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АНОТАЦІЯ 

 

Давискиба В. О. Формування професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків у процесі фахової підготовки у 

коледжах транспортної інфраструктури. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної 

освіти” (015 Професійна освіта). – Державний вищий навчальний заклад 

„Донбаський державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2019.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у процесі фахової підготовки в коледжах транспортної 

інфраструктури. У роботі запропоновано нове вирішення наукового 

завдання, яке полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у процесі 

фахової підготовки в коледжах транспортної інфраструктури. 

У дисертаційній роботі на основі аналізу наукової літератури 

визначено ключові поняття „компетенція”, „компетентність”, „професійна 

компетентність”. Обґрунтовано сутність професійної компетентності 

майбутнього техніка-електромеханіка як інтегровану властивість 

особистості, яка характеризується стійкою мотивацією до здійснення 

професійної діяльності, сформованими професійними знаннями, уміннями, 

навичками; прагненням до набуття професійного досвіду; відповідними 

особистісно-професійними якостями, що зумовлюють здатність 

особистості ефективно виконувати свої професійні функції в залізничній 

галузі. 

У дослідженні виділено чотири компоненти професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків: мотиваційно-ціннісний, 
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когнітивний, операційно-діяльнісний і особистісний. Мотиваційно-ціннісний 

компонент визначається сукупністю особистісно-професійних інтересів, 

потреб, мотивів, цінностей, що забезпечують стійку зацікавленість процесом 

фахової підготовки, дозволяють здійснювати професійну діяльність на 

морально-етичному підґрунті, актуалізують мотивацію до професійного 

розвитку та вдосконалення. Когнітивний компонент відображає сукупність 

фундаментальних та фахових знань, які становлять теоретичне підґрунтя 

професійної діяльності в залізничній галузі, є основою для формування 

професійних умінь та навичок, забезпечують мотивацію до реалізації в 

обраній професійній сфері. Операційно-діяльнісний компонент виявляється 

як сукупність умінь та навичок, необхідних для виконання стандартних 

вимог, обов’язків і здатності розв’язувати завдання, виконувати обов’язки та 

вирішувати типові проблемні ситуації у сфері професійної діяльності фахівця 

залізничної галузі. Особистісний компонент становить сукупність 

особистісних та професійних якостей, які реалізуються через відповідальне 

ставлення до професії та прагнення до здійснення усвідомлених вчинків з 

метою забезпечення безпеки й комфорту пасажирів залізничного транспорту; 

до виконання посадових обов’язків з обслуговування пасажирів і рухомого 

складу; дотримання регламентів залізничного руху на основі успішного 

професійного навчання, усвідомленого застосування знань транспортної 

ергономіки та ризикології, умінь з виконання операційних дій, ціннісного 

ставлення до статусу працівника залізниці. 

З метою виявлення рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків визначено комплекс критеріїв, який дає 

рівневу якісно-кількісну характеристику стану об’єкта вивчення: 

мотиваційно-ціннісний (усвідомлення потреби до професійної діяльності 

майбутнього техніка-електромеханіка; професійна мотивація; інтереси до 

майбутньої професійної діяльності, цінності майбутньої професійної 

діяльності); когнітивний критерій (кількість та усвідомленість знань; 

швидкість виконання контрольних завдань); операційно-діяльнісний критерій 
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(практичні навички, уміння, досвід практичної роботи); особистісний 

(відповідальність, уважність, рішучість, кмітливість, стресостійкість). З 

урахуванням критеріїв та показників схарактеризовано рівні сформованості 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків: високий – 

здатність самостійно й високоефективно розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та вирішувати практичні проблеми професійної діяльності у сфері 

залізничного транспорту відповідно до спеціалізації; середній – здатність 

самостійно й ефективно розв’язувати спеціалізовані завдання та вирішувати 

практичні проблеми професійної діяльності у сфері залізничного транспорту 

відповідно до спеціалізації; низький – здатність самостійно, але неефективно 

розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми професійної 

діяльності у сфері залізничного транспорту відповідно до спеціалізації. 

Досліджено особливості професійної підготовки техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. Доведено 

необхідність урахування специфіки залізничної галузі та активізації 

механізмів інтеграції коледжів транспортної інфраструктури й виробництва; 

актуальність оновлення змісту, технологій підготовки фахівців відповідно до 

компетентнісної моделі випускника, побудованої на підставі освітніх та 

професійних стандартів; реалізації нових підходів до формування та розвитку 

сукупності ключових загальнопрофесійних і вузькопрофесійних 

компетенцій, що вимагає посилення мотивації до навчання, утвердження 

компетентнісного підходу в навчально-методичному забезпеченні освітнього 

процесу, розширення технологій активного навчання, урахування потреб 

студентів, їхнього особистісного та професійного досвіду. 

Виокремлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури: 

 формування позитивної мотивації до оволодіння майбутньою 

професією;  
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 розроблення змісту навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін на засадах компетентнісного підходу; 

 використання інтерактивних технологій навчання, зорієнтованих на 

імітацію професійної діяльності.  

Упровадження педагогічних умов формування професійної 

компетентності техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 

інфраструктури в процесі фахової підготовки відбувалося комплексно та 

передбачало: розширення форм і методів роботи щодо активізації навчально-

професійної мотивації; широке використання інтерактивного навчання за 

допомогою переходу до занять ситуаційно-проблемного характеру; 

розширення дискусійних форм навчальних занять, більш активне 

запровадження тренінгових, тренажерних та проектних методів; 

використання різноманітних рольових ігор, ситуаційних, практико 

зорієнтованих вправ тощо. Вагомим інструментом формування у студентів 

професійної компетентності стало оновлення з урахуванням 

компетентнісного підходу навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін.  

Проведено педагогічний експеримент щодо формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури, який складався з таких етапів: 

на першому етапі (друга половина 2015 року) вивчено та 

проаналізовано наукову літературу з визначеної проблеми; сформульовано 

мету експериментальної роботи, сформовано гіпотезу дослідження, обрано 

об’єкт, предмет та визначено завдання експериментальної роботи, здійснено 

її теоретичне обґрунтування, проведено пілотне дослідження;  

на другом етапі (перша половина 2016 року – перша половина 2018 

року) реалізовано констатувальний та формувальний етапи педагогічного 

експерименту; 

на третьому етапі дослідно-експериментальної роботи (травень – 

червень 2018 року) проведено контрольний етап педагогічного експерименту, 
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здійснено аналіз отриманих даних і порівняння аналітичного матеріалу з 

метою та завданнями дослідження; здійснено статистичну обробку 

результатів експериментальної роботи; побудовано схеми, моделі, таблиці, 

графіки; осмислено та аналітично викладено матеріали й висновки. 

Результати порівняльного аналізу емпіричних даних засвідчують, що 

рівень сформованості компонентів професійної компетентності в 

контрольній групі істотно не змінився. Натомість в експериментальній групі 

збільшилася кількість студентів із високим і достатнім рівнями 

сформованості всіх складників досліджуваної компетентності та зменшилася 

з низьким, а саме: високий рівень сформованості мотиваційно-ціннісного 

компонента зріс на 26,4%, достатній – на 4,8%, низький зменшився на 31,2%; 

високий рівень сформованості когнітивного компонента підвищився на 

23,3%, достатній – на 12%, низький зменшився на 35%; високий рівень 

сформованості операційно-діяльнісного компонента збільшився на 18,8%, 

достатній – на 1,9%, низький зменшився на 20,7%; високий рівень 

сформованості особистісного складника зріс на 14,6%, достатній – на 8,9%, 

низький зменшився на 23,5%. 

Для статистичної обробки експериментально отриманих даних та 

визначення оцінки статистичної значущості рівнів сформованості 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків в 

експериментальній і контрольній групах застосовано двосторонній критерій 

Пірсона χ2(хі-квадрат). 

Порівнявши дані, одержані в ході констатувального й формувального 

етапів експериментального дослідження, можемо стверджувати, що 

підвищення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури 

відбулося внаслідок упровадження запропонованої сукупності педагогічних 

умов. 

Ключові слова: професійна освіта, залізнична галузь, компетентнісний 

підхід, професійна компетентність, формування, майбутні техніки-
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електромеханіки, педагогічні умови, інтерактивні технології, коледжі 

транспортної інфраструктури. 
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ABSTRACT 

Davyskyba V. O. Forming Vocational Competence of Future 

Technicians- Electromechanics at Colleges of Transport Infrastructure. – 

Qualification scientific work printed as manuscript. 

  The thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in Speciality 13.00.04 „Theory and Methods of Professional Training” 

(015 Professional Education). – State Higher Educational Institution „Donbas State 

Pedagogical University”. – Sloviansk, 2019. 

The thesis is a theoretical and experimental study of the problem of forming 

the vocational competence of the future technicians-electromechanics in the 

process of professional training at colleges of transport infrastructure. The thesis 

offers a new solution to the scientific problem, which is to determine, to 

substantiate theoretically and to verify experimentally the effectiveness of 

pedagogical conditions for forming the vocational competence of future 
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technicians-electromechanics in the process of professional training at colleges of 

transport infrastructure. 

In the thesis based on analysing the sources of scientific literature the key 

concepts „competency”, „competence”, „vocational competence” are defined. It is 

clarified the sense meaning of the concept vocational competence of the future 

technician-electromechanic as an integrated property of the individual, which is 

characterised by the stable motivation to carry out professional activities formed 

by professional knowledge, skills and abilities; by the desire to gain professional 

experience; by the corresponding personal and professional qualities that 

determine the individual’s ability to effectively perform his/her professional 

functions in the railway industry.  

In the study four components of the vocational competence of the future 

technician-electromechanic are identified, they are motivation-valuable, cognitive, 

operation-activity and personal. The motivational-valuable component is 

determined by a combination of personally-professional interests, needs, motives, 

values that ensure a steady interest in the process of professional training, allow to 

carry out professional activities on a moral and ethical basis, actualise motivation 

for professional development and improvement. The cognitive component reflects 

a set of fundamental and professional knowledge that constitutes the theoretical 

foundation for professional activities in the railway industry, is the basis for 

forming professional abilities and skills and provide motivation for implementing 

them in the chosen professional field. The operation-activity component is 

manifested as a set of abilities and skills necessary to fulfil standard requirements, 

responsibilities and capability to solve tasks, to perform duties and solve typical 

problem situations in the field of professional activities of the railway specialist. 

The personal component is a combination of personal and professional qualities 

which are implemented through a responsible attitude to the profession and the 

desire to implement conscious actions in order to ensure the safety and comfort of 

passengers of the rail transport; to fulfil official duties for servicing passengers and 

movable property; to observe the railway traffic regulations on the basis of 
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successful professional training, to apply consciously the knowledge of transport 

ergonomics and risk-taking studies, ability to perform operational actions, value 

attitude to the status of the railroad employee. 

In order to diagnose the level of forming the vocational competence of 

future technicians-electromechanics the set of criteria is defined which gives a 

qualitative and quantitative characteristics of the state of the object of studying: the 

motivational-valuable criterion (awareness of the need for professional activities of 

the future technician-electromechanic, professional motivation, interests in future 

professional activities, the values of future professional activities); the cognitive 

criterion (quantity and awareness of knowledge; quickness of fulfilling control 

tasks); the operational-activity criterion (practical skills, abilities, experience of 

practical work); the personal criterion (responsibility, attentiveness, resolution, 

intelligence, stress resistance). Taking into account the criteria and indicators, the 

levels of forming the vocational competence of future technicians-

electromechanics are characterised: high – the ability to solve independently and 

highly efficiently the complex specialised tasks and to solve practical problems of 

professional activities in the field of the rail transport according to specialisation; 

medium – the ability to solve independently and efficiently the specialised tasks 

and to solve practical problems of professional activities in the field of the rail 

transport in accordance with the specialisation; low – the ability to solve 

independently but ineffectively  the specialised tasks and practical problems of 

professional activities in the field of the rail transport in accordance with the 

specialisation. 

The peculiarities of the vocational training of technicians-electromechanics 

at colleges of the transport infrastructure are investigated. It is proved the necessity 

of taking into account the specifics of the railway industry and activating the 

mechanisms of integration of colleges of the transport infrastructure and 

production; the urgency of updating the content, technologies for training 

specialists according to the competence model of the graduate, constructed with 

the help of taking into account the educational and professional standards; the 
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implementation of new approaches to forming and developing a set of key general 

professional and narrow professional competencies, which requires strengthening 

the motivation to study, adopting the competence approach in the teaching and 

methodological provision of the educational process, expanding the active learning 

technologies, taking into account the needs of students, their personal and 

professional experience. 

The pedagogical conditions for forming the vocational competence of the 

future technicians-electromechanics at colleges of the transport infrastructure are 

identified and theoretically substantiated:  

 forming the positive motivation to master the future profession;  

 developing the content of the educational-methodical provision for the 

disciplines learnt based on the competence approach;  

 using the interactive technologies of learning and teaching which are 

oriented to imitate the professional activity. 

 Implementing the pedagogical conditions for forming the vocational 

competence of the future technicians-electromechanics at colleges of the transport 

infrastructure in the process of professional training has been conducted in the 

complex manner, and it has envisaged expanding the forms and methods of work 

on activating the educational and professional motivation; using widespread the 

interactive learning through the transition to classes that are of situational-

problematic character; enlarging discussion forms of training classes, introducing  

more actively training, simulation and design methods; using a variety of role-

playing games, situational, practice-oriented exercises, etc. The renewed 

components of teaching and methodological support of educational disciplines 

based on the competence approach have become a powerful instrument for forming 

the students’ vocational competence. 

It has been conducted the pedagogical experiment on forming the vocational 

competence of the future technicians-electromechanics at colleges of the transport 

infrastructure which consists of these stages: 
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at the first stage (second half of 2015), the scientific literature on the 

problem investigated was studied and analysed; the purpose of the experimental 

work was formulated, the research hypothesis was formed, the object and the 

subject were selected, and the objectives of the experimental work were 

determined, its theoretical substantiation was carried out, the pilot study was 

conducted; 

at the second stage (the first half of 2016 – the first half of 2018), the stating 

and forming stages of the pedagogical experiment were implemented; 

at the third stage of the research-experimental work (May – June of 2018), 

the control phase of the pedagogical experiment was carried out; the analysis of the 

obtained data and the comparison of the analytical material with the purpose and 

the objectives of the study were carried out; the statistical processing of the results 

of the experimental work was performed; the diagrams, models, tables, graphs 

were constructed; the materials and conclusions were presented comprehensively 

and analytically. 

The results of the empirical data prove that the level of components of the 

vocational competence formed in the control group has not substantially changed. 

However, in the experimental group the number of students with high and 

sufficient levels of all the formed components of the investigated competence has 

increased and decreased with the low one, namely: the high level of the formed 

motivational-valuable component has increased by 26.4%, the sufficient one – by 

4.8%, the low level has decreased by 31.2%; the high level of the formed cognitive 

component has increased by 23.3%, the sufficient level – by 12%, the low level 

has decreased by 35%; the high level of the formed operational-activity component 

has increased by 18.8%, the sufficient level – by 1.9%, the low level has decreased 

by 20.7%; the high level of the formed personal component has increased by 

14,6%, the sufficient level – by 8,9%, the low level has decreased by 23,5%. 

For statistical processing of the experimentally obtained data and 

determining the estimation of statistical significance of the levels of formation of 

the vocational competence of future technicians-electromechanics in the 
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experimental and control groups, Pearson’s two-sided criterion χ2 (χ-square) was 

used. 

Comparing the data obtained during the stating and forming stages of the 

experimental study, it can be stated that increasing the level of the vocational 

competence formed of future technicians-electromechanics at colleges of the 

transport infrastructure occur as a result of introducing the proposed set of the 

pedagogical conditions. 

Key words: vocational education, railway branch of industry, competence 

approach, vocational competence, forming, future technicians-electromechanics, 

pedagogical conditions, interactive technologies, colleges of transport 

infrastructure. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. На початку третього тисячоліття 

наше суспільство перебуває у ситуації, коли технологічна складність 

виробництва зростає швидше, ніж рівень кваліфікації робітничих кадрів. 

Нестримний потік новітніх технологій у всіх галузях виробництва вимагає 

від вітчизняної професійної школи визначення нових пріоритетів, а відтак 

перегляду всієї системи підготовки фахівців на засадах сучасних освітніх 

концепцій. 

Підготовка майбутнього фахівця до виконання посадових обов’язків – 

складна, багатогранна проблема, успішне розв’язання якої залежить від 

скоординованості фахової підготовки. Змістовні зміни трудової діяльності 

переважної більшості професій на вітчизняному ринку праці, поступове 

зближення з європейськими ресурсними й освітніми структурами 

зумовлюють потребу в оновленні змісту професійної освіти, посилення її 

практичної спрямованості, формування компетентності випускників 

професійних закладів освіти в контексті інформаційного й соціокультурного 

розвитку сучасного суспільства. 

З огляду на це сучасні фахівці залізничної галузі повинні мати широкий 

технічний світогляд, бути здатними до оперативного реагування на будь-які 

зміни в технологічному процесі, спроможними передбачати наслідки цих 

змін, планувати свої дії, самостійно визначати найбільш раціональні прийоми 

праці. 

Необхідність ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців 

залізничної галузі в коледжах транспортної інфраструктури визначено в 

чинних державних документах: Законах України „Про освіту (2017)”, „Про 

вищу освіту” (2014), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 

– 2021 рр. (2013), Стратегії сталого розвитку „Україна – 2020” (2015), 

постановах Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національної 
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рамки кваліфікацій” (2011), „Транспортна стратегія України на період до 

2020 року” (2016) та інших державних нормативних документах.  

У вищій школі триває процес пошуку шляхів підвищення рівня 

професійної компетентності фахівців залізничної галузі, розробки та 

затвердження нових форм і методів професійної освіти, використання 

інноваційних технологій навчання. Протягом останніх десятиліть суттєвим 

чином змінюються методи та підходи до підготовки фахівців залізничного 

транспорту. Відбуваються не лише кількісні, але й якісні зміни і в 

облаштуванні рухомого складу, і в організації його руху. Усе це вимагає 

підготовки фахівців нової генерації, здатних забезпечити ефективне 

функціонування залізниці та покращити надійність і вчасність перевезень. 

Проблема підготовки майбутніх залізничників – фахівців технічного 

профілю є предметом вивчення вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Фундаментальною основою дослідження слугують праці, у яких 

обґрунтовано теоретико-методологічні засади модернізації освіти в умовах 

інтеграційних процесів у суспільстві та ідей упровадження компетентнісно 

зорієнтованого підходу до навчання (Л. Антонюк, І. Бех, І. Зимня, І. Зязюн, 

В. Кремень, О. Локшина, В. Луговий, Л. Лук’янова, С. Максименко, 

Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Савченко, С. Слюсаренко, О. Пометун, 

Ж. Таланова, А. Хуторськой та ін.).  

Важливу роль для формування теоретичної основи дослідження 

відіграли наукові розвідки, у яких висвітлено основні положення професійної 

діяльності фахівців технічного профілю (С. Артюх, Н. Брюханова, Е. Зеєр, 

О. Коваленко, Г. Романовський, П. Яковишин та ін.); теоретико-методичні 

засади вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців 

(С. Батишев, Р. Гуревич, Г. Дутка, О. Падалка, В. Радкевич, С. Сисоєва, 

В. Стешенко, Л. Сушенцева та ін.), особливості організації освітнього 

процесу в закладах професійної освіти (І. Бойчук, М. Братко, О. Вітюк, 

Т. Гуляєва, Ю. Ілясова, Л. Марцева, С. Кравець, О. Назарова, В. Чебукіна, 

Г. Шатковська та ін.); психолого-педагогічні аспекти діяльності фахівців 
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технічного спрямування (В. Моляко, К. Платонов, С. Сапожников, 

В. Стрельніков, Ю. Трофімов, М. Фоміна та ін.). 

У контексті нашої роботи суттєве значення мають праці, у яких знайшли 

відображення проблеми формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців різних профілів (В. Адольф, В. Байденко, Т. Браже, Н. Кічук, 

С. Кравець, В. Кричевський, Н. Кузьміна, А. Маркова, О. Омельченко, 

Е. Панасенко, О. Пометун та ін.); розкриття теоретико-методичних засад 

формування професійної компетентності фахівців у закладах освіти 

технічного спрямування (Н. Бурмакіна, О. Коваленко, Д. Костюк, 

С. Мартиненко, О. Мельник, Л. Петренко, В. Петрук, А. Подозьорова, 

О. Пономарьов, Т. Пятничук, Т. Ткаченко, О. Шищенко, О. Яковчук та ін.). 

Теорію та практику підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі 

розкрито в студіях таких науковців, як: В. Алтухов, С. Богатчук, О. Бурсук, 

С. Василенко, Ю. Клецов, Л. Сподинська, Р. Сущенко, Т. Шаргун та ін. 

Актуальність і доцільність розв’язання проблеми посилено виявленими 

в процесі дослідження суперечностями між: потребою у 

висококваліфікованих спеціалістах у залізничній галузі та недостатнім 

рівнем фахової підготовки техніків-електромеханіків; об’єктивною потребою 

вдосконалення фахової підготовки майбутніх техніків-електромеханіків на 

засадах компетентнісного підходу та відсутністю педагогічних умов 

реалізації цього процесу; вимогами до професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків і недостатньо ефективним процесом оновлення 

методів, засобів, форм та змісту їхньої фахової підготовки в коледжах 

транспортної інфраструктури. 

Актуальність, недостатня обґрунтованість теоретичних і практичних 

аспектів розв’язання окресленої проблеми зумовили вибір теми дисертації 

„Формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у процесі фахової підготовки у коледжах транспортної 

інфраструктури”. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Державного 

вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний 

університет” „Інноваційні технології в технологічній освіті” (державний 

реєстраційний номер 0115U003307). Тему затверджено Вченою радою 

Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет” (протокол № 3 від 20 жовтня 2016 р.) й узгоджено 

Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки 

та психології НАПН України (протокол № 7 від 29 листопада 2016 р.). 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування професійної 

компетентності техніків-електромеханіків у процесі фахової підготовки. 

Мета дослідження полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у процесі 

фахової підготовки в коледжах транспортної інфраструктури. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:   

1. Проаналізувати стан проблеми в педагогічній теорії та практиці, 

уточнити сутність базових понять дослідження. 

2. Визначити компоненти, критерії та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у процесі фахової 

підготовки в коледжах транспортної інфраструктури.  

3. Дослідити особливості фахової підготовки майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури.  

4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у процесі фахової 

підготовки в коледжах транспортної інфраструктури.   
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5. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у межах фахової підготовки в коледжах транспортної 

інфраструктури.  

