають всі сторони виробництва або га- 

лузі. Так організаційно-управлінська діяльність по- 

в’язана зі здійсненням функцій організації й опти- 

мізації мікроклімату в колективі, планування, прий- 

няття рішень, організації і контролю за їх вико- 

нанням. Залучення майбутніх інженерів-механіків до 
дослідницької діяльності має за мету удосконалення 
його професійної майстерності на основі перс пек- 

тивного професійного досвіду, наукової теорії, емпі- 
ричних досліджень проблем розвитку виробництва з 
метою підвищення його ефективності та якості. 
Дослідницька діяльність спрямована насамперед на: 

– діагностику стану і визначення проблем 
розвитку виробництва та шляхів їх вирішення; вив- 

чення, аналіз та використання в практичній діяль- 

ності сучасних теорій і технологій; 
– зіставлення рівня своєї професійної підготовки 

з результатами діяльності відповідно до сучасних вимог 
і умов; 

– прогнозування, організацію та здійснення 
експериментальної перевірки, на практичне впрова- 

дження науково-методичних розробок у виробництво; 
– відбір, обробку інформації з проблем ви- 

робництва, формулювання її у вигляді наукових звітів, 
статей, наукових доповідей, методичних розробок та 
рекомендацій тощо.  

Виховна діяльність інженера спрямована на: 
– діагностику особистості і колективу співробіт-

ників, планування виховної роботи; 
– організацію роботи за всіма напрямами вихо-

вання (розумового, морального, естетичного, правово-
го, фізичного, екологічного, трудового); 

– психологічну реабілітацію і корекцію по- 

ведінки; 
– проведення роз’яснювальної роботи; 
– проектування, виготовлення, оформлення ат- 

рибутики організаційно-виховних заходів, організа-
ція і здійснення діяльності об’єднань новаторів-

раціоналізаторів, тощо. 
 

7. Висновки  
Згідно з окресленими завданнями дослідження 

щодо визначення сутності, структури та змісту 
кар’єрної компетентності, на основі студіювання но-
рмативно-законодавчого підґрунтя, відповідних нау-
кових розвідок і результатів власної дослідно-

експериментальної роботи доведено, що:  
1. Сутність кар’єрної компетентності майбут-

нього інженера-механіка слід розглядати як інтегра-
тивну якості особистості, яка характеризується його 
прагненням, готовністю і здатністю до професійної 
самореалізації у процесі вдосконалення машин та 
механізмів і зростанні ефективності виробництва, що 
супроводжується рефлексивним баченням себе, адек-
ватною самооцінкою і визначає цілеспрямований 
процес і результат розвитку професійної кар’єри. 

2. Структура кар’єрної компетентності майбу-
тнього інженера-механіка представлена в сукупності 
мотиваційно-ціннісного, когнітивно-процесуального, 
суб’єктно-діяльнісного, рефлексивно-оцінного ком-
понентів.  

3. Зміст розвитку кар’єрної компетентності 
охоплює актуалізацію потреби у кар’єрному розвит-
ку, формування уявлень про кар’єру і відповідних 
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ціннісних орієнтацій, які порівняно із стандартним 
засвоєнням знань, вмінь і навичок значно ефективні-
ше впливають на мотивацію та інтерес студентів до 

оволодіння професією, дозволяють активізувати на-
вчальну діяльність, зумовлюють прагнення до само-
пізнання і професійного саморозвитку. 
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