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс таких 

методів дослідження: теоретичних – аналіз, синтез та узагальнення змісту 

законодавчих актів і нормативно-правових документів, психолого-

педагогічної та навчально-методичної літератури, навчально-методичної 

документації (освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, навчальні плани, навчальні програми, методичні 

рекомендації, інформаційні ресурси Інтернету, матеріали конференцій) з 

метою уточнення сутності досліджуваних понять, характеристики стану 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у процесі фахової підготовки в коледжах транспортної 

інфраструктури; порівняння, дедукція, індукція, абстрагування, за 

допомогою яких здійснено обґрунтування педагогічних умов її 

сформованості; узагальнення та систематизація – для формулювання 

висновків дослідження; емпіричних – педагогічне спостереження, опитування 

(анкетування, тестування, бесіда), експертна оцінка, що використані для 

діагностики стану предмета дослідження; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний, контрольний) із метою перевірки 

ефективності педагогічних умов формування професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків; методів математичної статистики, 

що дали змогу оцінити вірогідність результатів моніторингу рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків.   

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

– уперше на основі комплексного наукового аналізу обґрунтовано 

педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у процесі фахової підготовки в коледжах 
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транспортної інфраструктури (формування позитивної мотивації до 

оволодіння майбутньою професією; розроблення змісту навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін на засадах 

компетентнісного підходу; використання інтерактивних технологій навчання, 

зорієнтованих на імітацію професійної діяльності);  

– уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: поняття 

„професійна компетентність техніка-електромеханіка”, теоретичні 

положення щодо сутності, структури, критеріїв, показників і рівнів 

сформованості професійної компетентності техніка-електромеханіка;  

– подальшого розвитку набули форми, методи та засоби формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у контексті 

фахової підготовки в коледжах транспортної інфраструктури.   

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що розроблено та впроваджено в освітній процес навчально-

методичний супровід до формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у процесі фахової підготовки в коледжах 

транспортної інфраструктури (добір і адаптація пакета діагностичних 

методик для визначення рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків, методичні розробки щодо формування 

навчально-методичного забезпечення, створення банку професійно 

зорієнтованих завдань, ділових ігор, тренінгових вправ тощо). Матеріали 

дослідження можуть бути використані в практиці роботи коледжів для 

подальшого вдосконалення рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків.   

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес 

Державного вищого навчального закладу „Слов’янський коледж 

транспортної інфраструктури” (довідка № 86 від 22.05.2018 р.), Державного 

вищого навчального закладу „Артемівський коледж транспортної 

інфраструктури” (довідка № 01/387 від 25.06.2018 р.), Державного вищого 

навчального закладу „Дніпропетровський коледж транспортної 



 25 

інфраструктури” (довідка №01-06/268 від 24.04.2018 р.), Куп’янського 

автотранспортного коледжу (довідка № 173 від 20.04.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення 

на наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях 

різного рівня, зокрема Міжнародних, а саме: „Польсько-українське 

співробітництво в розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: 

наука, освіта, досвід” (Слов’янськ, 2017); „Інноваційні технології в науці та 

освіті. Європейський досвід” (Відень, 2017); „Молоді вчені 2018 – від теорії 

до практики” (Дніпро, 2018); „Стратегія якості у промисловості та освіті” 

(Варна, 2018), Всеукраїнських: „Формування професіоналізму фахівця в 

системі безперервної освіти” (Переяслав-Хмельницький, 2018); „Наукові 

досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки” (Запоріжжя, 

2018). 

Основні результати дисертаційної роботи обговорено на засіданнях 

кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти 

Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет” (2015 – 2018 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дослідження 

відображено у 12 одноосібних публікаціях, серед них 5 статей у провідних 

наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття в зарубіжному виданні, 6 статей і тез доповідей 

у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (259 найменувань, із них 7 – іноземними мовами), 

12 додатків на 47 сторінках, 20 таблиць, 6 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації становить 258 сторінок, із них 159 сторінок – основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ 

У КОЛЕДЖАХ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

1.1. Аналіз науково-теоретичних розробок з питань професійної 

компетентності в зарубіжній та вітчизняній літературі 

 

Проблема професійної компетентності та її формування в майбутніх 

фахівців різних галузей є однією з фундаментальних у професійній освіті. На 

сьогодні в науці накопичено величезний фонд наукових знань, що 

розкривають різноманітні підходи та аспекти формування професійної 

компетентності як найважливішого складника професіоналізму, й інтерес до 

цієї проблеми тільки зростає [2; 6; 7; 11; 14; 16; 22; 24; 29; 32; 35; 37; 38; 57; 

86; 89; 101; 113; 114; 115; 139; 145; 154; 163; 180; 211; 213; 224; 225; 253]. Це 

зумовлено, з одного боку, посиленням вимог до сучасного фахівця, його 

компетентності, з іншого, – особливим характером професійної освіти, де 

фахова орієнтація домінує в змісті та формах навчання. 

Зважаючи на це, уважаємо доцільним провести аспектний вибірковий 

аналіз наукової літератури за проблемою вивчення, зосередивши увагу на тих 

джерелах, які максимально співвідносяться із завданнями нашого 

дослідження. 

У цьому зв’язку варто виділити два основних напрями аналізу наукової 

літератури. Перший напрям передбачає вивчення історико-педагогічних 

аспектів формування компетентності у вітчизняній та зарубіжній 

педагогічній теорії та практиці. Другий – репрезентує дослідження джерел, 

що характеризують поняття „професійна компетентність”, його зміст та 

структуру. Перейдемо до аналізу першого напряму наукової літератури.  
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Передусім зазначимо, що і серед науковців, і практиків – педагогів, 

психологів, лінгвістів – немає єдиної думки щодо визначення й трактування 

поняття „компетентність”. Так, у „Сучасному словнику іншомовних слів” (за 

ред. Л. Комарової) подано поняття „компетентний” як „той, що володіє 

компетенцією – колом повноважень, наданих законом, статутом чи іншим 

актом конкретному органу або посадовій особі; знання та досвід в тій чи тій 

галузі” [92, с. 236].  

У „Cловнику іншомовних слів” (за ред. А. Абрамович) „компетентність” 

має тлумачення як „володіння знаннями, які дозволяють судити про що-

небудь, висловлювати вагому авторитетну думку” [199, с. 247].  
У „Словнику іншомовних слів” (уклад. С. Морозов, Л. Шкарапута): 

„компетентність” тлумачиться як „обізнаність, поінформованість, 

авторитетність”; тоді як „компетенція” – як „коло повноважень якої-небудь 

організації або особи; коло питань, з яких дана особа має певні знання, 

досвід, повноваження” [200, с. 282].  

Узагалі слово „competence” в перекладі з англійської мови означає 

„уміння, здатність, компетенція, компетентність, повноправність” [259, 

с. 563]. 

В англомовних тлумачних словниках указані поняття мають також такі 

значення: достатність, відповідність, уміння виконувати певне завдання, 

роботу та обов’язок; загальні вміння та навички, розумові здібності [255, 

с. 200]. 

У „Великому словнику німецької мови як іноземної” термін 

„компетентність” характеризується як „здатність до дії, уміння 

використовувати знання в практичній діяльності” [254, с. 517]. 

За „Великим тлумачним словником сучасної української мови”, 

компетенція – „гарна обізнаність із чим-небудь; коло повноважень певної 

організації або особи. Компетентний – який має достатній рівень знань у 

якій-небудь галузі; кваліфікований, ґрунтується на знанні, з чим-небудь 

гарно обізнаний, тямущий” [26, с. 445]. 
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Погляди науковців щодо першості впровадження у сферу освіти понять 

„компетентність”, „компетенція” і „компетентнісний підхід” є різними. Так, 

І. Зимня виділяє три основні етапи становлення компетентнісного підходу в 

освіті: 

 перший етап (1960 – 1970 рр.) характеризується впровадженням до 

наукового обігу категорії „компетенція” і створенням передумов для 

розмежування понять „компетенція” і „компетентність”; 

 другий етап (1980 – 1990 рр.) – використанням категорій 

„компетенція” і „компетентність” у теорії і практиці навчання мови, 

спілкування, а також щодо аналізу професіоналізму фахівців в управлінні, 

керівництві та менеджменті; 

 третій етап (початок 1990-х років) – дослідженням компетентності як 

наукової категорії у сфері освіти [81]. 

Деякі науковці, зокрема А. Дахін, Уважають, що зазначені „…поняття 

з’явились у вітчизняному педагогічному лексиконі не в результаті 

саморозвитку, а були запозичені із зарубіжної педагогічної літератури” [56, 

с. 137 – 138].  

Дійсно, „у психолого-педагогічній літературі поняття „компетентність” 

отримало значне поширення порівняно нещодавно… наприкінці 1960 – на 

початку 1970-х років у західній, а наприкінці 1980-х років – у вітчизняній 

літературі…” [25, с. 51]. 

Зокрема, у Великобританії з 1986 року була внесена концепція 

компетентнісно зорієнтованої освіти до засад національної системи 

кваліфікаційних стандартів і отримала офіційну підтримку уряду. Відтак, у 

британському підході під компетентністю розуміють сукупність 

професійних кваліфікацій, які констатують здатність робітника виконувати 

конкретну роботу на рівні, який визначається стандартом, у діапазоні певних 

обставин і в умовах, за яких вимоги змінюються. Як стверджує Л. Глазунова, 

система професійних кваліфікацій, що прийнята у Великобританії, 

складається з двох підсистем, як-от: національні загальноосвітні кваліфікації 
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(початковий загальний і продуктивний рівні) та національні професійні 

кваліфікації [36, с. 45]. 

Зважаючи на це, британський підхід до структури компетентності є 

відображенням системи освіти Великобританії загалом, у межах якої існує 

національний навчальний план з підготовки молоді й дорослих до фахової 

діяльності на окремих курсах [Там само, с. 47]. Успішно завершивши 

навчання за одним із ступенів освіти, випускник автоматично набуває 

відповідний рівень сформованості. 

В американському підході простежується спроба включити до 

структури компетентності навички, які дозволяють швидко оцінювати 

ситуацію та знаходити оригінальні виходи з неї, тобто цей підхід включає 

творчий компонент діяльності до структури компетентності фахівця. Варто 

також додати, що американський підхід до поняття „компетентність” 

відображає стан адекватного виконання завдання за певних обставин. Відтак, 

компетентного фахівця вирізняє найбільш оптимальне рішення, тобто він 

повинен мати критичне мислення. Він має обрати для розв’язання проблеми 

метод, який є більш удалим у цих умовах, володіти певною мобільністю 

знань та вмінь, широкою ерудицією з певного предмета [183, с. 54].  

Подальший розвиток компетентнісного підходу характеризується тим, 

що в документах та матеріалах ЮНЕСКО окреслено коло так званих 

ключових компетенцій, які мають бути обов’язковим результатом освіти. 

Учасники міжнародної конференції, проведеної за спільної участі ЮНЕСКО 

та Міністерства освіти Норвегії (Департаменту технічної освіти та 

професійної підготовки) [256, с. 6], що відбулася 2004 р., поняття 

компетентності трактують як здатність застосовувати знання та вміння 

ефективно й творчо в міжособистісних стосунках, що передбачають 

взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, як і в 

професійній діяльності. Компетентність – поняття, що логічно походить від 

ставлень до цінностей та від умінь до знань. 
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У документах Міжнародної комісії Ради Європи тлумачення поняття 

„компетентність” подається як „загальні або ключові вміння, базові знання, 

фундаментальні шляхи навчання” [93, с. 8]. В останніх публікаціях 

ЮНЕСКО „компетентність” трактується як „поєднання знань, умінь, 

цінностей і ставлень, які застосовуються у повсякденні” [95, с. 8]. Експерти 

країн Європейського Союзу визначають поняття „компетентність” як 

„здатність застосовувати знання й уміння” [Там само]. Згідно із визначенням 

Міжнародного департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти, 

„компетентність” – це „спроможність кваліфіковано проводити діяльність, 

виконувати завдання або роботу” [Там само, с. 9]. 

При цьому це поняття тлумачиться як знання, уміння, навички і 

ставлення, що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати ті чи 

ті функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі 

або конкретній діяльності [258]. 

Утім, у більшості зарубіжних досліджень поняття „компетенція” 

розуміється не як набір здібностей, знань та вмінь, а як здатність або 

готовність мобілізувати всі ресурси (поєднані організовані в систему знання 

й уміння, навички, здібності та психічні якості), необхідні для виконання 

завдання на високому рівні, адекватні конкретній ситуації, тобто відповідно 

до мети й умов відбування дії [253; 255 – 257].  

Так, відомий дослідник результатів освіти і компетенції С. Адам уважає, 

що компетенції й компетентності використовуються у зв’язку з результатами 

навчання. Компетенція може в широкому розумінні стосуватися здібностей, 

уміння, можливості, навичок, понять тощо. Компетентна людина – це 

людина з достатніми навичками, знаннями і можливостями. Інші науковці 

дотримуються більш вузького погляду й прирівнюють компетенцію тільки до 

навичок, набутих у процесі підготовки [77, с. 116].  

„Компетенція”, за А. Стівеном, є комбінацією характеристик (відносно 

знань та їхнього застосування, навичок, обов’язків та позицій і 

використовується для опису рівня, на якому людина може продемонструвати 
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їх). У цьому контексті „компетенція” або „набір компетенцій” означає, що 

людина може виявити певні здібності або навички і виконати завдання так, 

що це дозволить оцінити рівень досягнень. І, як зауважує автор, компетенції 

можуть демонструватися та оцінюватись [79, с. 16]. 

Загальний аналіз використання понять „компетентність” та 

„компетенція” в наукових колах за кордоном засвідчує, що, зокрема, у США 

значної уваги набуває модель „компетентного робітника”, що передбачає 

наявність такої частини спектра індивідуально-психологічних якостей, як 

самостійність, дисциплінованість, комунікативність, потреба в саморозвитку. 

У Швейцарії особливого значення надають формуванню ключових 

компетенцій. У Німеччині підготовка у вищій школі зорієнтована на 

розвиток у фахівця: пізнавальних і загальних інтелектуальних здібностей, 

загальної ерудиції, соціальних та особистісних якостей, пунктуальності, 

працездатності, ощадливості, акуратності, гнучкості, самостійності, почуття 

обов’язку, лояльності, урахування інтересів підприємства, а також здібностей 

до вміння вести перемовини, установлювати контакти, розподіляти завдання, 

приймати рішення, риторичних навичок спілкування тощо. Відповідно до 

французького „Оперативного переліку робіт і професій”, кожен працівник 

повинен мати певний набір різних технологічних базових та супутніх 

компетенцій, здібностей, що вимагаються для виконання конкретної роботи 

[256]. 

Стосовно визначення компетенцій, що є компонентами компетентності, 

немає єдиного погляду на їхню структуру. Так, багато досліджень останніх 

років присвячено ключовим компетенціям. Визначальними в цьому напрямі є 

рекомендації Ради Європи на симпозіумі „Ключові компетенції для Європи” 

(Берн, 1996 р.), у яких окреслено п’ять груп ключових компетенцій, 

оволодіння якими забезпечує якість освіти, а саме:  

1. „Політичні і соціальні компетенції” (здатність брати на себе 

відповідальність, участь у спільному прийнятті рішень, уміння регулювати 
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конфлікти мирними шляхами, брати участь у функціонуванні й 

удосконаленні демократичних інститутів). 

2. Компетенції, що стосуються життя в багатокультурному суспільстві. 

(Освіта має „озброювати” молодь такими міжкультурними компетенціями, як 

взаємоповага, здатність жити з людьми інших культур, мов, релігій). 

3. Компетенції, що визначають володіння мовним і письмовим 

спілкуванням, важливим у процесі праці й суспільного життя (володіння 

кількома мовами). 

4. Компетенції, що пов’язані з виникненням інформативної спільноти. 

Володіння новітніми технологіями, розуміння їхнього застосування, сили і 

слабкості, здатність критичного ставлення до реклами, що поширюється 

засобами масової інформації. 

5. Компетенції, що реалізують здібності і бажання навчатися все життя 

як основи неперервної підготовки в професійному плані, а також в 

особистому чи громадському житті [207]. 

„Ключові компетенції” розглядаються як основний освітній результат і 

тлумачаться як міжкультурні та міжгалузеві знання, уміння, здібності, 

необхідні для адаптації та продуктивної діяльності в різних професійних 

об’єднаннях. До ключових компетенцій фахівця можна віднести такі, що є 

універсальними для соціальної адаптації особистості, її вільної орієнтації в 

сучасному інформаційному та культурному просторах, розвитку її творчого 

потенціалу. Саме ці компетенції слід уважати загальновизначальними в 

єдиному освітньому просторі, а отже, такими, які будуть сприяти вільному 

доступу до загальноєвропейських освітніх можливостей і послуг. 

У цьому контексті важливим є також визначення поняття 

„компетентність”, надане Дж. Равеном, який у його зміст вкладає специфічну 

здатність людини, необхідну для ефективного виконання конкретної 

діяльності в певній предметній галузі. Ця здатність передбачає наявність у 

людини таких якостей, рис і здатностей, як: вузькоспеціальні знання; 
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особливого роду предметні навички; способи мислення; розуміння 

відповідальності за свої дії [257]. 

Зауважимо, що в більшості зарубіжних наукових праць терміни 

„компетенція” і „компетентність” уживають як синоніми (Дж. Равен) [257]. 

Зокрема, на думку Н. Нагорної, така невідповідність виникла „внаслідок 

неточного перекладу рекомендацій Ради Європи, коли англійське слово 

„competency” помилково перекладене на співзвучне „компетенція”. Це 

пояснюється відповідністю двох українських еквівалентів: компетенція і 

компетентність, одному англійському – „competency(е)” [139, с. 266]. 

М. Головань зазначає, що „в англомовних джерелах застосовується 

також слово „competency”, що є абсолютним синонімом „competence”. Поміж 

тим, ґрунтуючись на аналізі етимологічної інформації із тлумачного 

словника, „competency” походить від латинського „competentia”, а це означає, 

що його потрібно перекладати як „компетенція” [38, с. 225]. 

Н. Бібік також уважає, що однією з причин є неточний переклад з 

іноземної мови: „Запозичення термінології із зарубіжних видань через 

неточність перекладу внесло безліч непорозумінь у з’ясуванні явищ, які … не 

є новими ні для української терміно-лексичної традиції, ні для педагогічної 

дійсності” [10, с. 46]. 

Усвідомлення цього певною мірою залежить від розуміння сутності та 

змісту понять „компетенція” і „компетентність”, які хоча й запозичені із 

зарубіжної педагогічної літератури, але для української педагогіки є відносно 

новими, відтак можливі різні їх тлумачення та пояснення. 

Так, згідно із Законом України „Про вищу освіту”, компетентність – 

динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти [174]. 
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Психолого-педагогічні та методичні публікації свідчать про значне 

зацікавлення вітчизняних і зарубіжних дослідників тлумаченням змісту 

понять „компетенція” і „компетентність”. 

Спроби науковців дати їх визначення демонструють різні погляди на 

зміст цих понять. Приміром, термін „компетенція” трактується як: 

 „загальна здатність, яка ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях і 

нахилах, набутих під час навчання” [245, с. 30]; 

 „готовність учня використовувати засвоєні знання, уміння й навички, 

а також способи його діяльності в житті для вирішення практичних і 

теоретичних завдань” [233, с. 61]; 

 „сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, 

навичок, способів діяльності), які стосуються певного кола предметів і 

процесів та є необхідними, щоб якісно та продуктивно діяти щодо них” [229, 

с. 60]; 

 „освітній результат, який виявляється в підготовленості випускника, 

у реальному оволодінні ним методами та засобами діяльності, у можливостях 

справлятися з поставленими завданнями; форма поєднання знань, умінь і 

навичок, яка дозволяє ставити і досягати мети в перетворенні довкілля” [194, 

с. 139]; 

 „професійно-статусна можливість щодо здійснення людиною 

державних, соціальних і особистісних повноважень у професійній 

діяльності” [39, с. 23]; 

 „…система базових характеристик, які визначають професійний 

успіх і можуть бути описані в термінах поведінки, тобто компетенція 

технологічна і її можна діагностувати” [228, с. 82]. 

Таке саме розмаїття визначень спостерігається також й щодо поняття 

„компетентність”. Зокрема, це такі: 

 „…інтегральна якість особистості, яка виявляється в її загальній 

здатності та готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях і досвіді, які 
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набуті в процесі навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну й 

успішну участь у діяльності” [194, с. 139]; 

 „…володіння людиною відповідною компетенцією, яка включає її 

особистісне ставлення до цієї компетенції та предмета діяльності” [233, 

с. 60]; 

  „…сукупність індивідуальних здатностей, навичок, професійних 

умінь і знань, наявність базової освіти і досвіду роботи, стан здоров’я 

працівника, які необхідні для реалізації професійних функцій у межах 

конкретної посади (професії)” [221, с. 33]; 

 „…не тільки професійні знання, навички і досвід у спеціальності, але 

і ставлення до справи, визначені (позитивні) схильності, інтереси і 

прагнення, здатність ефективно використовувати знання й уміння, а також 

особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному 

робочому місці у конкретній робочій ситуації” [143, с. 96]; 

 „…здатність приймати рішення і нести відповідальність за їх 

реалізацію при виконанні функціональних обов’язків” [55, с. 10]. 

Для нашого дослідження в контексті розмежування та розуміння 

сутності цих понять суттєвий інтерес становлять підходи (які ми також 

поділяємо) окремих дослідників компетентнісного підходу, наприклад, 

А. Хуторськой, розділяючи ці поняття, під „компетенцією” розуміє наперед 

задану вимогу (норму) до освітньої підготовки учня, а під „компетентністю” 

– особистісну його якість (сукупність якостей), які вже набуті, а також 

мінімальний досвід щодо діяльності в заданій сфері: „Компетентність 

передбачає мінімальний досвід застосування компетенції” [233, с. 61]. 

Утім зауважимо, що деякі науковці практично не розмежовують ці 

поняття: „Загалом обидва поняття (компетенція і компетентність) 

відображають цілісність та інтегративну сутність результату освіти на будь-

якому рівні і в будь-якому аспекті” [56, с. 141].  

На думку Ю. Ємельянова, „компетентність” – це рівень освіти 

соціальних і індивідуальних форм активності, що дозволяє особі в межах 
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власної здатності і статусу успішно функціонувати в суспільстві [70, 36 с.]. 

У цьому визначенні чітко простежується досвід, знання й уміння особи в 

певній галузі, хоча, на наш погляд, поняття „компетентність” має більш 

широкий зміст. З огляду на це, Ю. Майсурадзе [119, с. 277] поділив підходи 

до визначення компетентності на три групи: 

1. Трактування компетентності в тлумаченні справи, знання науки 

управління. 

2. Включення до змісту компетентності рівня освіти, досвіду роботи за 

фахом, стану роботи. 

3. Розгляд компетентності у взаємозв`язку знань і засобів їх реалізації 

на практиці. 

На думку В. Калініна, „компетентність” є більш широке поняття, яке 

характеризує і визначає рівень професіоналізму особистості, досягнення 

якого відбувається через здобуття необхідних компетенцій, що становлять 

мету професійної підготовки фахівця [86, с. 8]. 

Іншого погляду дотримується М. Головань, стверджуючи, що поняття 

„компетенція” пов’язане зі змістом сфери діяльності, а „компетентність” 

завжди стосується особи, характеризує її здатність якісно виконувати певну 

роботу. Ці поняття „знаходяться у різних площинах” [38, с. 230]. 

О. Кучай зазначає, що „компетентність – володіння людини відповідною 

компетенцією, що охоплює її особисте ставлення до неї та предмета 

діяльності” [109, с. 45]. Дослідник наголошує, що „хоча поняття 

„компетентність” і „компетенція” мають різне значення, однак сукупно вони 

відображають цілісність і сукупну, інтеграційну суть як результату освіти, 

так і результату діяльності людини” [109, с. 47]. 

На педагогічному рівні трактувань поняття „компетенція” вважаємо 

цікавим підхід професора Е. Зеєра, який під „компетенцією” розуміє загальну 

здатність фахівця мобілізувати в професійній діяльності знання, уміння й 

навички, а також узагальнені способи виконання дій, що зумовлюють 

здатність діяти самостійно й відповідально в межах компетентності. На його 
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думку, компетенція виявляється і проявляється в конкретних ситуаціях, 

визначених обставинах і є інтеграцією знань, умінь, досвіду із соціально-

професійною ситуацією [79, с. 21]. 

У психологічних наукових колах учені також по-різному тлумачать 

поняття „компетентність”. З погляду В. Огарьова [149, с. 10], 

„компетентність” – це категорія, котра характеризує людину як суб’єкта 

спеціалізованої діяльності, де розвиток здібностей дає можливість 

виконувати кваліфіковану роботу, приймати відповідальні рішення у 

проблемних ситуаціях, планувати й удосконалювати дії, що призводять до 

раціонального й успішного досягнення запланованої мети. Автор розуміє 

„компетентність” як стійку здатність до діяльності із знанням справи та 

репрезентує її як категорію з п`яти головних компонентів: 

 глибоке розуміння сутності в процесі вирішення завдань і проблем; 

 добре знання досвіду у певній сфері, активне опанування його 

кращими досягненнями; 

 уміння обрати засоби дії, котрі адекватні конкретним обставинам 

місця та часу; 

 почуття відповідальності за отримані результати; 

 спроможність навчатися на помилках і вносити корективи в процес 

досягнення мети. 

„Компетентність” у дослідженнях Ю. Татура є якістю, характеристикою 

особистості, що надає їй право вирішувати, висловлювати судження в певній 

галузі. Основою цієї якості є знання, досвід соціально-професійної діяльності 

людини. Тим самим автор підкреслює збірний, інтегративний характер 

поняття „компетентність” [223] . 

Інший підхід до тлумачення поняття „компетентність” подає 

М. Чошанов [238, с. 6], пропонуючи формулу компетентності як суму 

мобільності знань та гнучкості методу. З огляду на це автор уважає, що 

компетентність фахівця вирізняється здатністю серед множини рішень 

вибирати оптимальне, аргументовано відхиляти хибні, піддавати сумніву 
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ефективність вибору його прийняття. Компетентність передбачає постійне 

оновлення знань, володіння новою інформацією для успішного вирішення 

професійних завдань. Зважаючи на це, компетентна людина має не тільки 

розуміти сутність проблеми, а й уміти її розв’язувати практично, тобто 

володіти методом розв’язування, найбільш корисним за цих обставин. 

Отже, компетентність формується, розвивається і проявляється в процесі 

конкретної діяльності, а не абстрактної. У зв’язку з цим можна 

наголошувати, що компетентність – це вміння та культура здійснювати певну 

діяльність. Така позиція збігається з позицією Міжнародного департаменту 

стандартів для навчання, досягнення та освіти: „поняття „компетентність” 

визначається як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність…..” 

[147, с. 20]. 

Компетентність проявляється, на думку В. Ягупова [250], у конкретній 

ситуації під час здійснення професійної діяльності, оскільки якщо вона 

залишається не виявленою, потенційною, то це не є компетентністю, а лише 

прихованою можливістю. Науковець зауважує, компетентність не може бути 

ізольована від конкретних умов її реалізації та діяльності. У межах такого 

розуміння варто наголосити на тому, що компетентність – це підготовленість 

(теоретична, практична, особистісна, психологічна тощо) до здійснення 

певної професійної діяльності та наявність професійно важливих якостей 

фахівця, які сприяють цій діяльності. 

Аналіз змісту визначень поняття „компетентність” показує, що 

практично кожне з них включає і основні характеристики, і знання, досвід у 

певному виді діяльності. 

У науковій літературі існують визначення ключових (загальних), 

професійних, академічних та інших видів компетентностей. Вивчивши досвід 

педагогів різних країн світу, зарубіжні експерти виділяють основну рису 

ключових компетентностей – „вони мають бути сприятливими для всіх 

членів суспільства, незалежно від статі, класу, раси, сімейного стану та мови. 

Крім того, ключові компетентності мають бути узгодженими не тільки з 
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етнічними, економічними та культурними цінностями та конвенціями 

відповідного суспільства, а й відповідати пріоритетам і цілям освіти та 

носити особистісно-орієнтований характер” [148, с. 13]. 

Одним із найважливіших теоретичних узагальнень дискусії навколо 

поняття ключових компетентностей стало визначення представниками OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) трьох категорій 

ключових компетентностей як концептуальної бази, а саме: 

– автономна діяльність; 

– інтерактивне використання засобів; 

– уміння функціонувати в соціально гетерогенних групах [253, с. 8].  

Дещо інакше трактування досліджуваного поняття дають С. Шишов та 

В. Кальней [246], які визначають такі види ключових компетентностей:  

–  компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що 

ґрунтується на способах здобуття знань із різних джерел інформації; 

–  компетентність у сфері соціально-трудової діяльності: уміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, навички самоорганізації, уміння 

орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин, оцінювати власні 

професійні можливості; 

–  компетентність у побутовій сфері; 

– компетентність у культурно-дозвіллєвій сфері. 

У цьому ж зв’язку до ключових компетентностей, зокрема у шкільній 

освіті, російська дослідниця І. Зимня [80] зараховує такі: 

– компетентності пізнавальної діяльності: постановка та розв’язання 

пізнавальних завдань; нестандартність рішення; створення і вирішення 

проблемних ситуацій; продуктивне та репродуктивне пізнання; дослідження; 

інтелектуальна діяльність; 

– компетентності діяльності: гра, навчання, праця; засоби діяльності: 

планування, проектування, моделювання, прогнозування, дослідницька 

діяльність, орієнтування в різних видах діяльності; 
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– компетентності інформаційних технологій: отримання, опрацювання, 

подання інформації, її перетворення (читання, конспектування), мас-медійні, 

мультимедійні технології, комп’ютерна грамотність. 

Вітчизняні вчені в межах проекту ПРООН „Освітня політика та освіта 

„рівний – рівному” [95] запропонували такі види ключових компетентностей: 

уміння вчитись (навчальна); громадянська; загальнокультурна; 

компетентність з інформаційних і комунікаційних технологій; соціальна; 

підприємницька; здоров’язбережувальна. 

Доцільно також пригадати, що ще у 1980 р. М. Кяерст [110] 

підкреслював, що при розкритті змісту компетентності варто виокремлювати 

такі компоненти: здатність, хист, знання; діяльність людини як процес (опис, 

структура, характеристика, ознаки); результати діяльності. Автор проводив 

низку дефініцій, які розкривають зміст компетентності: 

1. Компетентність виявляє інтелектуальну відповідність особи, яка є у 

складі управлінського персоналу, завданням, розв’язування яких є 

обов’язковим для працівника на цій посаді. 

2. Компетентність виявляється у кількості й якості завдань, які 

сформульовані та розв’язані особою, котра є членом управлінського 

персоналу, у її основній роботі. 

3. Компетентність є одним з компонентів особи або сукупності 

відомих рис особи, що зумовлюють успіх у розв’язуванні основних завдань. 

4. Компетентність є системою відомих властивостей особи, що 

виявляються в результативності розв’язаних проблемних завдань. 

5. Компетентність – це одна із властивостей особи, що сприяє 

ефективному вирішенню проблем, котрі трапляються у сфері діяльності 

людини і здійснюються в інтересах цієї установи. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі обговорюється проблема 

складу ключових компетенцій, їх необхідна і достатня кількість для успішної 

адаптації випускника закладу на ринку праці й у суспільстві. На думку 

А. Хуторського, у цьому переліку мають бути такі компетенції: 
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 ціннісно-змістовна, яка пов’язана з ціннісними орієнтаціями студента, 

його здатністю бачити і розуміти навколишній світ, усвідомлювати власне 

призначення і роль у ньому, ефективно самому проявитись у світі й 

професійному житті, будувати і реалізовувати життєві стратегії загалом; 

 загальнокультурна (культурологічні основи сімейних, соціальних, 

суспільних явищ, компетенції у побутовій і дозвільній сфері); 

 навчально-пізнавальна, що містить готовність студента до самостійної 

пізнавальної діяльності, зокрема навички й уміння рефлексії, організації, 

планування діяльності, самооцінки тощо; 

 інформаційна (здатність використовувати інформаційно-

комунікаційні технології); 

 комунікативна (готовність до взаємодії з іншими людьми, співпраця 

тощо); 

 соціально-трудова (готовність до виконання ролі громадянина, 

споживача, сім’янина);  

 особистісного вдосконалення (володіння способами фізичного, 

духовного, інтелектуального, емоціонального розвитку) [233, с. 61]. 

Актуальним у цьому зв’язку є також тлумачення професійної 

компетентності особистості, запропоноване авторами навчального посібника 

„Психологія та педагогіка” (О. Бодальовим, В. Жуковим, Л. Лаптєвим, 

В. Сластьоніним): „Професійна компетентність особистості є складним 

системним утворенням, основними елементами якої є: підсистема 

професійних знань як логічна системна інформація про навколишній і 

внутрішній світ людини, зафіксована в її свідомості; підсистема професійних 

умінь як психічних утворень, що полягають у засвоєнні людиною способів і 

технік професійної діяльності; підсистема професійних навичок – дії, 

сформовані в процесі повторення певних операцій і доведені до автоматизму; 

підсистема професійних позицій як сукупності сформованих установок і 

орієнтацій, ставлення та оцінок внутрішнього і навколишнього досвіду, 

реальності і перспектив, а також домагань, які визначають характер 



 42 

професійної діяльності і поведінки фахівця; підсистема індивідуально-

психологічних особливостей фахівця – поєднання різних структурно-

функційних компонентів психіки, які визначають індивідуальність, стиль 

професійної діяльності, поведінки і виявляються у професійних рисах 

особистості; підсистема акмеологічних інваріантів – внутрішніх збудників, 

які зумовлюють потребу фахівця в постійному саморозвитку, творчості та 

самовдосконаленні” [182, с. 334 – 335].  

А. Протасов виділяє такі основні складники професійної компетентності 

інженера на сучасному етапі: 

1. Рівень кваліфікованості, основою якого є знання, вміння та навички, 

пов’язані з професійною діяльністю. 

2. Когнітивний складник, який включає вміння опановувати нові знання, 

нові прилади та технології; здатність до наукового пошуку; уміння 

використовувати наукову інформацію та вчитися. 

3. Креативний складник, який включає здатність до пошуку принципово 

нових рішень відомих проблем у професійній сфері. 

4. Комунікативний складник, який включає володіння рідною та 

іноземними мовами; здатність застосовувати понятійний апарат та лексику 

базових наук і галузей; уміння вести дискусію, захищати свої ідеї та рішення. 

5. Соціально-гуманітарний складник, що включає володіння методами 

техніко-економічного, екологічно зорієнтованого та прогностичного аналізу 

виробництва з метою його раціоналізації та гуманізації. 

6. Особистісний складник, який включає наявність таких якостей, як 

відповідальність, цілеспрямованість, рішучість, вимогливість, толерантність 

та інші [180, с. 312]. 

При цьому професійну компетентність майбутніх інженерів автор 

розглядає як володіння сукупністю таких груп компетенцій: 

  ключові компетенції – необхідні для будь-якої професійної 

діяльності, пов’язані з професійним успіхом особистості у швидкомінливому 

сучасному суспільстві; 
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  базові компетенції є загальнопрофесійними, відображають 

специфіку професійної діяльності майбутнього фахівця; 

  спеціальні компетенції є професійно-профільними, відображають 

специфіку конкретної предметної або надпредметної сфери професійної 

діяльності. 

Ключові, базові і спеціальні компетенції взаємозалежні та розвиваються 

одночасно. Їхня єдність забезпечує становлення професійної компетентності 

і певної цілісності, і інтегративної особистісної характеристики. 

Відтак, ключові компетенції є універсальними, надпрофесійними, 

забезпечують успішність майбутніх фахівців у конкурентному середовищі. 

На сьогодні серед науковців немає єдиного підходу до визначення 

узгодженого переліку ключових компетенцій. Формування ключових 

компетенцій у професійній підготовці майбутніх фахівців стає все більш 

вагомим та визначає їхню готовність до майбутньої ролі в суспільстві. 

Зазначимо, що кожна ключова компетенція формується в процесі вивчення 

низки дисциплін та передбачає виконання певного посадового обов’язку. З 

огляду на це ключовими компетенціями можна назвати ті, якими, по-перше, 

має володіти кожний член суспільства і, по-друге, які можливо застосовувати 

в різних ситуаціях. 

Отже, проаналізувавши різні підходи до трактування та розуміння 

понять „компетенція” і „компетентність”, доходимо висновку, що дотепер 

зберігається необхідність розрізнення цих понять, а в сучасній педагогічній 

науці науково-теоретичні дискусії щодо проблеми компетенцій –

 компетентностей фахівця ще зовсім не закінчені, тому ця проблема є 

предметом подальших перспективних наукових дискусій і досліджень.  

На нашу думку, „компетенція” визначає готовність фахівця розв’язувати 

окремі професійні завдання, тоді як „компетентність” є більш широким 

поняттям, що розкривається через сукупність індивідуальних здатностей, 

набутих професійних знань, умінь та навичок, досвіду роботи, необхідних 

для виконання професійних функцій у межах конкретної посади.  
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Другим напрямом, за яким проведено аналіз наукової літератури нашого 

дослідження, є проблема інтерпретації поняття „професійна компетентність”. 

Цей термін у психолого-педагогічній практиці не має однозначного 

визначення і часто вживається для вираження певної якості професіоналізму 

фахівця. 

Більшість дослідників і вчених (Г. Єльникова, В. Кричевський, 

А. Омаров, Г. Попов, Н. Тализіна, А. Чміль, Т. Шамова) витлумачують 

поняття „професійна компетентність” як обізнаність спеціаліста в галузі 

обраної професії, а також як коло повноважень, що передбачає володіння 

ним знаннями й уміннями, необхідними для виконання професійних функцій 

і прийняття управлінських рішень  

Дещо ширше розглядає професійну компетентність Т. Браже, а саме як 

багатофакторне явище, що включає систему знань та вмінь учителя, його 

ціннісні орієнтири, інтегративні показники його культури (мови, стилю 

спілкування, ставлення до себе та до власної діяльності) [18, с. 71]. З огляду 

на предмет нашого дослідження цікавим є висновок, зроблений Т. Браже, що 

„…професійна компетентність осіб, які працюють у соціономічній системі 

спеціальностей „людина – людина”, визначається базовими знаннями та 

вміннями, ціннісними орієнтирами фахівця, мотивами його діяльності, 

розумінням себе у світі і світу навколо себе, системою взаємодії з людьми, 

загальною структурою, здатністю до розвитку творчого потенціалу” [18]. За 

такого підходу зростання професійної компетентності вчителя, на думку 

автора, складається: із входження у спеціальність, оволодіння знаннями й 

уміннями, оволодіння нормами, способами професійної діяльності і 

спілкування, підвищенням кваліфікації, творчістю як індивідуальним 

внеском у професійний досвід. 

Утім, деякі дослідники по-різному визначають професійну 

компетентність і професійну компетенцію, наприклад, Е. Зеєр розглядає 

професійну компетентність як систему знань, умінь і навичок, професійно 

вагомих рис особистості, що забезпечують можливість виконання 
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професійних обов’язків певного рівня. Його підхід до розгляду професійної 

компетентності базується на структурі особистості, запропонованій 

К. Платоновим, де провідними є: професійна спрямованість; професійна 

компетентність (знання, уміння, навички, індивідуальний досвід, педагогічна 

майстерність) [166]. На думку автора, функційний розвиток професійної 

компетентності на початкових стадіях професійного ставлення фахівця має 

відносну автономність, а на стадії самостійного виконання професійної 

діяльності компетентність все більше об’єднується з професійно вагомими 

рисами. 

Зауважимо, що зарубіжні дослідники у визначенні професійної 

компетентності акцентують увагу на здатності діяти самостійно й 

відповідально. Вони розробляють модель „компетентного фахівця”, яка має 

частину спектра таких індивідуально-психологічних якостей, як 

самостійність, дисциплінованість, комунікативність, потяг до саморозвитку, 

наприклад, Р. Хагерті, А. Мейх’ю розглядають будь-якого фахівця як носія 

п’яти типів професійних компетенцій, що становлять у сукупності ядро 

професійної кваліфікації: технічної, комунікативної, адаптаційної, 

концептуальної, інтегративної.  

На думку Н. Глузман, „професійна компетентність майбутнього вчителя 

початкових класів – інтегративна характеристика, що визначає готовність і 

здатність особистості розв’язувати професійні задачі з навчання та виховання 

молодших школярів шляхом реалізації системи ціннісних установок, 

теоретичних знань, практичних умінь, досвіду професійної діяльності, 

особистісних якостей, надбаних у навчальному закладі” [37, с. 17]. 

Професійна компетентність фахівця є, на думку В. Ягупова [250], 

складним інтегральним інтелектуальним, професійним і особистісним 

утворенням, яке формується в процесі професійної підготовки у ЗВО, 

проявляється, розвивається й удосконалюється в професійній діяльності, а 

ефективність її здійснення суттєво залежить від видів його теоретичної, 

практичної та психологічної підготовленості до неї, особистісних, 



 46 

професійних і індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, 

цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності. 

Отже, професійна компетентність виявляється в діяльності й не може 

обмежуватися тільки певними знаннями, уміннями та навичками. Можна 

навести багато прикладів щодо студентів-відмінників, які не змогли 

оптимально застосувати набуті фахові знання в конкретних виробничих 

ситуаціях. Тобто, щоб бути компетентним фахівцем, замало мати 

фундаментальну теоретичну і практичну підготовку, необхідно бути творчою 

особистістю, професійно та психологічно готовою і здатною до ефективного 

застосування набутих фахових знань у професійній діяльності. 

Науковець В. Петрук стверджує, що професійна компетентність – це 

готовність майбутнього інженера мобілізувати власні ресурси (організовані в 

систему знань, умінь, здібностей та особистісних якостей), необхідні для 

ефективного вирішення професійних завдань у типових та нестандартних 

ситуаціях, що включає ціннісне ставлення особистості до цих ситуацій. 

Ключові (загальні) компетенції дослідник трактує як здатність особистості до 

ефективного вирішення певної групи професійних завдань, які виникають у 

діяльності сучасного спеціаліста незалежно від професії та спеціальності. 

Професійні компетенції розглядаються як компоненти професійної 

компетентності (системи знань, умінь і навичок, професійно значущих 

якостей особистості, що забезпечує можливість виконання професійних 

обов’язків певного рівня) майбутніх інженерів [163]. 

Підкреслимо, що у вітчизняній психолого-педагогічній літературі 

розуміння компетентності акцентовано на єдності професійної й особистісної 

компонент діяльності. При цьому акцент зміщено в бік пріоритету 

особистісних якостей, до яких належать самостійність, дисциплінованість, 

прагнення до саморозвитку, здатність адаптуватися до конкретних умов 

професійної діяльності. 

Так, О. Набока пропонує розглядати професійну компетентність як 

інтегративну властивість, що поєднує дві компоненти: професійну й 
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особистісну, де професійна компонента відображує сформованість знань, 

реальний рівень оволодіння навичками й уміннями, здатність діяти творчо в 

нестандартних ситуаціях; особистісна – характер професійної спрямованості; 

готовність вирішувати проблеми й завдання, які виникають у професійній 

діяльності; сформованість професійної позиції, що визначає характер 

професійних дій і є показником особистісної зрілості спеціаліста [137]. 

Є сенс також погодитися з думкою М. Волошиної [34], що, незважаючи 

на велику кількість трактувань поняття „професійна компетентність”, 

спостерігається певна одностайність у визначенні характерних ознак у 

наукових колах. Так, на погляд більшості науковців, пріоритетними ознаками 

ключових професійних компетентностей є такі характеристики: 

1)  багатофункційність (оволодіння компетентностями дозволяє 

розв’язувати різноманітні проблеми в повсякденному житті та професійній 

діяльності); 

2)  приналежність до метаосвітньої галузі (компетентності є 

надпредметними та міждисциплінарними і можуть застосовуватись у різних 

ситуаціях); 

3)  інтелектоємність (компетентності передбачають наявність 

загального і професійного інтелекту, вимагають абстрактного та 

професійного мислення, саморефлексії, самоідентифікації, самооцінювання 

тощо); 

4) багатовимірність (включають різноманітні розумові процеси: 

аналітичні, комунікативні, „ноу-хау”, здоровий глузд тощо) [34, с. 43]. 

У цьому ж контексті, приміром, В. Петрук [161], розробляючи модель 

формування фахової компетентності в майбутніх випускників вищих 

технічних навчальних закладів у процесі двоступеневого навчання, до 

інженерно-технічних компетенцій зараховує:  

– мотиваційні компетенції – внутрішні мотиваційні установки 

позитивних мотивів до навчання й набуття теоретичної (використання 

міжпредметних зв’язків та набутих знань з фундаментальних дисциплін) та 
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технологічної (володіння загальними засобами виконання дій, оптимізація 

послідовності вибраних дій) компетенцій;  

– комунікативну компетенцію – використання продуктивної комунікації 

та спілкування для реалізації спільних цілей діяльності, готовність до діалогу 

як методу засвоєння навчального матеріалу, володіння прийомами та 

засобами ділових стосунків. 

До професійних компетенцій дослідниця включає:  

– теоретико-технологічну – наявність системи професійних знань, 

спроможність інтеграції знань у нових ситуаціях, здатність до ефективних 

розв’язань традиційних і нетрадиційних технічних задач, спроможність 

розробляти інженерні технології, аналізувати технічну документацію, 

зокрема складену іноземними мовами, самостійно отримувати інформацію, 

постійно підвищувати освітній рівень;  

– виробничо-технологічну – здатність планувати технологічні процеси, 

використовувати досвід інших, володіння способами впровадження власних 

технічних та технологічних розробок у виробничий процес, володіння 

інформаційними технологіями;  

– соціально-комунікативну – готовність до взаєморозуміння та взаємодії 

в комунікації та стосунках, здатність до обговорення та прийняття спільних 

рішень, здатність брати відповідальність за їхню реалізацію на себе, 

здатність уникати конфліктів, толерантно розв’язувати їх між іншими 

учасниками виробничого колективу. 

До фахових компетенцій магістрів, крім набутих на базі професійних 

компетенцій бакалавра, дослідниця В. Петрук додає:  

– проектно-конструкторську компетенцію – здатність до проектування 

та конструювання технічного обладнання, технологічних процесів, 

комп’ютерних систем управління та інші (залежно від спеціалізації);  

– дослідницьку компетенцію – здатність виявлення та формулювання 

проблеми дослідження, спроможність досліджувати й удосконалювати 
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об’єкти та засоби інженерної праці, формулювати грамотно обґрунтовані 

висновки щодо отриманих результатів дослідження;  

– організаційно-управлінську компетенцію – здатність раціонально 

організовувати рентабельне виробництво та керувати ним;  

– соціально-методичну компетенцію – здатність очолювати колектив, 

нести відповідальність за власні вчинки, професійна мобільність, творчий 

підхід до роботи з колективом, знання основ конфліктології, здатність 

суміщення власних інтересів та потреб підприємства і суспільства, здатність 

до постійного підвищення освітнього рівня, потреба в актуалізації й 

реалізації власного потенціалу, здатність точно і коректно передавати знання 

та формулювати вимоги й завдання підлеглим тощо [161]. 

Дослідниця А. Маркова в цьому відношенні виділяє такі види 

професійної компетентності:  

– спеціальна компетентність (володіння на високому рівні професійною 

діяльністю);  

– соціальна компетентність (володіння спільною (груповою) 

професійною діяльністю, співробітництвом); 

 – особистісна компетентність (володіння прийомами особистісного 

самовиявлення, засобами протистояння професійним деформаціям 

особистості); 

 – індивідуальна компетентність (володіння прийомами самореалізації та 

розвитку індивідуальності у межах професії, готовність до професійного 

росту) [121, с. 15]. 

Н. Литвинова до структури професійної компетентності відносить 

навчально-методичну, спеціальну, інформаційно-комунікаційну, соціальну 

компетенції [114]. 

Т. Шамова основними видами професійної компетентності вважає: 

— спеціальну компетентність, пов’язану з безпосередньою 

професійною діяльністю; 
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 соціальну компетентність, яка реалізується в умінні співпрацювати, 

організовувати спільну діяльність колективу на досягнення цілей, брати на 

себе відповідальність за спільні результати; 

 особистісну компетентність – здатність до саморозвитку, 

самовдосконалення, самореалізації, прагнення до постійного підвищення 

своєї освітньої компетентності; 

 уміння організувати свою працю; 

 оволодіння лідерськими якостями в сукупності з харизмою [239, 

с. 3]. 

За результатами аналізу різних підходів до вибору компетентностей 

наголосимо, що на сьогодні немає системного та узгодженого їх переліку. 

В. Ягупов стверджує, що показниками професійної компетентності фахівця 

зазвичай є: 

 знання, навички та вміння – це сукупність психічних утворень, які 

формують загальний і професійний інтелект, загальнонаукову, особистісну та 

професійну підготовленість фахівця до певного виду фахової діяльності; 

 професійна позиція фахівця – система сформованих настанов і 

ціннісних орієнтацій, ставлень і оцінок внутрішнього та навколишнього 

досвіду, реальності і перспектив, а також власні досягнення фахівця, які 

визначають характер його діяльності, поведінки, спілкування, місце й роль у 

службовій діяльності та повсякденному житті; 

 індивідуально-психічні особливості – стійке поєднання різних 

структурно-функційних компонентів психіки, які зумовлюють 

індивідуальність фахівця, неповторний стиль його діяльності, поведінки й 

втілюються в конкретних якостях професійної діяльності; 

 акмеологічні інваріанти фахівця – внутрішні чинники, які 

зумовлюють потребу в активному саморозвитку, продуктивній реалізації 

творчого потенціалу в праці і просування до власних вершин досконалості в 

професійній діяльності. 
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Науковець пропонує таку структуру професійної компетентності 

фахівця: 

1.  Загальнолюдська компетентність (загальнокультурна, моральна, 

політична, соціальна, інформаційна, комунікативна, етична, екологічна, 

валеологічна). 

2.  Загальнонаукова компетентність (методологічна, теоретична, 

методична, дослідницька). 

3.  Загальнопрофесійна компетентність (загальнофахова, економічна, 

технічна, правова, психологічна, педагогічна). 

4.  Фахова компетентність (технологічна). 

5.  Функційна компетентність (стратегічна, менеджерська, управління 

суб’єктами та об’єктами діяльності, виконавча). 

6.  Особистісна компетентність (мотиваційна, аутопсихологічна, 

регулятивна, адаптивна, навчальна) [250]. 

Таке розуміння змісту поняття „професійна компетентність” дає змогу 

обґрунтувати провідний методологічний підхід до визначення 

компетентності будь-якого фахівця, яка враховує різні аспекти його 

діяльності – інтелектуальний (когнітивний), професійний (фаховий) і 

особистісний (суб’єктний), які взаємодоповнюють один одного, сприяють їх 

комплексному і системному прояву, при необхідності можуть компенсувати 

недостатній розвиток певних показників його компетентності. При 

недостатній сформованості певного із них він неспроможний досягати 

основної мети власної діяльності, системно і комплексно реалізувати основні 

свої компетенції. Такий підхід називається суб’єктно-діяльнісним. 

Отже, професійна компетентність – це поєднання теоретичної і 

практичної підготовленості майбутнього фахівця до майбутньої професійної 

діяльності та основний показник наявності в нього розвиненого професійного 

мислення. 

Відтак, на підставі вивчення та аналізу філософської, соціологічної й 

педагогічної літератури за темою дослідження можемо дійти висновку, що 
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сутність поняття „професійна компетентність” більшість учених розкриває як 

загальнонаукове, багатогранне, багатокомпонентне поняття, а також 

специфічну інтегративну характеристику професійної діяльності. Поміж тим, 

поняття „професійна компетентність” у контексті нашого дослідження 

розглядається як інтегральне утворення, що представлено системою 

теоретичних знань, практичних умінь, соціально вагомих і професійно 

важливих рис особистості та набутого досвіду, взаємозв’язок яких забезпечує 

результативність професійної діяльності фахівця.  

Отже, проведений аналіз психолого-педагогічної літератури вкотре 

доводить, що дискусії науковців довкола понять „компетенція”, 

„компетентність”, „професійна компетентність” наразі є актуальними і 

доцільними. Існують різні думки щодо їх трактувань, класифікацій і змісту, 

що значно ускладнює процес упровадження цих категорій у навчально-

виховну систему. 

Попри це, незаперечним залишається факт необхідності формування 

ключових та професійних компетентностей і для фахівців загалом, і для 

професії зокрема. Відтак, у наступному підрозділі передбачаємо розкрити 

складники професійної компетентності та особливості формування її в 

техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. 
 

1.2. Сутність, структура та зміст професійної компетентності 

техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури 

 

Сучасна система підготовки фахівців залізничного транспорту 

формувалася протягом багатьох років, зосереджуючись переважно лише на 

сфері виробництва. Утім, світове визнання вагомості освітнього ресурсу і 

сучасна компетентнісно зорієнтована парадигма визначили актуальність 

розвитку в Україні іншого підходу: створення системи цілеспрямованої 

підготовки фахівців залізничної галузі нової генерації, здатних до 

конструктивної діяльності й ефективного вирішення складних соціально-
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економічних завдань, з високим рівнем культури, інтелекту, 

комунікабельності, з розвинутою уявою, глибокими гуманітарними знаннями 

та належним професіоналізмом [220]. З іншого боку, ринкові умови 

діяльності підприємств та організацій ставлять випускників коледжів 

транспортної інфраструктури в жорсткі конкурентні умови на ринку праці. 

Зважаючи на це, задля досягнення успіху вони повинні мати високу 

професійну підготовку та вміти виявляти власні, професійно важливі якості 

під час проходження виробничої практики, стажування чи вступного 

випробування. Тільки в такий спосіб, викликавши зацікавлення з боку 

роботодавця до себе як до прекрасного потенційного працівника, випускник 

може отримати гарну роботу за фахом [1, с. 12].  
Утім, роботодавці висувають певні вимоги до майбутніх працівників, 

основними з яких є теоретична підготовка, комунікабельність, здатність до 

швидкого „реагування”, здатність мислити на перспективу, організованість, 

трудова дисциплінованість. Зростання попиту на висококваліфікованих 

фахівців підвищує вимоги до якості їхньої професійної підготовки, яка 

розглядається як процес виховання особистості, що усвідомлює своє місце в 

соціумі, є здатною до самовизначення, саморозвитку та творчої діяльності.  
З огляду на це, окреслені тенденції висувають певні вимоги до 

визначення сутнісного змісту та структури професійної компетентності 

техніків-електромеханіків – випускників коледжів транспортної 

інфраструктури. 
Основними видами професійної діяльності майбутніх залізничників є: 
– виробничо-технологічна – керівництво і контроль потягової та 

маневрової роботи на лінійних підрозділах залізничного транспорту; 

забезпечення виконання графіка руху потягів, безпеки руху, збереження 

вантажів і рухомого складу; прийняття оптимальних рішень щодо керування 

рухом у нестандартних ситуаціях; розробка документації, що регламентує 

роботу залізничних станцій; обробка поїзної інформації та документації 

стосовно перевезень; аналіз експлуатаційних показників роботи підрозділів 
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залізничного транспорту; підготовка угод щодо організації перевезень та 

перевізного процесу; 
– організаційно-управлінська – оперативне управління роботою 

колективу виконавців станцій, диспетчерських відділків, інформаційних 

центрів; забезпечення взаємодії структурних підрозділів; організація 

виконання завдань з переробки вагоно-пасажиропотоків; забезпечення 

ефективного використання технічних засобів, передових технологій у 

перевізному процесі; забезпечення техніки безпеки.  
З метою з’ясування особливостей професійної компетентності техніків-

електромеханіків є сенс провести аналіз підходів до трактування 

досліджуваного поняття „техніки-електромеханіки” в різних галузях 

економіки [4; 21; 90; 100; 102; 107; 123; 127; 151; 167; 172; 185; 188; 214; 226; 

251]. Так, в „Академічному тлумачному словнику” термін „технік” 

визначається як фахівець із певної галузі техніки, що має середню технічну 

освіту [202].  
У Словнику С. Ожегова поняття „технік” має кілька тлумачень: 

1) фахівець у сфері техніки, технічних наук; 2) фахівець із середньою 

технічною освітою, наприклад: інженери і техніки, технік-електрик, технік-

оглядач [150].  
У „Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників” 

технік розуміється як спеціаліст, який повинен знати нормативно-правові 

акти та довідкові матеріали за тематикою діяльності; основні методи 

виконання налагоджувальних робіт; термінологію, яка застосовується в 

спеціальній і довідковій літературі, робочих програмах та інструкціях; чинні 

стандарти й технічні умови на технічну документацію, що розробляється, 

порядок її складання та правила оформлення; послідовність і техніку 

проведення вимірювань, спостережень та експериментів; контрольно-

вимірювальну апаратуру й правила користування нею; основи технології 

виробництва; технічні характеристики, конструктивні особливості, 

призначення, принципи роботи і правила експлуатації устаткування, що 
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використовується, методи огляду устаткування і виявлення дефектів; методи 

і засоби вимірювання параметрів, характеристик та даних режимів роботи 

устаткування, виконання технічних розрахунків, графічних та 

обчислювальних робіт; технічні засоби одержання, оброблення й 

передавання інформації; правила експлуатації обчислювальної техніки; 

форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок ведення обліку та 

складання звітності; методи розрахунку економічної ефективності 

впровадження нової техніки та прогресивної технології, раціоналізаторських 

пропозицій та винаходів; основи провадження справочинства; основи 

економіки, організації виробництва, праці та управління; основи 

законодавства про працю [66]. 
Відповідно до „Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників” (Вип. 66 „Залізничний транспорт і метрополітен”), 

електромеханік: 
 забезпечує справний стан, безаварійну та надійну роботу пристроїв і 

обладнання, правильну їх експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і 

модернізацію відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, 

затверджених креслень та схем, чинних технічних умов і норм; 
 вивчає умови роботи пристроїв, виявляє причини передчасного 

спрацювання, вживає заходів щодо їх запобігання та усунення; 
 керує роботою електромонтерів, контролює якість виконуваних 

робіт, дотримання технології, правил охорони праці, пожежної безпеки; 
 бере участь у ліквідації несправностей у роботі пристроїв, їхньому 

ремонті, монтажі та регулюванні, електротехнічних вимірюваннях і 

випробуваннях. Забезпечує робочі місця матеріалами, сировиною, запасними 

частинами, вимірювальними приладами, засобами захисту, інструментом, 

пристроями, технічною документацією тощо; 
 освоює й упроваджує нові методи технічного обслуговування, 

ремонту, монтажу та інших робіт закріпленого типу пристроїв; 
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 бере участь у розробці заходів з підвищення надійності, якості 

роботи закріплених технічних засобів, в освоєнні й модернізації діючих 

пристроїв; 
 бере участь у складанні замовлень на матеріали, запасні частини, 

інструмент і забезпечує їх економне й раціональне використання; 
 бере участь у розслідуванні причин пошкоджень обладнання та 

розробленні заходів із запобігання аваріям і виробничому травматизму, у 

періодичному проведенні оглядів стану колії, стрілкових переведень, 

пристроїв сигналізації, централізації та блокування; 
 бере участь у проведенні технічного навчання за профілем роботи, 

зокрема з робітниками суміжних служб (служби перевезень, колії, 

локомотивної тощо); 
 проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж 

підлеглого персоналу, контролює виконання ними правил безпечної 

експлуатації пристроїв та електрообладнання [66]. 
З огляду на це, аналіз стандартів вищої освіти з підготовки майбутніх 

залізничників дає змогу розширити коло вимог до результатів їхньої 

професійної підготовки, а саме: 
 розуміти сутність і соціальну вагомість своєї майбутньої професії, 

виявляти до неї стійке зацікавлення; 
 мати уявлення про сучасний світ як духовну, інтелектуальну та 

екологічну цілісність; усвідомлювати себе і своє місце в сучасному 

суспільстві; 
 знати етичні та правові норми, що регулюють відносини між 

людьми, суспільством і природою, уміти враховувати їх при вирішенні 

професійних завдань; 
 володіти екологічною, правовою, інформаційною, комунікативною 

культурою, елементарними вміннями спілкування іноземною мовою; 
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 мати широкий світогляд; бути здатним до усвідомлення життєвих 

уявлень, до самостійного пошуку істини, критичного сприйняття 

суперечливих ідей;  
 бути спроможним до системної діяльності в професійній ситуації, 

аналізу та проектування власних дій, самостійності прийняття рішень в 

умовах невизначеності;  
 бути готовим до виявлення відповідальності за виконувану роботу, 

здатним самостійно та ефективно вирішувати проблеми в галузі професійної 

діяльності;  
 бути здатним до практичної діяльності при вирішенні професійних 

завдань у структурах різноманітних організаційно-правових форм; володіти 

професійною лексикою; 
 бути спроможним науково організовувати власну працю, готовим до 

застосування комп’ютерної техніки у сфері професійної діяльності; 
 бути готовим до позитивної взаємодії та співпраці з колегами; 
 бути готовим до постійного професійного зростання, здобуття нових 

знань; 
 володіти стійким прагненням до самовдосконалення (самопізнання, 

самоконтролю, самооцінки, саморегуляції і саморозвитку); прагнути до 

творчої саморегуляції; знати основи підприємницької діяльності та 

особливостей підприємництва у професійній сфері; 
 мати наукове уявлення про здоровий спосіб життя, володіти 

вміннями та навичками фізичного вдосконалення.  
У працях, присвячених підготовці молодших спеціалістів техніко-

технологічних спеціальностей, учені по-різному розглядають поняття 

професійної компетентності [4; 21; 90; 100; 102; 107; 123; 127; 151; 167; 172; 

185; 188; 214; 226; 251].  
Так, С. Мартиненко [123] на основі різнобічних експериментальних 

досліджень доводить, що фахова компетентність техніка-механіка 

авіаційного коледжу – це інтегральна характеристика особистості 
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працівника, що відображає якість і надійність забезпечення безвідмовного 

функціонування авіаційної техніки відповідно до фахової документації. У 

цьому дослідженні вказано, що технічний складник у структурі професійної 

компетентності техніка-механіка є домінантним, базовим, що забезпечує 

ефективність діяльності фахівця взагалі.  
О. Яковчук, уточнюючи сутнісні характеристики феномену „професійна 

компетентність техніка-технолога з технології харчування”, визначає його як 

якісну, інтегративну характеристику фахівця, його здатність здійснювати 

професійну діяльність, що є необхідною вимогою до результативного та 

успішного виконання виробничих дій або технологічних функцій на 

виробництві харчової промисловості та в закладі ресторанного господарства 

[252].  
На підставі аналізу наукових праць іншим науковцем Д. Костюком 

з’ясовано, що фахова компетентність майбутніх техніків-електриків 

передбачає не тільки широке та різноманітне застосування теоретичних і 

практичних знань у фаховій діяльності, а й наявність інтересу до 

самоактуалізації та самореалізації в ній, потреб до вивчення фахової 

літератури, які ведуть до формування мотивації самопізнання, саморефлексії, 

що, урешті-решт, характеризує їх як суб’єктів фахової діяльності. На думку 

автора, фахова компетентність – це результат набуття особою фахових знань, 

формування фахових навичок, умінь і здатностей відповідно до посадових 

вимог, сукупність професійно важливих рис і фахового досвіду. Її головними 

ознаками є такі: проявляється під час професійної діяльності техніка-

електрика сільського господарства, демонструє його здатність працювати на 

певному рівні; має суб’єктний характер прояву, оскільки характеризує 

включеність техніка-електрика як суб’єкта професійного буття у фахову 

діяльність (він знає та усвідомлює посадові компетенції і здатний 

усвідомлено їх реалізовувати); характеризує здатність випускника 

кваліфіковано здійснювати свою фахову діяльність згідно з посадовими 

компетенціями; має динамічний і безперервний характер прояву, оскільки 
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містить часовий вимір; є замкнутою системою, оскільки належить до певного 

змістовного фахового простору, який стосується конкретного фаху – техніка-

електрика сільського господарства; це є професійно важлива якість техніка-

електрика, яка виявляється в загальній його здатності здійснювати фахову 

діяльність та готовності до них як суб’єкта творчої діяльності [100]. 
Своєю чергою, І. Стаднійчук поняття „формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-механіків” тлумачить як цілеспрямований 

процес набуття студентами комплексу професійних знань, умінь, навичок та 

особистісних якостей, що впродовж навчання в аграрному коледжі 

інтегруються у властивість особистості, необхідну для виконання 

професійних функцій техніка-механіка в системі аграрного виробництва 

[205, с. 153]. 
Досліджуючи професійну компетентність техніка-механіка, 

О. Луговська зазначає: „Основним завданням техніка-механіка 

агропромислового виробництва є оцінювання технічного стану машини, а за 

необхідності, усунення пошкоджень і недопущення виникнення серйозних 

несправностей”. І далі: „Оскільки під професійною компетентністю ми 

розуміємо здатність до самостійного виконання конкретних видів 

професійної діяльності, уміння розв’язувати типові і нетипові професійні 

завдання, здатність самостійно оволодівати новими знаннями й уміннями за 

фахом, то невід’ємною властивістю професійно компетентного техніка-

механіка агропромислового виробництва є технічна обізнаність і тямовитість, 

творче ставлення до справи, схильність до новаторства і технічної творчості” 

[205, с. 154].  
Н. Котенко професійну компетентність майбутніх техніків галузі зв’язку 

визначає як знання, уміння, навички та досвід, які забезпечують виконання 

ними завдань галузі зв’язку на високому рівні [102, с. 30].  
Заслуговує на увагу визначення професійної компетентності майбутніх 

техніків-електриків, надане А. Подозьоровою. Авторка тлумачить 

досліджувану дефініцію як інтегральну характеристику особистості, систему 
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сформованих компетенцій, що визначає здатність до оперативного 

застосування набутих знань та вмінь у певних виробничих ситуаціях 

професійної діяльності; ініціативність, співробітництво, комунікативні 

здібності до колективної співпраці; гармонійне поєднання та інтеграція яких 

дають змогу ефективно виконувати професійні обов’язки [168, с. 23].  
Слушною є позиція О. Каганова, який стверджує, що сьогодні „від 

фахівців технічної галузі вимагається поєднання виробничо-технічних знань 

та ґрунтовних соціально-психологічних умінь, що дозволять достатньо 

ефективно здійснювати керівництво трудовими колективами і робітниками 

виробництва на різних рівнях управління” [85, с. 25]. 
О. Мельник наголошує, що в професійних закладах освіти зміст освіти 

та практичне здійснення навчально-виховної діяльності повинні бути 

спрямовані на формування професійних знань, практичних умінь та навичок, 

способів мислення, що є основою професійної компетентності для осіб 

виробничих професій, а також на формування професійно важливих якостей 

особистості спеціаліста, Зумовлені І особливостями професії, і способом 

життєдіяльності особи. Отже, на думку автора, професійну компетентність 

техніків-технологів виробництва харчової продукції можна визначити як 

системну комплексну властивість особистості, що проявляється в її 

психологічній, теоретичній та практичній підготовленості до майбутньої 

професійної діяльності і є результатом освіти та самоосвіти, яка мотивується 

прагненням та здатністю до постійного оновлення своїх знань, професійних 

умінь і навичок, збагачення досвіду пізнавальної та практичної діяльності, 

творчого пошуку [126].  
Узагальнюючи огляд дефініцій професійної компетентності, наданих 

вченими, можемо визначити сутність професійної компетентності 

майбутнього техніка-електромеханіка як інтегровану властивість 

особистості, яка характеризується стійкою мотивацією до здійснення 

професійної діяльності, сформованими професійними знаннями, уміннями, 

навичками; прагненням до набуття професійного досвіду; відповідними 
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особистісно-професійними якостями, що зумовлюють здатність 

особистості ефективно виконувати свої професійні функції в залізничній 

галузі. 
Професійна компетентність техніка-електромеханіка є складним 

багатокомпонентним поняттям. З огляду на це, варто проаналізувати різні 

підходи до визначення її компонентів.  
Так, досліджуючи професійну компетентність майбутніх фахівців 

технічного профілю, В. Петрук виокремлює ключові компетентності, що їх 

мають формувати викладачі фундаментальних дисциплін у студентів 

молодших курсів навчання в технічному закладі вищої освіти, а саме: 

мотиваційну, когнітивно-творчу та комунікативну. Ці компетентності, на 

думку дослідниці, є базовими для подальшого формування професійної 

компетентності конкурентоспроможного випускника технічного закладу 

[164]. 
На думку С. Мартиненко, фахова компетентність майбутнього техніка-

механіка авіаційного коледжу становить розгалужену систему компетенцій, 

до якої входять: інтелектуальна, практична, соціально-комунікативна, 

психологічна, професійного саморозвитку, стійкості до стресових ситуацій, 

аналітичного мислення, екологічна, фізичного здоров’я, безпеки 

життєдіяльності. З іншого боку, авторка трактує досліджуваний феномен як 

гармонійне поєднання інтелектуального, психологічного, рефлексивного, 

соціально-комунікативного компонентів. Перший компонент – 

інтелектуальний – включає: логічне мислення; гнучкість думки, інертність і 

перемикання розумових процесів; креативність; просторове уявлення; знання 

та вміння із загальнонаукових і спеціальних дисциплін; здатність до 

узагальнення й аналізу навчального матеріалу; уміння працювати з 

навчальною й довідковою літературою; концентрацію й зосередження уваги; 

пізнавальну активність. Другий компонент – психологічний – відображає 

рівень: стресостійкості, тривожності, емоційної стабільності, нервово-

психічної стійкості та мотивації до успіху. Третій компонент – соціально-
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комунікативний – є показником ступеня: конфліктності, соціально-

психологічної адаптації, агресивності, поведінкової активності, співпраці, 

соціальної фрустрації; а також відображає якість міжособистісних взаємин, 

комунікативних і організаторських здібностей. Четвертий компонент – 

рефлексивний – надає змогу діагностувати рівень: самооцінки, суб’єктивного 

самоконтролю, самоконтролю при спілкуванні, самоактуалізації, вольової 

саморегуляції [123].  

Досліджуючи структуру фахової компетентності техніка-електрика 

сільського господарства, Д. Костюк акцентує на необхідності включення 

сукупності компонентів – ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

праксеологічного, суб’єктного і професійно важливих якостей, необхідних 

для успішного здійснення діяльності на підприємствах 

сільськогосподарського виробництва [100].  
На думку Н. Котенко, майбутній технік галузі зв’язку напряму 

підготовки „Комп’ютерна інженерія” професійно компетентний, якщо він 

володіє низкою професійних компетенцій, що відповідають таким вимогам:  
 науковість – знання, уміння та навички, здобуті під час навчання, 

повинні мати міцне наукове підґрунтя;  
 мобільність – це властивість компетенцій, що дозволяє їм 

змінюватися (трансформуватися) відповідно до займаної посади, тобто 

враховувати виробничі функції та відповідні типові професійні завдання;  
 удосконалюваність – будь-яка компетенція, здобута в результаті 

навчання у ЗВО галузі зв’язку, має бути такою, яку можна вдосконалювати в 

процесі професійної діяльності, а також при виконанні нових посадових 

обов’язків;  
 психологічна готовність – кожен фахівець галузі зв’язку має бути 

психологічно готовим до використання й застосування знань, умінь, навичок 

та досвіду, здобутих у процесі навчання [102].  
Заслуговує на увагу науковий доробок А. Подозьорової, яка професійну 

компетентність майбутнього техніка-електрика розглядає як сукупність 
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базових компетентностей та визначає їх як особистісно-професійний 

феномен, що інтегрує ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний та рефлексивний компоненти й забезпечує успішність підготовки 

до здійснення подальшої пізнавальної діяльності під час вивчення 

спеціальних дисциплін та виконання загальнопрофесійних завдань у 

майбутній професійній діяльності [168]. 

Структура професійної компетентності майбутніх техніків-технологів із 

технології харчування, за дослідженням О. Яковчук, охоплює п’ять 

взаємопов’язаних груп компетентностей: фахову (здатність використовувати 

фахові теоретичні знання та практичні вміння на практиці, у нестандартних 

виробничих ситуаціях), хімічну (сукупність знань із фундаментальних 

розділів хімії та вмінь використовувати ці знання при виконанні виробничих 

функцій і завдань діяльності), дослідницьку (розуміння сучасних методів 

пізнання світу, сукупність загальнотеоретичних знань, здатність виявляти 

наукову сутність проблем, що виникають у професійній діяльності, 

самостійне оцінювання власних теоретичних знань), соціально-особистісну 

(розуміння етичних норм спілкування, адаптивність, здатність до 

співробітництва та взаєморозуміння, уміння брати соціальні й етичні 

зобов’язання при виконанні, наполегливість у досягненні мети, здатність до 

міжособистісної взаємодії), інструментальну (знання державної мови, 

навички опрацювання інформації та управління нею), здатність отримувати з 

різних джерел та аналізувати інформацію з базових питань, володіння 

сучасними інформаційними технологіями) [252, с. 7]. 

За результатами проведеного аналізу зазначимо, що в переважній 

більшості дослідники у структурі професійної компетентності фахівця 

постають прихильниками одного з підходів, зокрема розглядають структуру 

професійної компетентності як сукупність компетентностей/компетенцій 

(Н. Котенко, О. Яковчук), або ж як сукупність певних структурних 

компонентів (Д. Костюк), чи-то як їхнє поєднання (С. Мартиненко, 

А. Подозьорова). 
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Загалом структура професійної компетентності включає певні 

компоненти, серед яких основними є: 

1) когнітивний – спосіб діяльності, знання засобів, вирішення 

соціальних і професійних завдань, правил і норм поведінки; 

2) поведінковий – досвід застосування, реалізації знань, умінь і навичок; 

3) ціннісно-смислове ставлення – відношення до змісту компетентності 

та розуміння її значущості; 

4) мотиваційний – прагнення до успішної професійної діяльності, 

готовність до прояву здібностей; 

5) емоційно-вольова регуляція – адекватне виявлення компетенції в 

ситуаціях соціальної та професійної взаємодії. 

У науковій літературі компетенції фахівці часто поділяють та описують 

не за групами, а за компонентами, які залежать від профілю й освітньо-

кваліфікаційного рівня фахівця, приклади яких наведено вище. Пояснюється 

такий розподіл тим, що кожному з компонентів компетентності відповідає 

провідна функція, яка визначає мету формування в студентів якостей, 

необхідних для успішної професійної діяльності в певній галузі [186].    

Відтак, проведений аналіз професійно-кваліфікаційних вимог до 

техніка-електромеханіка залізничної галузі в психолого-педагогічній 

літературі дає змогу виділити та обґрунтувати такі компоненти професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків коледжів транспортної 

інфраструктури: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-

діяльнісний, особистісний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент визначається сукупністю 

особистісно-професійних інтересів, потреб, мотивів, цінностей, що 

забезпечують стійку зацікавленість процесом фахової підготовки, 

дозволяють здійснювати професійну діяльність на морально-етичному 

підґрунті, актуалізують мотивацію до професійного розвитку та 

вдосконалення.  



 65 

Когнітивний компонент відображає сукупність фундаментальних та 

фахових знань, які становлять теоретичне підґрунтя професійної діяльності в 

залізничній галузі, є основою для формування професійних умінь та навичок, 

забезпечують мотивацію до реалізації в обраній професійній сфері.  

Операційно-діяльнісний компонент виявляється як сукупність умінь та 

навичок, необхідних для виконання стандартних вимог, обов’язків і здатності 

розв’язувати завдання, виконувати обов’язки та вирішувати типові проблемні 

ситуації у сфері професійної діяльності фахівця залізничної галузі.  

Особистісний компонент становить сукупність особистісних та 

професійних якостей, які реалізуються через відповідальне ставлення до 

професії та прагнення до здійснення усвідомлених вчинків з метою 

забезпечення безпеки й комфорту пасажирів залізничного транспорту; до 

виконання посадових обов’язків з обслуговування пасажирів і рухомого 

складу; дотримання регламентів залізничного руху на основі успішного 

професійного навчання, усвідомленого застосування знань транспортної 

ергономіки та ризикології, умінь з виконання операційних дій, ціннісного 

ставлення до статусу працівника залізниці.  

Отже, такий структурно-компонентний склад професійної 

компетентності майбутнього техніка-електромеханіка забезпечує його 

саморозвиток як суб’єкта професійної діяльності, професійного пізнання і 

спілкування, що втілюється у високому рівні розвитку професійних та 

особистісно-ділових рис, адекватному рівні претензійності, мотиваційної 

сфери і ціннісних орієнтацій, спрямованих на прогресивну та відповідальну 

самореалізацію особистості в соціумі як майбутнього фахівця-професіонала, 

компетентної та культурної людини.  

У разі подальшого дослідження обґрунтовані нами компоненти 

професійної компетентності доцільно розглянути крізь призму критеріїв 

оцінювання сформованості професійної компетентності [16, с. 9 – 10]. 

Відповідно до запропонованих компонентів професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків коледжів транспортної 
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інфраструктури виникає необхідність визначити критерії і показники 

сформованості кожного з указаних вище компонентів з метою оцінювання 

стану сформованості їхньої фахової компетентності загалом.  
Критерій, за словником, – це засіб для судження, мірило, на підставі 

якого здійснюється оцінювання, визначення або класифікація явищ [27], а 

показник – його ознака, доказ, свідчення [Там само, с. 839], рівень – це 

ступінь якості величини розвитку явища [Там само, с. 1032]. Ураховуючи 

зазначені положення, можемо уточнити критерії й показники сформованості.  

Розглянемо також критеріальні апарати, розроблені для дослідження 

різних видів компетентності фахівців технічного профілю. Так, 

С. Мартиненко пропонує здійснювати діагностику сформованості фахової 

компетентності майбутніх техніків-механіків за трьома критеріями: 

 когнітивним – практичні вміння зі шкільного курсу, уміння 

працювати з літературою, розв’язувати задачі, уміння працювати в групах; 

 інструментальним – ставлення до обраної професії, мотивація вибору, 

розумові операції, стійкість і концентрація уваги; 

 рефлексивним – самооцінка власних теоретичних знань і практичних 

умінь, здібності до саморозвитку і самоосвіти, ціннісні орієнтації, морально-

етична відповідальність особистості [123, с. 10]. 

Цікавим, на наш погляд, є дослідження О. Коваленко формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі, де 

складність, відповідальність і напруженість професійної діяльності дуже 

схожі із залізничною галуззю. Так, автор відповідно до кожного з 

компонентів професійної компетентності майбутнього фахівця авіаційної 

галузі визначає критерії (когнітивний – інтелектуальний, рефлексивно-

діяльнісний – практико зорієнтований, комунікативний – поведінковий, 

особистісний – індивідуальний). Зокрема, автор указує, що інтелектуальному 

критерію відповідають такі показники, як володіння й оперування основними 

закономірностями, поняттями, термінологією, номенклатурою, законами, 

теоріями, механізмами, причинно-наслідковими зв’язками процесів; 
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призначенням і принципами роботи сучасних приладів тощо. Практико 

зорієнтований критерій розкривають уміння й навички природничого 

характеру; уміння мотивувати та планувати власну діяльність, описувати її 

зміст, здатність самостійно приймати рішення. Показниками поведінкового 

критерію є розвиненість мовної авіаційної культури в міжособистісному 

спілкуванні, спроможність вільно оперувати авіаційною і загальнонауковою 

інформацією, налагоджувати контакти та розв’язувати конфліктні ситуації 

під час спілкування; уміння зіставляти авіаційні та власні потреби з 

потребами соціуму, уміння аналізувати авіаційну і загальнонаукову 

природничу інформацію. Індивідуальний критерій розкриває здатність до 

саморозвитку, самоаналізу й самовдосконалення; наявність позитивних 

прагнень у майбутній професійній діяльності, готовність до 

самовдосконалення індивідуально-психологічних якостей; здатність до 

осмислення й прийняття правильних рішень, прогнозування та оцінювання 

власної професійної діяльності [90, с. 7 – 8]. 

Для оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-технологів із технології харчування відповідно до її 

компонентів О. Яковчук так уточнює критерії та визначає їхні показники:  

– мотиваційно-ціннісний відображає готовність майбутніх техніків-

технологів із технології харчування до виконання виробничих дій і типових 

завдань діяльності, їхнє ціннісне ставлення до майбутньої професії, 

розуміння її суспільної значущості, мотивацію до набуття професійної 

компетентності, інтерес до вивчення фундаментальних розділів хімії 

(Показники: ціннісне ставлення до професійної діяльності, професійна 

мотивація, інтерес до вивчення хімічних дисциплін); 

– гносеологічний передбачає володіння сукупністю теоретичних знань, 

практичних умінь та навичок із фундаментальних розділів хімії, хімічною 

грамотністю та культурою, що необхідні майбутнім технікам-технологам із 

технології харчування для формування їхньої професійної компетентності, 

розвитку їхньої інтелектуальної сфери та системного фахового мислення; 
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(Показники: теоретичні знання, хімічна грамотність, навички до 

самоосвіти);  

– професійно-діяльнісний – сформованість комплексу 

загальнопрофесійних умінь (управлінських, організаторських, 

прогностичних), володіння сукупністю професійних навичок, здатність до 

самооцінки, самоконтролю, самодіагностики результатів власної діяльності, 

прагнення до професійного розвитку (Показники: вміння застосовувати 

набуті при вивченні хімії знання для розв’язання професійно зорієнтованих 

завдань, установлення міжпредметних зв’язків між дисциплінами різних 

циклів підготовки); 

– особистісний – сформованість професійно значущих якостей 

особистості, готовність особистості здійснювати професійну діяльність 

(прагнення до творчості та самовдосконалення, високий ступінь 

наполегливості і відповідальності, толерантність, творчість, критичне та 

системне мислення, мобільність і креативність); ступінь ініціативності, 

активності, зацікавленості у вирішенні професійних завдань, здатність до 

самоорганізації та саморозвитку діяльності (Показники: розвиток професійно 

значущих якостей особистості майбутніх техніків-технологів із технології 

харчування, професійна мобільність, свідоме здобуття знань) [252, с. 12]. 

Отже, більшість підходів обмежено чотирма аспектами: мотиваційним, 

когнітивним, діяльнісним, оцінним, наприклад, А. Подозьорова, ураховуючи 

основні положення компетентнісного та особистісно-діяльнісного підходів, 

виокремлює такі критерії сформованості базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків: 
– мотиваційний, що визначається стійкою зацікавленістю процесом 

навчання; усвідомленням цінності й значущості фундаментальної 

загальнотехнічної підготовки; прагненням до підвищення рівня власної 

навчально-пошукової, пізнавальної діяльності; намаганням використовувати 

набуті знання, уміння й навички в професійній діяльності; мотивацією до 

саморозвитку, самоосвіти, професійного вдосконалення протягом життя;  
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– інтелектуально-пізнавальний, що відображає сукупність 

фундаментальних знань із загальнотехнічних дисциплін, інформаційно-

комунікаційних технологій та організації самостійної пізнавальної 

діяльності;  

– операційний – містить комплекс умінь і навичок з навчально-

пошукової, самостійної пізнавальної діяльності орієнтації в інформаційному 

середовищі; спілкування й обміну інформацією з використанням 

різноманітних медіа-засобів; планування діяльності відповідно до 

встановлених завдань; ефективного виконання загальнопрофесійних завдань;  

– рефлексивний, що містить здатність до самооцінки й самоаналізу 

результатів навчально-пошукової, пізнавальної діяльності; організації й 

самоконтролю процесу набуття та впровадження отриманих знань, умінь на 

практиці; усвідомлення власних помилок та вміння їх виправляти [167, с. 7].  

Ґрунтовними і багатоаспектними є критерії та показники сформованості 

фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського 

господарства, розроблені Д. Костюком: 

– ціннісно-мотиваційний – фахові інтереси, фахові потреби, фахові 

мотиви, фахові цінності, фахове ставлення;  

– когнітивний – загальнотехнічні, професійні, аграрні, екологічні, 

управлінські, технологічні;  

– операційно-діяльнісний – фаховий досвід, фахові вміння, фахові 

навички, фахове мислення, фахова поведінка, типові технологічні процедури;  

– професійно важливі якості фахівця – технічні здатності, 

скрупульозність у роботі, винахідливість, самозбереження, здатність 

знаходити та впроваджувати нове в практику;  

– суб’єктний – професійна самооцінка, професійна свідомість і 

самосвідомість, професійна „Я-концепція”, професійна саморефлексія, 

професійна суб’єктність) [100, с. 11]. 

Дискусійним є погляд Г. Бєлової, яка стверджує з цього приводу, що 

компетентність як складна й інтегрована якість особистості не піддається 
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точному вимірюванню. Засобами вимірювання рівня професійних 

компетенцій як окремих складників професійної компетентності дослідниця 

пропонує вважати інтегративні тести, що дозволяють оцінити ступінь 

підготовленості випускників [9, с. 3]. Критерієм компетенції може бути 

рівень сформованості професійних знань і вмінь, що складають їхню основу. 

Використання тестів для оцінювання рівня компетенції випускників ЗВО 

становить певні труднощі, оскільки компетенції є багатоплановими 

характеристиками якості підготовки, які складно цілком стандартизувати. 

Компетенції можна розглядати лише як суму предметних знань і вмінь, які 

зазвичай мають міжпредметний характер. Для оцінки компетенцій доцільно 

використовувати міждисциплінарні тести, спрямовані на узагальнену 

підсумкову діагностику [Там само, с. 11]. 

К. Ігоніна виділяє низку недоліків у сучасному діагностуванні 

професійних компетентностей та пропонує розв’язати цю проблему за 

допомогою студентського портфоліо, пояснюючи подібний вплив 

можливістю здійснення з його допомогою такого відстеження станів 

професійно-освітньої діяльності студента, яке б ґрунтувалося на 

систематичному зборі відомостей про неї. При цьому в останніх відтворено 

результативні і процесуальні характеристики цієї діяльності в їхньому 

цілісному взаємозв’язку [82]. 

Зважаючи на різноманітність поглядів щодо проблеми оцінювання 

професійної компетентності фахівців, уважаємо за необхідне розробити 

власний критеріальний апарат, у якому було б ураховано інтегровану 

природу феномену професійної компетентності майбутнього техніка-

електромеханіка. Надамо характеристику визначеним критеріям та 

показникам професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків 

у коледжах транспортної інфраструктури. 

Мотиваційно-ціннісний критерій відображає мотиви та цінності 

навчання майбутніх техніків-електромеханіків під час освітнього процесу. 
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Таке поєднання двох аспектів професійної компетентності – мотиваційного 

та ціннісного в одному критерії – вбачаємо необхідним з огляду на той факт, 

що внутрішня потреба особистості в діяльності випливає саме із ціннісного 

ставлення до цієї діяльності. Мотиваційно-ціннісний критерій 

характеризується за такими показниками, як: усвідомлення потреби до 

професійної діяльності майбутнього техніка-електромеханіка; професійна 

мотивація; інтереси до майбутньої професійної діяльності, цінності 

майбутньої професійної діяльності. 

З метою оцінювання рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків за ціннісно-мотиваційним критерієм 

доцільно використовувати такі діагностувальні методики: мотивація 

навчання (Т. Ільїна), мотиви навчальної діяльності студентів (А. Реан та 

В. Якунін), ставлення до професії (Н. Кузьміна та В. Ядов), рівень мотивації 

професійного навчання (В. Каташов) та ін. 

Когнітивний критерій розуміється як сформованість знань, що 

потрібні майбутньому техніку-електромеханіку для виконання професійних 

завдань різного рівня складності, здатність їх поповнювати, оновлювати та 

систематизувати. Когнітивний критерій визначається за такими показниками: 

кількість та усвідомленість знань; швидкість виконання контрольних 

завдань. 

Обсяг засвоєних знань характеризується кількістю знань, відновлюваних 

студентами; усвідомленість засвоєних знань характеризується вмінням 

студентів використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань, а 

швидкість виконання контрольних завдань ураховує кількість завдань, 

виконаних студентами за необхідний сумарний час для цього. 

З метою оцінювання рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків за когнітивним критерієм доцільно 

використовувати тестування, контрольні й індивідуальні роботи та аналіз 

методами математичної статистики. 
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Наступним критерієм визначено операційно-діяльнісний, який 

характеризується процесом становлення вмінь на основі отриманих знань, 

дієвістю набутих знань, тобто здатністю їх використовувати при вирішенні 

професійних завдань, володіння методами, способами й досвідом 

самостійного розв’язання професійних завдань; наявність уміння 

здійснювати самоконтроль результатів професійної діяльності.  

Показниками операційно-діяльнісного критерію є практичні навички, 

уміння, досвід практичної роботи:  

– професійні навички й уміння – виконання передбачених 

кваліфікаційною характеристикою видів робіт;  

– професійний досвід – проходження виробничої практики на штатних 

робочих місцях залізничних підприємств, виконання випускної роботи; 

досвід виробничих стосунків. 

З метою оцінювання рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків за операційним критерієм доцільно 

використовувати різноманітні форми тестування та контролю знань, зокрема 

і з використанням ігрових. 

Особистісний критерій віддзеркалює особистісні, професійно важливі 

якості, що утворюють особистісний компонент професійної компетентності 

майбутнього техніка-електромеханіка. Під професійно важливими якостями 

Е. Зеєр [78] та А. Маркова [121] розуміють багатофункційні психологічні 

якості особистості, які впливають на продуктивність професійної діяльності.  

Науковці вказують, що для кожної професії існує своя група професійно 

важливих якостей, які певним чином формують професійний портрет. Робота 

залізничника зазвичай пов’язана зі складними умовами: вона виконується в 

будь-який час доби, за будь-яких погодних і кліматичних умов, тому за 

станом здоров’я залізничників регулярно проводять контроль. Праця 

залізничника в будь-якій сфері надзвичайно відповідальна, адже вона 

пов’язана з безпекою великої кількості людей, які обрали в якості засобу 
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пересування залізничний транспорт. Для того, щоб уникнути порушення 

графіка руху, пошкоджень транспортних засобів або шляхів, не допустити 

аварій, потрібно бути відповідальним, уважним і пильним. Крім того, складні 

ситуації на шляху пересування, пов’язані з погодними умовами, не завжди 

задовільним станом техніки, необхідністю виконувати нестандартні 

завдання, потребують від майбутнього залізничника кмітливості та 

стресостійкості. 

Особистісний критерій характеризується сформованістю таких 

особистісних якостей, як: відповідальність, уважність, рішучість, 

кмітливість, стресостійкість. 

З метою оцінювання рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків за особистісним критерієм доцільно 

проводити діагностики: відповідальності (за тестом А. Махнача „Чи 

відповідальна Ви людина?”, методикою Л. Дементій „відповідальна 

поведінка”), стресостійкості (за тестом С. Коухена та Г. Вілліансона), 

діагностику локус-контролю особистості (за методикою РСК), досліджувати 

рівень тривожності (за Ч. Спілбергером-Ю. Ханіним), рівень дратівливості 

(за Р. Навако), схильність до ризику (за О. Шмельовою), виявляти динаміку 

концентрації та зосередженості уваги (за методикою „Коректурна проба” у 

варіанті В. Анфімова), переключення уваги (за допомогою цифрової таблиці 

Шульте), кмітливості (за методикою виявлення рівня розвитку оперативного 

мислення К. Яцишина) та ін. 

Охарактеризовані критерії та показники, визначені з урахуванням 

теоретичних досліджень у сфері формування професійної компетентності, є 

підставою для характеристики рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури (табл. 1.1).  
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Таблиця 1.1 
Характеристика рівнів сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 

інфраструктури 

№ 

з/п 
Рівні Характеристика рівня за відповідними 

критеріями 
1 Високий – здатність 

самостійно й 

високоефективно 

розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання 

та вирішувати 

практичні проблеми 

професійної діяльності 

у сфері залізничного 

транспорту відповідно 

до спеціалізації 

Мотиваційно-ціннісний: виявлення 

стійкого професійного інтересу, чітке бачення 

цілей майбутньої професійної діяльності, 

наявність стійких мотивів навчально-

пізнавальної діяльності, які пов’язані зі змістом 

майбутньої професійної діяльності, провідними 

є цінності професійної самореалізації 
Когнітивний: володіння системними, 

осмисленими, глибокими знаннями. Здатність 

самостійно сформулювати нестандартне 

завдання та запропонувати кілька варіантів його 

виконання. Добре володіння методами та 

засобами виконання завдань певного класу, 

здатність запропонувати альтернативні рішення 

розв’язки для проблеми, що виникла  

Операційно-діяльнісний: здатність 

виконувати професійні завдання без сторонньої 

допомоги в нестандартних ситуаціях, самостійно 

спланувати й виконати низку професійних 

завдань, запропонувати альтернативні способи 

їх виконання. Загальна сформованість 

професійних умінь, володіння професійними 

навичками 
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Продовження табл. 1.1 
  Особистісний: особистісні та професійно 

значущі якості повністю систематизовані 
2 Середній – здатність 

самостійно й ефективно 

розв’язувати 

спеціалізовані завдання 

та вирішувати 

практичні проблеми 

професійної діяльності 

у сфері залізничного 

транспорту відповідно 

до спеціалізації 

Мотиваційно-ціннісний: провідними є 

цінності особистого життя, відзначається 

зорієнтованість у навчально-пізнавальній 

діяльності на особливості процесу навчання в 

закладі освіти (постійно отримувати стипендію, 

досягати поваги викладачів тощо), на фоні 

загальних інтересів професійний інтерес має 

визначену стабільність 
Когнітивний: володіння системними 

знаннями. Наявність знання, як виконувати 

більшість професійних завдань, здатність 

запропонувати кілька варіантів виконання  

Операційно-діяльнісний: здатність 

виконувати більшість професійних завдань 

певного виду, багато завдань можливо виконати, 

опираючись на додаткові джерела інформації 

або допомогу колег. Професійні вміння 

сформовано загалом  
Особистісний: особистісні та професійно 

значущі якості частково систематизовані 
3 Низький – здатність 

самостійно, але 

неефективно 

розв’язувати 

спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми 

Мотиваційно-ціннісний: професійний 

інтерес нестійкий, цінності майбутньої 

професійної діяльності не завжди присутні, 

провідними є індивідуальні цінності (високі 

запити, раціоналізм, непримиренність до 

недоліків інших), мотивами 
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Продовження табл. 1.1 
3 професійної діяльності 

у сфері залізничного 

транспорту відповідно 

до спеціалізації 

навчально-пізнавальної діяльності – мотиви 

ухилення від покарання та бажання отримати 

схвалення від батьків чи оточення; відсутні чіткі 

плани на майбутнє  
Когнітивний: володіння несистемними 

знаннями, необхідність самовдосконалюватися 

більш глибоко вивчити теоретичний матеріал. 

Здатність виконувати стандартні завдання в 

знайомих ситуаціях 
Операційно-діяльнісний: здатність  

виконувати окремі професійні дії в знайомих 

ситуаціях. Деякі професійні вміння сформовано  

Особистісний: особистісні та професійно 

значущі якості не систематизовані 
 

Отже, здійснені теоретичні розвідки дозволили обґрунтувати 

компоненти професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків коледжів транспортної інфраструктури (мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, особистісний), а також 

визначити відповідні критерії й показники сформованості кожного з указаних 

вище компонентів. 
 

1.3. Особливості фахової підготовки майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури 

 

З кожним роком підприємства залізничного транспорту відчувають усе 

більшу потребу у фахівцях нового типу, здатних повною мірою реалізувати 

свій потенціал працювати в нових економічних умовах, швидко реагувати на 

зміни технічного й технологічного процесів. У зв’язку з цим система 
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професійної освіти покликана забезпечити високий особистісний рівень 

оволодіння спеціальністю, що має позитивно позначитися на формуванні 

спрямованості установки майбутнього фахівця на успішну професійну 

діяльність, відповідальне ставлення до неї. Для ефективного співіснування у 

світовій спільноті наша держава мусить забезпечити себе високоосвіченими 

кадрами, професіоналами, тому особливе значення у формуванні майбутніх 

спеціалістів належить професійним закладам освіти.  
Залізничний транспорт – галузь, яка експлуатує сучасні транспортні 

системи з підвищеними умовами небезпеки праці. Аналіз аварій, катастроф, 

що відбуваються в цьому відомстві, указує на низку загальних причин їх 

виникнення. Поряд з причинами технічного й соціально-економічного 

характеру (зношеність технічних засобів, моральне застаріння, відсутність 

належного обслуговування та модернізації тощо) значне місце займають 

причини, пов’язані з так званим „людським чинником”, який становить 75 –

 80% від загального числа подій на транспорті. Невпинний рух у всьому світі 

науково-технічного прогресу робить усе більш актуальною і практично 

вагомою проблему вдосконалення системи підготовки кваліфікованих кадрів, 

зокрема й для залізничної галузі [28; 98; 130; 210].  

Основною метою професійної освіти майбутніх залізничників є 

підготовка кваліфікованого фахівця відповідного рівня і профілю, 

конкурентоздатного, компетентного, спроможного до ефективної 

роботи на рівні світових стандартів в умовах швидкісного, тривалого, 

регламентованого та складного переміщення людей і небезпечних 

вантажів залізничними шляхами. 

Отже, розвиток залізничного транспорту можливий за наявності 

кваліфікованого персоналу, який здатен забезпечити високу продуктивність 

праці, якість транспортних послуг, безпеку перевезень, не допускатиме 

аварій. Адже незадовільний якісний склад, невисока професійна кваліфікація 

працівників призводять до низьких виробничих показників, порушень правил 

експлуатації транспортних засобів, виникнення так званого „людського 
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чинника” в техногенних аваріях і катастрофах на транспорті. Сьогодні 

розробляються шляхи реформування залізничного транспорту, паралельно 

йде реформування освітянської галузі [33].  

Адже якісно підготувати фахівця для потреб залізничного транспорту, 

який є технологічно та технічно дуже складним, можна лише за умови тісної 

співпраці закладу професійної освіти виробництва, тобто залізниці. Шляхом 

співпраці із закладами професійної освіти вдається ефективно впливати на 

перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка, на обсяги фахівців 

за державним замовленням, професійну якість випускників та вартість 

підвищення кваліфікації працівників галузі.  

Вагомий внесок у розвиток професійної освіти у сфері підготовки 

фахівців залізничної галузі здійснює Укрзалізниця. Адже на сьогодні майже в 

усіх країнах світу, які мають розгалужену мережу залізничного транспорту, 

успішно функціонує єдина нерозривна система „виробництво – освітні 

заклади”. Так, на залізницях Франції, Німеччини, Іспанії функціонує власна 

мережа навчальних закладів, до складу яких входять інститути, вищі технічні 

й технічні школи тощо. Залізнична галузь у цих країнах самостійно визначає 

перелік спеціальностей і професій, за якими здійснюється підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, технічних службовців і 

кваліфікованих робітників, а також зміст вищої професійної та професійно-

технічної освіти залізничників тощо [231]. 

Ураховуючи досвід європейських країн, керівництво Укрзалізниці 

планує здійснити низку реформ у сфері професійно-технічних закладів освіти 

залізничного транспорту, зокрема створити систему неперервного розвитку 

персоналу залізниць упродовж трудової діяльності, запровадити систему 

сертифікації персоналу, насамперед працівників, які забезпечують безпеку 

руху та перевезень пасажирів і вантажів. Це передбачає створення умов для 

додаткового, у разі необхідності, навчання перед сертифікацією. 

Також на часі створення спеціалізованих центрів для підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації машиністів, інженерно-технічних 
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працівників для обслуговування швидкісних електропоїздів Hyndai та Skoda, 

центру неруйнівної діагностики технічного стану рухомого складу, систем 

енергозбереження, зв’язку, штучних споруд. Водночас розробляється 

програма щодо закріплення молоді на залізниці, яка, крім гарантій 

професійного розвитку, передбачатиме соціальний захист працівників, 

планується вдосконалити систему організації виробничої практики тощо [98]. 

Отже, як бачимо, у заходах реформування галузі залізничного 

транспорту передбачається підвищення ролі професійно-технічних закладів 

освіти, оновлення їхньої навчально-виробничої бази та забезпечення гідної 

заробітної плати працівникам галузевої освіти.  

Професійна освіта має на меті підготовку студентів до важливої для 

суспільства й самої особистості професійної діяльності, у якій найбільш 

повно повинні розкриватися їхні творчі можливості на основі задоволення 

інтересів, схильностей і потреб. Підготовка фахівця не може відповідати 

сучасним вимогам, якщо він опанував тільки знаннями й уміннями, але не 

набув відповідної професійної компетентності [5, с. 144]. На сучасному етапі 

відбувається модернізація професійної освіти, серед основних напрямів якої 

науковці називають: 

 оновлення змісту, технологій підготовки фахівців, системи 

управління якістю професійної освіти;  

 запровадження механізмів інтеграції закладів вищої освіти в 

соціально-економічне та соціально-педагогічне середовище;  

 посилення практико зорієнтованої підготовки відповідно до потреб 

регіону та галузі;  

 запровадження механізмів забезпечення загальнонаціонального та 

регіонального компонентів у змісті професійної освіти, посилення його 

виховного складника;  

 запровадження системи моніторингу освітнього процесу;  

 диверсифікація типів закладів освіти та освітніх траєкторій у межах 

ступеневої професійної освіти;  
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 постійне оновлення моделей конкурентоспроможного фахівця, що 

характеризується професійною мобільністю відповідно до соціального 

замовлення;  

 організація системи працевлаштування молодих фахівців, 

забезпечення їх подальшою зайнятістю [125].  

Концептуальне завдання для сучасної професійної школи – забезпечити 

взаємне доповнення освіти (розвиток особистості як суб’єкта культурної 

діяльності) та професійної підготовки (формування професійної 

компетентності та кваліфікаційного рівня). Погоджуємося з науковим 

міркуванням В. Андрущенка, що вища школа покликана формувати інтелект 

нації, від цього залежить її майбутнє [5].  

Відповідно до чинних нормативно-правових актів, освітня діяльність у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти – діяльність закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від типу і форми 

власності, що провадиться з метою підготовки (зокрема первинної 

професійної підготовки та професійно-технічного навчання) здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти, перепідготовки та/або 

підвищення їхньої кваліфікації за професіями, які включені до Національного 

класифікатора професій ДК 003:2010, на рівнях професійної (професійно-

технічної) освіти (першому (початковому) рівні, другому (базовому) рівні, 

третьому (вищому) рівні); закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти іноземних держав або їхніх структурних підрозділів (філій), що 

утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої 

діяльності [175]. 

У структурі професійної залізничної освіти коледж транспортної 

інфраструктури є одним з основних типів закладів професійної освіти, що 

готує фахівців для залізничної галузі [12; 15; 19; 104; 125; 136]. 

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, коледж – галузевий 

вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії 

чи інституту, що проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям 



 81 

ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні 

наукові дослідження. Коледж також має право здійснювати підготовку 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста [174]. 

За Концепцією Національної стандартної класифікації освіти, 

підготовленої Національною академією педагогічних наук України 

відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти, оновлена версія 

якої затверджена резолюцією 36-ої Генеральної конференції країн-членів 

ЮНЕСКО (2011 р.), цей рівень освіти називається „вища освіта короткого 

циклу”. Програми на цьому рівні освіти (5-му) тривають щонайменше два 

роки і в основному призначені для надання учасникам професійних знань, 

умінь, інших компетентностей. Зазвичай такі програми пов’язані з 

практикою та конкретною професією і готують студентів до виходу на ринок 

праці. Однак ці програми також можуть забезпечувати шлях до інших 

програм вищої освіти [140]. 

Після прийняття та набрання чинності всіх положень нових законів 

України „Про вищу освіту” та „Про професійну освіту” [174; 178] буде 

запроваджено чітку диференціацію навчальних закладів: коледжі, які 

ввійдуть до структури університетів, будуть здійснювати підготовку нового 

освітнього рівня – молодших бакалаврів, а заклади, що продовжуватимуть 

навчання молодших спеціалістів, будуть віднесені до системи профтехосвіти 

в якості професійних коледжів. Відповідно до цих змін професійний коледж 

– заклад професійної освіти, що реалізує стандарт професійної освіти для 

різнорівневої підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників, професійне навчання 

незайнятого населення, зокрема безробітних, а також власні освітні програми 

та програми професійного й профільного навчання учнів старшої школи (з 

одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти) [178, с. 20 – 21].  

Коледж є відкритою соціально-педагогічною системою, яка має свої 

підсистеми (освітня діяльність, виховна позанавчальна діяльність зі 

студентами, науково-методична робота тощо). Кожна з підсистем має власні 
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завдання функціонування, тісно пов’язані між собою, оскільки працюють на 

єдину мету, якій підпорядкована діяльність усього освітнього закладу.  
На думку науковців, що віднесення технікумів і коледжів, які виникли 

на їх базі, до системи вищої освіти стало позитивним чинником розвитку цієї 

ланки освіти. Була реалізована на практиці ступенева освіта, коли 

випускники завдяки наскрізним (узгодженим) навчальним планам змогли 

продовжувати навчання в академіях та університетах за скороченими 

програмами (з другого курсу). Помітно зріс рівень організації освітнього 

процесу, у закладах освіти закріпилися нові форми навчання – лекції, 

семінарські заняття, самостійна навчальна робота студентів; активізувалася 

науково-творча діяльність, студентське самоуправління тощо. Водночас 

багато закладів зменшило терміни практичної підготовки через 

перевантаження навчальних планів теоретичними дисциплінами, виникли 

проблеми із забезпеченням студентів місцями практики. Очевидною стала 

недоречність перебування певних навчальних закладів у системі вищої освіти 

з огляду на те, що рівень кадрового забезпечення освітнього процесу не 

дозволив їм здійснювати глибоку фундаментальну професійну підготовку на 

рівні вищої освіти: не завжди позитивним явищем стало перетворення 

технікумів і коледжів на структурні підрозділи технічних університетів. 

Необґрунтоване приєднання викликало різке зниження ініціативності та 

самостійності, а заклади в переважній більшості не стали рівноправними 

підрозділами закладів вищої освіти, педагоги яких не визнавалися науково-

педагогічними працівниками [125].  

Окрім того, на думку В. Мороза, входження технікумів у систему вищої 

освіти призвело до суттєвого викривлення їхньої ролі та функцій, оскільки 

значна частина випускників не була орієнтована на трудову діяльність, а 

продовжувала навчання [136, с. 13]. Як свідчать багаторічні спостереження, 

абітурієнтів цікавить саме можливість подальшого вступу без іспитів (в обхід 

зовнішнього незалежного оцінювання) до закладу вищої освіти. Наслідком 

цього є невиконання закладами свого основного завдання – формування 
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висококваліфікованого виробничого персоналу. Тому науковці та практики, 

які представляють Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 

України, переконані щодо доцільності віднесення підготовки молодших 

спеціалістів, а отже, і технікумів, до системи професійно-технічної освіти 

(системи професійної освіти і навчання), що передбачено в проекті нового 

Закону України „Про професійну освіту” [178, с. 20 – 21]. 

Коледжі транспортної інфраструктури не стали винятком: одні з них 

стали відокремленими підрозділами закладів вищої освіти, інші – 

самостійними закладами. Незалежно від підпорядкування, коледжі 

транспортної інфраструктури виконують подвійну функцію: надають молоді 

повну загальну середню освіту, одночасно готуючи її до професійної 

діяльності в залізничній галузі. Метою освітнього процесу коледжу є 

„підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці, держави у 

кваліфікованих фахівцях” [12, с. 10]. 

Діяльність коледжу транспортної інфраструктури спрямована на 

розвиток освіти і науки шляхом реалізації загальноосвітніх програм, 

основних професійних освітніх програм і додаткової професійної освіти; 

здійснення професійної підготовки й перепідготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації працівників залізничного транспорту початкової і 

середньої ланки. 

Пріоритетним у діяльності коледжу транспортної інфраструктури є:  

 формування соціально зрілої, творчої особистості, здатної до 

самостійної навчальної та професійної діяльності;  

 задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, 

моральному і фізичному розвитку за допомогою отримання професійно-

технічної освіти; 

 задоволення потреб підприємства залізничного транспорту у 

кваліфікованих фахівцях з професійною-технічною освітою; 
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 здобуття студентами знань, умінь і навичок за спеціальностями та 

напрямами підготовки, а також професійно важливих якостей, які 

задовольняють потреби особистості та вимоги роботодавців;   

 виховання морально, психічно та фізично здорового 

висококваліфікованого виробничого персоналу;  

 виявлення найбільш здібної молоді з метою продовження навчання 

за наступними рівнями підготовки;  

 організація та проведення наукових досліджень та 

експериментальної роботи;  

 відродження національної духовності та залучення до неї студентів, 

викладачів, батьків, громадськості;  

 формування в здобувачів активної громадянської позиції і 

працьовитості, розвиток відповідальності, самостійності та творчості. 

Спеціалізовану підготовку фахівців для залізничної галузі в Україні 

здійснюють такі коледжі транспортної інфраструктури:  

 Державний вищий навчальний заклад „Слов’янський коледж 

транспортної інфраструктури” [62], 

 Державний вищий навчальний заклад „Артемівський коледж 

транспортної інфраструктури” [58],  

 Державний вищий навчальний заклад „Дніпропетровський коледж 

транспортної інфраструктури” [59],  

 Державний вищий навчальний заклад „Харківський коледж 

транспортної інфраструктури” [63],  

 Державний вищий навчальний заклад „Кременчуцький коледж 

транспортної інфраструктури” [61],  

 Державний вищий навчальний заклад „Київський коледж 

транспортної інфраструктури” [60]. 
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 Миколаївський коледж транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна [131],  

 Львівський коледж транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна [117],  

Підготовка за спеціальністю 273 „Залізничний транспорт” за фахом 

„технік-електромеханік” у коледжах транспортної інфраструктури 

здійснюється за кількома освітніми програмами, зокрема: 

 випускники спеціальності/освітньо-професійної програми „Технічне 

обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу” 

отримують диплом молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра з 

кваліфікацією „технік-електромеханік з обслуговування, ремонту та 

експлуатації тягового рухомого складу” і можуть працювати в 

моторвагонних депо та локомотивних депо залізниць України на таких 

посадах: помічник машиніста, слюсар-електрик, диспетчер локомотивного 

депо, машиніст локомотива, машиніст-інструктор, бригадир, технік-технолог, 

керівник середньої ланки; 

 випускники спеціальності/освітньо-професійної програми „Технічне 

обслуговування і ремонт вагонів” отримують диплом молодшого 

спеціаліста/молодшого бакалавра з кваліфікацією „технік-електромеханік з 

обслуговування та ремонту вагонів” і можуть працювати в пасажирських 

депо та вагонних депо залізниць України на таких посадах: бригадир, 

майстер, старший майстер, технік дільниці, начальник потягу; 

 випускники спеціальності/освітньо-професійної програми „Монтаж, 

обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на 

залізничному транспорті” отримують диплом молодшого 

спеціаліста/молодшого бакалавра з кваліфікацією „електромеханік” і можуть 

працювати в дистанціях сигналізації та зв’язку залізниць України на посаді 

електромеханіка; 
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 випускники спеціальності/освітньо-професійної програми „Технічне 

обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць” отримують 

диплом молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра з кваліфікацією 

„технік-електрик” і можуть працювати на залізницях України, підприємствах 

міського електротранспорту, метрополітенах, а також у підрозділах міських 

електричних мереж на таких посадах: електромеханік, старший 

електромеханік, енергодиспетчер, начальник тягової підстанції, начальник 

району контактної мережі, начальник району електропостачання. 

Технологічна професійна діяльність техніків-електромеханіків полягає у 

спроможності виконувати професійні завдання, визначені технічними 

інструкціями та посадовими обов’язками, а саме: 

– розробляти заходи та надавати пропозиції щодо забезпечення 

функціонування та вдосконалення роботи вузлів локомотива;  

– складати технологічні інструкції з ремонту та розробляти технологічні 

процеси виготовлення та відновлення вузлів локомотивів; виконувати 

вимірювання параметрів та визначення характеристик електроапаратури 

локомотива;  

– проводити розрахунки параметрів, нормувати їх значення, 

удосконалювати конструкцію за результатами експлуатації;  

– проводити технічне обслуговування або ремонт вузлів локомотивів.  

Сучасний ринок праці висуває до випускників низку серйозних вимог, 

наприклад, від випускника закладу освіти технічного профілю вимагається 

відповідно до резолюції Всесвітнього конгресу з інженерної освіти 

(м. Портсмут, 1992 р.):  

 професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і 

практичної підготовленості, здатність виконувати всі види професійної 

діяльності, визначені освітнім стандартом спеціальності або спеціалізації);  

 комунікативна готовність;  
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 розвинута здатність до творчого підходу при вирішенні професійних 

завдань, уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, аналізувати 

проблеми, завдання;  

 стійке, усвідомлене, позитивне ставлення до своєї професії, 

прагнення до постійного особистісного та професійного вдосконалення;  

 готовність до всебічного аналізу виробництва з метою його 

раціоналізації, а також екологічного забезпечення виробництва та захисту 

довкілля; розуміння тенденцій та основних напрямів розвитку науки і техніки 

[223].  

Сучасною вимогою до випускника коледжу транспортної 

інфраструктури є його належна професійна компетентність, яка надалі має 

трансформуватися у високий професіоналізм. Компетентнісна модель 

випускника визначається переліком компетенцій, сутність яких 

характеризується виробничими вимогами й побажаннями роботодавців. 

Формування компетенцій відбувається і під час вивчення навчальних 

дисциплін, циклів, модулів, і окремих дидактичних одиниць, які 

інтегруються в дисципліни. Тому важливо структурувати кожну компетенцію 

та деталізувати її до того рівня, який дозволить правильно спроектувати 

навчальну програму та кожну її частину, спрямовану на формування цієї 

компетенції [3].  

Освітній процес у коледжі транспортної інфраструктури – це система 

організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту 

освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до 

державних стандартів освіти [31; 39; 73; 75; 76; 169; 170; 171; 208; 248]. 

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання 

будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.  

Освітній процес організується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного 
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оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до 

змін і розвитку в соціально-культурній сфері, галузях техніки, технологій, 

системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.  

Вимоги до випускників формуються  а основі професійних стандартів 

(за їх наявності) або спільно з об’єднаннями роботодавців. Теперішнє 

покоління стандартів професійної освіти розробляється як галузевий освітній 

стандарт, який увібрав весь позитивний досвід, накопичений під час 

створення й апробації стандартів попередніх поколінь і застосування 

компетентнісного підходу до професійної підготовки [66; 88; 140; 143; 155 –

 157; 176 – 179; 181; 200].  

Освітні стандарти є своєрідною точкою відліку цілісної професійної 

підготовки та вивчення кожної дисципліни. Державні освітні стандарти 

визначають зміст професійних дисциплін у сучасній технічній освіті, а також 

відображають соціальні потреби у висококваліфікованих працівниках, 

відповідний рівень яких забезпечується: обов’язковим мінімумом змісту 

основних дисциплін; максимальним обсягом навчального навантаження 

студентів; вимогами до рівня підготовленості випускників. 

До моменту остаточного затвердження та запровадження професійних і 

освітніх стандартів освітній процес у коледжах транспортної інфраструктури 

здійснюється відповідно до чинних вимог ОКХ і ОПП (наказ МОН України 

№ 147 від 20.03.2003р.), ОПП молодшого спеціаліста (у частині розподілу 

загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу 

нормативних дисциплін за циклами підготовки) (затверджено МОНУ 

23.04.2009), тимчасової ОПП спеціальності, варіативної компоненти ОКХ, 

ОПП, затвердженої директором коледжу; навчального плану, затвердженого 

директором коледжу. 

Ключову роль у формуванні професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків відіграє зміст освіти як науково обґрунтована 

система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для 

різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.  
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У коледжах транспортної інфраструктури зміст освіти визначається 

освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою 

підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними 

актами органів державного управління освітою та коледжу й відображається 

у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, 

дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших 

видів навчальної діяльності.  

Освітньо-професійна програма підготовки – це перелік нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених 

для їх вивчення, форм підсумкового контролю [174]. 

Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.  

Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. 

Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним 

стандартом освіти. Вибіркова частина – закладом вищої освіти.  

Основним нормативним документом, що визначає організацію 

освітнього процесу в конкретному напрямі освітньої або кваліфікаційної 

підготовки, є навчальний план. Навчальний план – це нормативний документ 

закладу вищої освіти, який складається на підставі освітньо-професійної 

програми та структурно-логічної схеми підготовки й визначає перелік та 

обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх 

вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їхній обсяг, 

графік освітнього процесу, форми та засоби проведення поточного і 

підсумкового контролю.  

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план. Нормативні навчальні 

дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх 

назв та обсягів є обов’язковим для навчального закладу. Вибіркові навчальні 

дисципліни встановлюються закладом вищої освіти. Вибіркові навчальні 

дисципліни вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб 
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особи, ефективного використання можливостей і традицій конкретного 

навчального закладу, регіональних потреб тощо.  

В освітньо-професійній програмі підготовки майбутніх фахівців зміст 

навчання розкривається через компетентності та результати навчання, які 

мають бути сформованими в студентів під час вивчення матеріалу; через 

сформований досвід діяльності, навчальні досягнення, що має бути 

продемонстровано на кожному етапі навчання.  

Місце й значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. Навчальна 

програма нормативної дисципліни є складником державного стандарту 

освіти. Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється коледжем.  

Зазвичай навчання студентів-залізничників у коледжі транспортної 

інфраструктури, що навчаються за програмою підготовки молодшого 

спеціаліста, складається з циклів: гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін; професійної та практичної підготовки (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Фахові дисципліни навчального плану студентів коледжу 

транспортної інфраструктури, які здобувають кваліфікацію техніка-

електромеханіка 

№  

з/п 

Назва навчальної дисципліни Кількість 

кредитів 

ECTS 

Усього годин за 

навчальним планом 

1 Технологія галузі та технічні 

засоби з/т 

2 60 

2 Електротехніка та електричні 

вимірювання 

6 180 

3 Технічна механіка 5 150 

4 Матеріалознавство 3 90 

5 Інженерна графіка 5 150 

6 Основи промислової електроніки 4 120 
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Продовження табл. 1.2 
7 Електричні машини 5 150 

8 Автоматичні гальма рухомого 

складу 

6 180 

9 Охорона праці 3 90 

10 Основи стандартизації 3 90 

11 Тепловози та дизель-поїзди 10 300 

12 Електрорухомий склад залізниць 9 270 

13 Технологія ремонту рух складу 12 360 

14 Основи локомотивної тяги і 

управління локомотивом 

4 120 

15 Електропостачання залізниць 4 120 

16 Охорона праці в галузі 3 90 

17 Технічна експлуатація залізниць 

та безпека руху 

4 120 

18 Електрорухомий склад залізниць 9 270 

19 Механізація та автоматизація 

технологічних процесів ремонту 

3 90 

 

Зміст дисциплін першого циклу дозволяє сформувати в студентів 

необхідні знання, уміння та навички, потрібні для вивчення дисциплін 

професійного спрямування. Окрім того, вони безпосередньо впливають на 

пошукову й дослідницьку підготовку майбутнього фахівця: його прагнення 

дотримуватися норм і правил виробничої поведінки, вести документацію, 

розвивати творчу активність, використовуючи отримані знання. Це сприяє 

оптимізації професійного навчання фахівців, оскільки дозволяє реалізувати 

всі функції та врахувати різні його напрями. 

Згідно зі структурно-логічною схемою підготовки майбутніх техніків-

електромеханіків чільне місце в процесі підготовки фахівця займають 

загальнотехнічні дисципліни. Результатом їх вивчення є набуття базових 
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компетентностей, що є „фундаментом” для успішного опанування 

дисциплінами професійного циклу та вирішення загальнопрофесійних 

завдань під час подальшої професійно-практичної діяльності. 

Усі дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, мета якого 

– формування професійної компетентності майбутнього фахівця залізничного 

профілю, є профорієнтованими на залізничну галузь. 

За результатами проходження освітньо-професійної програми студенти 

набувають певних результатів навчання (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Вибіркові результати навчання студентів коледжу транспортної 

інфраструктури, що здобувають кваліфікацію техніка-електромеханіка 

Результат 

навчання 

Зміст результату навчання 

Знання Забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці, 

безпеки руху поїздів.  

Загальна діагностика технічного стану обладнання. Локальна 

діагностика технічного стану обладнання. Методи діагностики 

технічного стану деталей. Діагностичне устаткування.   

Електричні машини. Акумуляторні батареї. Автогальмове та 

пневматичне обладнання.  

Забезпечення правил техніки безпеки під час виконання робіт і 

знаходження на станційних коліях. Порядок приймання й огляду 

локомотива. Перевірка готовності локомотива в рейс.  

Організація контролю за дотриманням технологічної і трудової 

дисципліни, правил охорони праці. Охорона праці при 

обслуговуванні локомотивів. Охорона праці при знаходженні на 

залізничних коліях. Охорона праці при деповському ремонті 

обладнання локомотивів. Пожежна безпека. Виробнича санітарія 

і особиста гігієна.  
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Продовження табл. 1.3 
 Розрахунки кількості технологічного оснащення для дільниці 

(відділення). Визначення параметрів виробничого процесу. 

Визначення потреби технологічного оснащення за 

нормативними документами. Визначення витрат матеріалів та 

запасних частин за нормативами.   

Розробка і складання графіку огляду та ремонту технологічного 

устаткування.  

Будова електровозів. Будова електропоїздів. Механічне 

обладнання електровозів та електропоїздів. Електричне 

обладнання електровозів та електропоїздів. Електричні машини 

електровозів та електропоїздів. Пневматичне обладнання 

електровозів та електропоїздів. Способи ремонту і відновлення 

спрацьованих деталей і спряжень.  

Приймання і ремонт локомотивів, агрегатів, вузлів. Організація 

контролю якості виконання ремонтно-відновлювальних робіт.  

Оформлення технологічної документації.  

Визначення параметрів при випробуванні вузлів і агрегатів. 

Світлофорна сигналізація. Автогальмове обладнання. Профіль 

колії. Організація контролю правильності покажчиків 

контрольного обладнання. Ознаки нормальної роботи 

локомотивного обладнання. Ознаки нормальної роботи приладів 

контролю і безпеки руху. Робота з контрольно-вимірювальними 

приладами та інструментом. Механічна обробка під час ремонту 

деталей 

Уміння та 

навички 

На основних типах локомотивів (тепловози: магістральні – 

2ТЭ116, серія ТЭ10, ТЭП60, ТЭП70, М62; маневрові – ТЭМ 2, 

ТЭМ 7, ТГМ 4, ТГМ 6, ЧМЭ 3; електровози: постійного струму – 

ДЕ 1, ВЛ 8, ЧС 2, ЧС 7; змінного струму – ВЛ 60, ВЛ 80, ЧС 4, 

ЧС 8): 
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Продовження табл. 1.3 
  чітко визначати і користуватися двома формами ділового 

мовлення: усним і письмовим; 

 забезпечувати виконання вимог безпеки руху поїздів, 

життєдіяльності та охорони праці; 

 якісно виконувати загальну й локальну діагностику вузлів або 

систем; 

 виконувати технічне обслуговування і поточний ремонт 

локомотивів; 

 виконувати типові технологічні розрахунки для визначення 

потреби в технічному оснащенні, вимірювальних приладах, 

механізації технологічних процесів; 

 розраховувати витрати матеріалів та запасних частин; 

 складати місячні та річні плани ремонту локомотивів та 

графіки огляду і ремонту технологічного устаткування, 

приладів, інструменту; 

 виконувати всі види ремонтно-відновлювальних робіт згідно з 

технологією в дільниці (відділенні); 

 контролювати правильність покажчиків контрольного 

обладнання; 

виявляти відхилення від норми в роботі вузлів і систем 

локомотивного обладнання 

 

У такому вигляді вимоги до знань, умінь і навичок як складників 

компетентності конкретизують сутність конкретного складника підготовки 

фахівця залізничної галузі. Окрім того, розглядаючи оптимізацію 

професійної підготовки залізничників у коледжах транспортної 

інфраструктури, варто визначити ієрархію взаємозв’язків між усіма 

елементами загальної системи їхньої підготовки, аж до рівня кожної 

дисципліни. Це дозволить визначити необхідний рівень кожного складника 
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підготовки і, таким чином, забезпечить науково обґрунтоване формування 

навчальних планів і програм.  

Практичний цикл, який виділяється з професійно-практичного, має бути 

пов’язаний з усіма, а не лише професійно зорієнтованими дисциплінами, 

тобто кожний цикл має супроводжуватися практичною частиною (бажано, 

пов’язаною із застосуванням на виробництві засвоєних теоретичних знань, 

сформованих умінь і навичок). Практичний цикл має сприяти розвитку 

ділової та виробничої активності молодших спеціалістів на підприємствах та 

в організаціях. 

Стандартами передбачені різні види виробничих практик, зміст яких 

зазвичай проектують викладачі, що вимагає від них володіння психолого-

педагогічними знаннями про особливості студентського віку, потенційні 

можливості майбутніх фахівців, здатність визначати траєкторію розвитку 

майбутнього випускника (їхній виробничий, творчий, науковий потенціал). 

Зміст професійно-практичного циклу спирається на вже вивчений матеріал 

про виробництво, що забезпечує в подальшому усвідомлене виконання 

завдань практик з опорою на одержаний мінімальний виробничий досвід 

ознайомчого, технологічного, експлуатаційного характеру.  

Отже, структура професійної підготовки майбутніх фахівців сьогодні 

розглядається з позиції відповідності державним стандартам освіти, 

побудованим на компетентнісній основі. Це стосується не лише рівня 

професійно зорієнтованих знань, умінь і навичок, а й формування професійно 

важливих якостей, тобто всебічного розвитку студентів коледжів 

транспортної інфраструктури, підтримки майбутніх фахівців у процесі 

навчання, одержання професійного досвіду, становлення професійної позиції. 

Сьогодні навчальний заклад несе повну відповідальність за якість 

підготовки фахівців. Саме тому все інтенсивніше впроваджуються 

інноваційні педагогічні технології, активні методи навчання; 

удосконалюються навчальні плани і програми; покращується рівень 

викладання та зміст підготовки фахівців у закладах вищої освіти. З цього 
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приводу Г. Цехмістрова, досліджуючи умови ефективності освітнього 

процесу у вищих навчальних закладах, підкреслює важливість „формування 

у фахівців відповідного обсягу та якості знань, умінь та навичок, 

передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою державного 

стандарту” [234, с. 1]. 

Формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжі транспортної інфраструктури здійснюється в 

межах освітнього процесу, який, своєю чергою, реалізується в таких формах, 

як: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, 

консультація. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у коледжі 

транспортної інфраструктури, призначених для засвоєння теоретичного 

матеріалу. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною 

програмою. Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються цієї 

навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції 

проводять провідні вчені або спеціалісти для студентів та працівників 

закладів вищої освіти в окремо відведений час. Лекції проводять лектори – 

викладачі коледжу. Особливу роль для формування професійної 

компетентності студентів мають лекції, що читають провідні науковці або 

спеціалісти, запрошені для читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно 

обладнаних приміщеннях – аудиторіях для однієї або більше академічних 

груп студентів [171]. 

Важливим для формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків, якісної підготовки молодших спеціалістів є 

закріплення теоретичних знань на практиці в процесі вивчення професійно 

зорієнтованих дисциплін у коледжі транспортної інфраструктури. З цією 

метою більшу частину часу сплановано на лабораторні, практичні та 

семінарські заняття. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 
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експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень цієї навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторні 

заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з 

використанням устаткування, пристосованого до умов освітнього процесу 

(лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні 

заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища 

(наприклад, на виробництві, у наукових лабораторіях).  

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння й навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно до 

сформульованих завдань. Проведення практичного заняття ґрунтується на 

попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення 

ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, 

наборі завдань різної складності для розв’язування студентами на занятті. 

Указані методичні засоби готує викладач, якому доручено проведення 

практичних занять, за погодженням з лектором цієї навчальної дисципліни 

[171]. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань 

(рефератів). На кожному семінарському занятті викладач оцінює 

підготовлені студентами реферати, їхні виступи, активність у дискусії, 

уміння формулювати й відстоювати свою позицію тощо. Індивідуальне 

навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення 

рівня їхньої підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей 

[171]. 
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Особливістю підготовки майбутніх фахівців у коледжах транспортної 

інфраструктури є можливість залучення студентів до науково-дослідної 

роботи з метою формування професійної компетентності. Найбільш сталими 

формами такої роботи є курсові та дипломні проекти. 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, 

поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та 

їх застосування під час комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. Тематика курсових проектів тісно пов’язується з практичними 

потребами фаху техніка-електромеханіка.  

Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на 

завершальному етапі навчання студентів у коледжі й передбачають:  

– систематизацію, закріплення, розширення спеціальних 

компетентностей та застосування їх при вирішенні конкретних технічних, 

виробничих й інших завдань;  

– розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту (роботи).  

Самостійна робота студента є важливим засобом формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків. У зв’язку з 

цим набуває особливої актуальності забезпечення студента системою 

навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни та побудованих на засадах компетентнісного підходу. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати 

можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної 

роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова 

монографічна й періодична література. Самостійна робота студента над 

засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може 

виконуватися в бібліотеці коледжу, навчальних кабінетах, комп’ютерних 

класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.   

Практична підготовка в коледжі транспортної інфраструктури є 

обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття 
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кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок 

та вмінь, адже компетентнісний підхід акцентує увагу на здатності 

використовувати здобуті знання. Практична підготовка студентів 

здійснюється на передових сучасних підприємствах і організаціях 

залізничної галузі, а також у навчальних майстернях, полігонах, де 

проводяться практичні заняття та різні види практик. Метою практичної 

підготовки є оволодіння студентами сучасними методами й формами 

організації праці, формування в них на основі отриманих знань, професійних 

умінь і навичок здатностей для прийняття самостійних рішень під час 

виконання виробничих завдань [65; 112; 129; 135; 197; 236]. 

Відповідальними за організацію, проведення і контроль якості 

практичного навчання студентів у коледжі є заступник директора з 

навчально-виробничої роботи, завідувачі відділень, відповідні циклові 

комісії. 

Завідувачі відділень відповідають за: 

 своєчасне формування графіка проведення практичного навчання 

студентів відділення та підготовку проектів наказів щодо їх проведення; 

 контроль за проведенням організаційних заходів перед направленням 

студентів на бази практичного навчання. 

Керівники практики відповідають за: 

 розробку та вдосконалення програм практик і навчально-методичних 

матеріалів практичного навчання; 

 проведення організаційних заходів перед виїздом студентів на бази 

практичного навчання, зокрема: 

 інструктаж про порядок проведення занять та безпеку праці під час 

перебування на базах практичного навчання; 

 надання студентам необхідних документів (індивідуальних завдань, 

щоденників з практики, методичних указівок тощо); 
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 ознайомлення студентів із системою звітності за результатами 

практичного навчання (оформлення щоденника, виконання індивідуального 

завдання тощо); 

 проведення зі студентами попереднього обговорення змісту та 

результатів проведення практичного навчання; 

 подання голові циклової комісії письмового звіту за результатами 

проведеного практичного навчання із зауваженнями та пропозиціями щодо їх 

покращення. 

Завідувач навчально-виробничої практики відповідає за: 

 організацію й проведення практичного навчання студентів коледжу 

згідно з вимогами освітньо-професійних програм; 

 узгодження із завідувачами відділень графіків практичного 

навчання; 

 підготовку договорів з підприємствами – базами виробничої 

технологічної практики; 

 взаємодію із керівниками практичного навчання та затвердження 

звітів про результати практичного навчання; 

 контроль за якістю проведення практичного навчання студентів: 

виконання програми практик у повному обсязі, своєчасне проведення 

інструктажу з техніки безпеки на робочих місцях, використання на робочих 

місцях спеціального одягу тощо; 

 періодичне інформування директора коледжу про якість проведення 

практичного навчання та внесення пропозицій щодо її покращення, 

оснащення лабораторій сучасним обладнанням, забезпечення студентів 

обладнаними робочими місцями; 

 участь у підготовці нормативних документів, що регламентують 

практичне навчання студентів коледжу; 

 аналіз результатів практичного навчання; 

 розробку пропозицій щодо покращення практичного навчання. 
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У період практичної підготовки в коледжах під час роботи в навчальних 

майстернях навчальна група поділяється на дві підгрупи по 15 осіб. 

Теоретичні заняття проводяться в класі або майстернях, які обладнані 

наочним приладдям, стендами та верстаками. Приділяється також увага і 

міждисциплінарним зв’язкам при вивченні тем. Кожна тема програми 

включає вступний інструктаж, який проводить майстер виробничого 

навчання, виклад теми, демонстрацію прийомів роботи та самостійну роботу 

студентів. У процесі пояснення й показу використовуються інструкційні 

технологічні карти, плакати, щити з набором інструментів і пристосувань, 

стенди зі зразками, що демонструють послідовність переходів і операцій, 

плакати та інструкції з техніки безпеки. Завершується навчання студентів у 

майстернях коледжу виконанням комплексної роботи, що значною мірою 

підвищує рівень виробничої підготовки майбутніх фахівців, та отриманням 

заліку. Останнім етапом навчальної практики є практика на одержання 

робочої професії, технологічна і переддипломна, які проводяться на базових 

підприємствах. На цей період видається наказ по підприємству про 

призначення керівниками практики провідних спеціалістів підприємства і 

наказ (розпорядження) по цеху про закріплення студентів за досвідченим 

робітником-наставником. Навчання під час практики на одержання робочої 

професії проходить в індивідуальному або бригадному порядку з наступним 

складанням кваліфікаційних іспитів. Безпосереднє керівництво виробничою 

практикою студентів у цехах, бригадах, ділянках, відділеннях тощо 

покладається на фахівців, які постійно працюють у них, зобов’язані 

забезпечити виконання студентами програми практики й надати оцінку 

якості їхньої роботи. 

Керівникові практики доручається група практикантів до 10 осіб. 

Загальне керівництво практикою покладається на одного із провідних 

спеціалістів, який організовує практику студентів, надає їм необхідну 

допомогу, піклується про умови їхньої праці і побуту, разом із громадськими 
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організаціями дає докладні відгуки про виробничу роботу студентів та 

отримані ними практичні навички, а також висновок за їхніми звітами. 

Переддипломну практику студенти проходять відповідно до завдання на 

дипломне проектування. Після закінчення навчальної практики на 

виробництві й навчання з отримання суміжної професії під час технологічної 

практики студенти складають кваліфікаційні іспити. Іспити проводять 

кваліфікаційні комісії підприємств за участю представників коледжу. Тим 

студентам, які склали іспити, присвоюють робочий розряд і видають 

посвідчення встановленого зразка. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначаються відповідною предметною або 

цикловою комісією. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на 

окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає 

семестровий контроль та державну атестацію студента.  

Організаційно-методичну діяльність з формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури здійснюють циклові комісії, які є основною 

ланкою в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів навчання та 

виховання. Першорядне завдання циклових комісій – впровадження 

компетентнісного підходу у фаховій підготовці, розвитку здатності до 

фахової діяльності майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, 

використання активних форм і методів навчання на семінарських і 

практичних заняттях, проведення дискусій, моделювання практичних 

ситуацій, посилення ролі практичної підготовки. 
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Для реалізації та виконання поставлених перед цикловими комісіями 

завдань проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання 

циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні 

читання тощо. Контроль видів діяльності  ленів предметної циклової комісії 

має важливе значення, а результативність залежить від правильної його 

організації. Головною ланкою в контролі є перевірка якості проведення 

занять, рівня компетентностей студентів.  

Отже, формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури здійснюється 

відповідно до нормативно-правової бази, що, однак, недостатньо враховує 

специфіку компетентнісного підходу. Потребують реалізації нові підходи до 

формування та розвитку сукупності ключових загальнопрофесійних 

(базових) і професійних компетенцій, що вимагає мотивації до навчання, 

утвердження компетентнісного підходу в навчально-методичному 

забезпеченні освітнього процесу, розширення технологій активного 

навчання, урахування потреб студентів, їхнього особистісного та 

професійного досвіду.  

З метою виявлення фактичного стану формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків нами проведено 

попереднє розвідувальне дослідження.   

Загальне уявлення студентів про обраний фах дають результати 

опитування студентів-першокурсників, згідно з яким на питання: „Чому ви 

вступили до коледжу?” 45% опитуваних відповіли: – „Щоб обійти ЗНО”, 10% 

– „Тому що не відкрили 10 клас” та 45% – „Щоб  отримати більше знань”. 

Отже, майже половина вступила до коледжу не для того, щоб завершити 

повний цикл середньої освіти та здобути відповідний фах, а щоб обійти ЗНО, 

у результатах якого вони не впевнені. Водночас більшість опитуваних (75%) 

хотіли б вивчати тільки дисципліни циклу професійної підготовки одразу з 

першого курсу, а загальноосвітні дисципліни визначили як непотрібні. 

Частина студентів (близько 25%) має вкрай низьку мотивацію до навчання, 
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адже вони не пройшли за конкурсом на бажану спеціальність, тому обрали 

бюджетне місце за іншим напрямом.   

Також нами розроблені анкети для визначення понять „професійна 

компетентність”, „методи формування професійної компетентності студентів 

коледжу транспортної інфраструктури”.  

Мета анкетування: визначити стан формування професійної 

компетентності студентів коледжу транспортної інфраструктури. 

Завдання анкетування: встановити рівень розуміння студентами коледжу 

сутнісних характеристик поняття „компетентність” та визначити основні 

методи його формування. 

Під час дослідження було опитано 217 студентів – майбутніх техніків-

електромеханіків Слов’янського коледжу транспортної інфраструктури та 

Артемівського коледжу транспортної інфраструктури. На питання про те, 

яким є фактичний стан формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків, дають відповідь результати аналізу матеріалів, 

спеціально проведеного методом анкетування (табл. 1. 4). 

Таблиця 1.4 

Результати визначення поняття „професійна компетентність” 

студентами коледжу транспортної інфраструктури 

№ 

з/п 

Питання Результат (у %) 

 Професійна компетентність – це:  

1. Знання 5 

2. Уміння і навички 5 

3. Якість особистості 25 

4. Досвід професійної діяльності 50 

5. Посадові обов’язки та повноваження 10 

6. Власне визначення - 

7. Відсутність визначення 5 
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Проведене опитування показало, що в більшості студентів є суттєві 

прогалини з понятійним апаратом, адже лише 10% пов’язують професійну 

компетентність із знаннями, уміннями та навичками. Навести власне 

визначення поняття студенти також не змогли. У ході співбесіди із 

студентами, майже 50% опитаних не змогли відповісти на запитання: „Які 

знання, уміння, навички, а також цінності необхідні майбутньому фахівцю-

залізничнику для ефективного здійснення професійної діяльності?” Такі дані 

свідчать про необхідність посилення роботи щодо оволодіння змістом і 

структурою основних понять компетентнісного підходу, без розуміння яких 

майбутнім фахівцям буде важко оволодіти професійною компетентністю, 

щоб успішно виконувати професійні обов’язки. 

У пошуку відповідей на запитання щодо найефективніших методів 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків також було проведене відповідне опитування. 

Проаналізувавши матеріали анкет, отримали такі результати (див. табл. 1.5). 

Як видно з таблиці 1.5, найбільш ефективними засобами навчання 

студенти визначили використання інформаційно-комп’ютерних технологій 

(30%), далі однакову кількість відсотків (20%) було надано розв’язанню 

виробничих ситуаційних завдань та роботі на тренажерах у спеціально 

обладнаних лабораторіях. Цікавим також є той факт, що тільки 20% 

студентів ефективним засобом формування професійної компетентності 

вважають виробничу практику, мета якої якраз і полягає у формуванні 

професійної компетентності майбутніх фахівців-залізничників.  

Таблиця 1.5 

Результати оцінювання студентами найбільш ефективних методів 

для формування професійної компетентності у коледжі транспортної 

інфраструктури 

№ з/п Назва методу Результат (у %) 

1. Тематичні дискусії 10 

2. Розв’язання виробничих ситуаційних завдань  20 
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Продовження табл. 1.5 
3. Використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій 

30 

4. Робота на тренажерах у спеціально обладнаних 

лабораторіях 

20 

5. Виробнича практика 20 

 

Отже, наведені вище результати вказують на те, що чітко підходи до 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків коледжів транспортної інфраструктури ще не визначено. А 

отже, професійна підготовка майбутніх залізничників потребує наукового 

обґрунтування, розробки та впровадження відповідних педагогічних умов, 

які б сприяли усуненню виявлених недоліків та протиріч традиційної 

підготовки та покращенню рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків коледжів транспортної інфраструктури. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. За результатами ґрунтовного вивчення теоретичних джерел 

визначено, що формування професійної компетенції фахівців є актуальною 

проблемою теорії і практики професійної освіти, вирішення якої сприяє 

досягненню основної мети освіти майбутніх залізничників – підготовки 

кваліфікованого фахівця відповідного рівня і профілю, 

конкурентоспроможного, компетентного, здатного до ефективної роботи на 

рівні світових стандартів, в умовах швидкісного, тривалого, 

регламентованого та складного переміщення людей і небезпечних вантажів 

залізничними шляхами.  

2. Дефініційний аналіз поняття „професійна компетентність” засвідчив 

розмаїття підходів до визначення його змісту. Інтеграція різних підходів 

дозволила охарактеризувати його як інтегральне утворення, що представлено 
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системою теоретичних знань, практичних умінь, соціально вагомих і 

професійно важливих рис особистості та набутого досвіду, взаємозв’язок 

яких забезпечує результативність професійної діяльності фахівця. 

3. На підставі дослідження різноманітних підходів щодо трактування 

феномену „професійна компетентність майбутнього техніка-

електромеханіка” його сутність визначено як інтегровану властивість 

особистості, яка характеризується стійкою мотивацією до здійснення 

професійної діяльності, сформованими професійними знаннями, уміннями, 

навичками; прагненням до набуття професійного досвіду; відповідними 

особистісно-професійними якостями, що зумовлюють здатність особистості 

ефективно виконувати свої професійні функції в залізничній галузі. 

4. Проведено структурний аналіз поняття „професійна компетентність 

техніка електромеханіка”, унаслідок чого виокремлено такі його компоненти: 

 мотиваційно-ціннісний компонент визначається сукупністю 

особистісно-професійних інтересів, потреб, мотивів, цінностей, що 

забезпечують стійку зацікавленість процесом фахової підготовки, 

дозволяють здійснювати професійну діяльність на морально-етичному 

підґрунті, актуалізують мотивацію до професійного розвитку та 

вдосконалення; 

 когнітивний компонент відображає сукупність фундаментальних та 

фахових знань, які становлять теоретичне підґрунтя професійної діяльності в 

залізничній галузі, є основою для формування професійних умінь та навичок, 

забезпечують мотивацію до реалізації в обраній професійній сфері; 

 операційно-діяльнісний компонент виявляється як сукупність умінь та 

навичок, необхідних для виконання стандартних вимог, обов’язків і здатності 

розв’язувати завдання, виконувати обов’язки та вирішувати типові проблемні 

ситуації у сфері професійної діяльності фахівця залізничної галузі; 

 особистісний компонент становить сукупність особистісних та 

професійних якостей, які реалізуються через відповідальне ставлення до 

професії та прагнення до здійснення усвідомлених вчинків з метою 
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забезпечення безпеки й комфорту пасажирів залізничного транспорту; до 

виконання посадових обов’язків з обслуговування пасажирів і рухомого 

складу; дотримання регламентів залізничного руху на основі успішного 

професійного навчання, усвідомленого застосування знань транспортної 

ергономіки та ризикології, умінь з виконання операційних дій, ціннісного 

ставлення до статусу працівника залізниці..  

5. Вивчення теоретичних джерел та практичного досвіду дозволило 

виокремити такі критерії та показники професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків: 

– мотиваційно-ціннісний характеризується за такими показниками, як: 

усвідомлення потреби до професійної діяльності майбутнього техніка-

електромеханіка; професійна мотивація; інтереси до майбутньої професійної 

діяльності, цінності майбутньої професійної діяльності; 

– когнітивний критерій характеризується кількістю та усвідомленістю 

знань; швидкістю виконання контрольних завдань. Усвідомленість засвоєних 

знань характеризується умінням студентів використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань, а швидкість виконання контрольних 

завдань ураховує кількість контрольних завдань, виконаних студентами за 

необхідний сумарний час для цього; 

– операційно-діяльнісний критерій відображає практичні навички, 

уміння, досвід практичної роботи; 

– особистісний критерій характеризується сформованістю таких 

особистісних якостей, як: відповідальність, уважність, рішучість, 

кмітливість, стресостійкість; 

З урахуванням критеріїв та показників схарактеризовано рівні 

сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків:  

– високий – здатність самостійно й високоефективно розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми 
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професійної діяльності у сфері залізничного транспорту відповідно до 

спеціалізації; 

– середній – здатність самостійно й ефективно розв’язувати 

спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми професійної 

діяльності у сфері залізничного транспорту відповідно до спеціалізації; 

– низький – здатність самостійно, але неефективно розв’язувати 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми професійної діяльності у 

сфері залізничного транспорту відповідно до спеціалізації. 

6. Аналіз організації освітнього процесу в коледжах транспортної 

інфраструктури засвідчив його відповідність нормативно-правовій базі та 

водночас виявив недостатню спрямованість процесу фахової підготовки 

майбутніх залізничників засадам компетентнісного підходу. На підставі 

результатів розвідувального дослідження з’ясовано, що, своєю чергою, 

потребують реалізації нові підходи до формування професійно зорієнтованої 

компетентності, що вимагає мотивації до навчання, утвердження 

компетентнісного підходу в навчально-методичному забезпеченні освітнього 

процесу, розширення технологій інтерактивного навчання, а також 

урахування потреб студентів, їхнього особистісного та професійного досвіду.  

Матеріали першого розділу висвітлено в публікаціях автора [46; 47; 48; 

49; 50; 52].  
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РОЗДІЛ 2 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ 

У КОЛЕДЖАХ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури 

 

Аналіз науково-теоретичних розробок з питань професійної 

компетентності в науковій літературі, дослідження сутності та структури 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків, 

обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості досліджуваного 

феномену, результати попереднього розвідувального дослідження 

засвідчили, що недостатня ефективність професійної підготовки фахівців 

залізничної галузі зумовлена багатьма чинниками, серед яких: слабка 

компетентнісна спрямованість навчання, недостатній рівень матеріально-

технічного і методичного забезпечення; формалізована мобілізувальна і 

мотивувальна роль освітніх технологій у коледжах транспортної 

інфраструктури. Для сучасного етапу розвитку системи підготовки 

працівників залізничної галузі є актуальним пошук нових шляхів 

удосконалення освітнього процесу шляхом створення педагогічних умов, 

спрямованих на формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

[13; 30; 33; 42; 67; 142; 165; 215 – 220; 231; 240 – 243].  

У психолого-педагогічній літературі наявна низка визначень понять 

„умова”, „педагогічна умова”. У довідковій літературі пояснено термін 

„умови” як необхідні обставини, що роблять можливим здійснення, 

створення, утворення чого-небудь [71].  
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Зазначимо, що вчені спеціально визначають термін „педагогічна умова” 

як певну обставину чи подію, що впливає на формування та розвиток 

педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості [106]. Так, 

А. Семенова в Словнику-довіднику з професійної педагогіки визначає 

„педагогічні умови” як обставини, за яких відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості, групою людей [201]. 

Отже, педагогічні умови розглядатимемо як сукупність об’єктивних, 

реально створених обставин психолого-педагогічного, навчально-

методичного, матеріально-технічного та іншого спрямування, що 

забезпечують успішне досягнення поставленої мети. Вони мають бути 

взаємопов’язаними і взаємозумовленими та сприяти підвищенню 

ефективності навчання майбутніх фахівців залізничної галузі.  

За результатами дослідження визначено низку педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх техніків 

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури, як-от:  

 формування позитивної мотивації до оволодіння майбутньою 

професією;   

 розроблення змісту навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін на засадах компетентнісного підходу; 

 використання інтерактивних технологій навчання, зорієнтованих на 

імітацію професійної діяльності. 

Першою педагогічною умовою формування професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 

інфраструктури є формування позитивної мотивації до оволодіння 

майбутньою професією. Підставами для обґрунтування цього положення є 

те, що робота залізничника зазвичай пов’язана зі складними умовами: вона 

здійснюється в будь-який час доби, за будь-яких погодних і кліматичних 

умов. Праця залізничника в будь-якій сфері надзвичайно відповідальна, адже 

вона пов’язана з безпекою великої кількості людей, що обрали засобом 
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пересування залізничний транспорт. Крім того, складні дорожні ситуації, 

пов’язані з не завжди задовільним станом техніки, необхідністю виконувати 

складні завдання, потребують від майбутнього залізничника кмітливості та 

стресостійкості, а також великого бажання працювати в зазначеній сфері. 

Отже, наявність компонента мотивації є невід’ємним складником процесу 

оволодіння такою складною професією. Можна стверджувати, що активним у 

професійному навчанні буде той студент, який усвідомлює потребу в 

знаннях, необхідних у майбутній професійній діяльності, а свою професію 

усвідомлює, зокрема, як єдине або основне джерело задоволення власних 

матеріальних і духовних потреб. 

Однією з важливих функцій викладача є стимулювання позитивної 

мотивації кожного студента. Забезпечення позитивної мотивації до 

оволодіння майбутньою професією – це розвиток інтересу студентів до 

навчальної діяльності, прагнення до досягнення успіху, формування 

ставлення до майбутньої професійної діяльності як особистісної і соціальної 

цінності, усвідомлення важливості вдосконалення особистісних якостей і 

умінь, вироблення потреби в професійному зростанні [17; 20; 41; 68; 70; 103; 

118; 122; 132; 133; 222; 237]. 

Розглядаючи мотивацію навчальної діяльності, підкреслимо, що поняття 

„мотив” тісно пов’язане з поняттями „мета” і „потреба”. У структурі 

особистості студента вони взаємодіють і отримали назву „мотиваційна 

сфера”. У літературі термін „мотиваційна сфера” охоплює всі види 

спонукань: усвідомлені (потреби, інтереси, цілі, стимули, мотиви, нахили) і 

неусвідомлені (прагнення, установки, бажання, інстинкти). Мотивація 

пронизує всі основні структурні утворення особистості: спрямованість, 

характер, емоції, здібності, діяльність, психічні процеси [2, с. 28]. 

А. Маркова підкреслювала ієрархічність її побудови, виокремивши такі 

компоненти мотивації навчальної діяльності, як потреба у навчанні, мета 

навчання, цілі, емоції, ставлення та інтерес [122]. Окрім цього, дослідниця 

виділяє пізнавальні та соціальні мотиви. До пізнавальних мотивів належать: 
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власний розвиток у процесі навчання, діяльність разом з іншими та для 

інших, пізнання нового, невідомого. Вони орієнтують студента на оволодіння 

новими знаннями та способами здобуття знань, пов’язаних із навчально-

професійною діяльністю і процесом її виконання. До соціальних мотивів 

входять: розуміння необхідності навчання для подальшого життя, процес 

навчання як можливість спілкування, заслужити авторитет, схвалення з боку 

значущих людей, почуття відповідальності за навчання; прагнення добре 

підготуватись до певної професії.  

Навчальна мотивація є окремим видом мотивації, включеної В 

діяльність учіння або навчальну діяльність. Вона визначається низкою 

специфічних для цієї діяльності чинників: освітньою системою, закладом 

освіти, де відбувається навчальна діяльність; особливостями організації 

освітнього процесу, особливостями суб’єктів навчальної діяльності (вік, 

стать, інтелектуальний розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка, 

взаємодія з соціальним оточенням); суб’єктними особливостями педагога і 

насамперед системою його ставлення до студента; специфікою навчальної 

дисципліни. Крім того, навчальна мотивація характеризується складною 

структурою, пов’язана з рівнем інтелектуального розвитку та характером 

навчальної діяльності [68]. 

На думку В. Михайличенко та В. Полянської, дослідження проблеми 

формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності В закладі освіти дає 

змогу зробити об’єктом вивчення багато аспектів внутрішнього життя 

студента: його інтереси, цінності й переконання, мотиви діяльності, 

здібності, знання, уміння, навички, які складатимуть у подальшому його 

професійну спрямованість [132, с. 320 – 321]. 

Основні зміни, як зазначають учені, які відбуваються в мотивації 

навчання, зумовлено, у першу чергу, змістовною трансформацією самої 

навчальної діяльності: від провідної діяльності пізнання на перших курсах до 

навчально-професійної діяльності на випускних курсах. Висока гнучкість 

мотиваційного компонента навчання та його диференційований вплив на 
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особистість студента й навчальну активність зумовлюють необхідність 

урахування не тільки особистості тих, хто навчається, але й специфічність 

конкретних умов проходження навчальної діяльності. У цьому контексті 

поглиблення уявлень щодо особливостей структури й функціонування 

навчальної мотивації залежно від напряму професійної підготовки студентів 

є актуальним, тому що дозволяє створити рекомендації щодо організації 

навчальної та виховної роботи зі студентською молоддю, орієнтовані на 

підвищення ефективності процесу навчання на основі „реанімації” 

мотиваційних ресурсів. [103, c. 18] 

Отже, окремо зупинимося на методах, що стимулюють навчально-

пізнавальну діяльність. Педагоги та психологи поділяють ці методи 

стимулювання на дві групи: методи формування пізнавального інтересу та 

методи стимулювання обов’язку й відповідальності в навчанні. 

Методи формування пізнавального інтересу – це, насамперед, методи 

активізації навчання: робота в малих групах, дискусія, „мозкова атака”, 

аналіз конкретних ситуацій, інсценізація, презентація, проектні роботи, 

метоплан та інші. До цієї групи сучасні педагоги додають ще метод 

випереджального навчання, коли викладач, ураховуючи зону найближчого 

розвитку особистості, орієнтується не на наявний рівень, а на вищий, якого 

можна досягти, та метод кооперативного навчання. Практика кооперативного 

навчання базується на роботі студентів у парах та малих групах над 

завданнями типу рольових та ділових ігор, кейсів, різних навчальних 

проектів, дискусій та інших видів навчальної діяльності, пов’язаної із 

пошуком інформації, якої бракує. Воно також забезпечує взаємодопомогу 

студентів та їх імпліцитне взаємонавчання завдяки різниці в потенціалах 

знань, навичок та вмінь [222, с. 37]. 

Для студентів коледжів транспортної інфраструктури на етапі 

формування професійної компетентності особливого значення набувають 

методи стимулювання обов’язку й відповідальності – це методи, які 

привчають жити тих, хто навчається, не тільки за стимулом „хочеться”, а й за 
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стимулом „треба”. З цією метою застосовується вимога, оцінка, контроль 

знань і вмінь. Викладач ставить вимоги та контролює виконання цих вимог, 

указуючи на недоліки, роблячи слушні зауваження, щоб викликати більш 

відповідальне ставлення до навчання. При формуванні почуття обов’язку і 

відповідальності відіграють провідну роль роз’яснення, а не накази. 

Окрім того, побудова процесу навчання на принципах суперництва, 

реалізації праці, близькості до „життя”; організація індивідуальних форм 

спілкування в освітньому процесі між викладачем і студентом; залучення до 

викладацької діяльності на випускних курсах фахівців, які мають практичний 

досвід на виробництві, є невід’ємним складником успішного процесу 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків. [103, c. 32 – 35]. 

Отже, аналіз особливостей структури та функціонування навчально-

професійної мотивації студентів дозволив розробити такі рекомендації щодо 

формування (і підтримки) прагнень студентів виявити свої можливості і 

ствердити себе через навчально-професійну діяльність, як-от: 

 детальне ознайомлення з майбутньою професійною діяльністю та її 

суспільною значущістю, з сучасними вимогами, які вона висуває до знань, 

умінь і якостей особистості фахівця;  

 створення уявлень про модель особистості успішного професіонала з 

обраного фаху, усвідомлення найближчих і перспективних цілей 

професійного навчання;  

 розвиток позитивної „Я-концепції” та адекватної професійної 

самооцінки студента;  

 формування ціннісних орієнтацій; вироблення в студентів потреб і 

вмінь самостійно працювати з різними джерелами інформації, оволодівати 

інформаційними технологіями і творчо застосовувати знання на практиці;  

 забезпечення умов для самопізнання, самовиховання, 

самовдосконалення; підтримання допитливості й „пізнавального” 

психологічного клімату в студентській академічній групі.  



 116 

Як наслідок, у студентів формується життєво часова перспектива, 

ідентифікація з успішною професійною моделлю фахівця, уявлення про себе 

в майбутньому в ролі відповідального виконавця професійної діяльності 

[232]. 

Наступною педагогічною умовою формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків є розроблення змісту 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін на засадах 

компетентнісного підходу. Науковою спільнотою розроблено ґрунтовні 

теоретико-методичні засади для реалізації цієї умови [3; 10; 74; 93; 94; 95; 

120; 134; 138; 148; 204; 209; 230; 244; 250].  

Компетентнісна модель випускника коледжу транспортної 

інфраструктури визначається переліком компетенцій, сутність яких 

характеризується виробничими вимогами й побажаннями роботодавців [138].  

Аналіз дескрипторів Національної рамки кваліфікацій свідчить, що освітня і 

професійна кваліфікація випускника нинішнього коледжу транспортної 

інфраструктури за своїми характеристиками (базовими компетентностями) 

має відповідати 3 чи 4 кваліфікаційному рівню НРК. А сам випускник 

коледжу за результатами навчання має продемонструвати здатність 

самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі завдання, зокрема в 

нестандартних ситуаціях.  

Погоджуємося з думкою науковців [134], що суть цієї інтегрованої 

компетентності має бути засадним концептом розроблення професійного 

стандарту й на його основі державного стандарту професійно-технічної 

освіти з конкретної професії. Додамо, що не менш важливими заходами є 

створення відповідних освітньо-професійних програм для здобуття певних 

кваліфікацій, системи забезпечення якості підготовки майбутніх техніків-

електромеханіків, створення діагностичного інструментарію щодо 

оцінювання набутих студентами компетентностей, а також розроблення 

змісту навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу.  
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Змістове наповнення навчально-методичного забезпечення визначається 

змістом професійної підготовки майбутніх залізничників, до якого 

висувається певна низка вимог: 

– зміст предметів професійно-теоретичної і професійно-практичної 

підготовок повинен бути структурованим, виходячи з логіки побудови 

системи професійної діяльності фахівця;  

– основою визначення необхідності й достатності дидактичних одиниць 

навчального матеріалу повинна бути робоча навчальна програма;  

– теоретичні основи професійної діяльності як предмет навчання 

повинні відображати сучасні досягнення в галузі науки, техніки й технології 

виробництва;  

– при доборі змісту освіти необхідно враховувати закономірності, 

принципи, технологію педагогічного процесу;  

– систематизувальним компонентом змісту кожного блоку, дидактичної 

одиниці навчального матеріалу повинен бути ціннісно-цільовий орієнтир;  

– дедуктивна основа побудови змісту повинна забезпечувати основні 

закони при навчанні логіки – від загального до часткового;  

– при проектуванні гуманістичної спрямованості навчання спеціальних 

предметів варто відбирати такий зміст, який дозволяв би студентам 

усвідомлювати його суспільну вагомість і особистісний смисл;  

– при доборі змісту професійної освіти необхідно враховувати 

передбачувані здатності учнів до продуктивної навчально-пізнавальної 

діяльності [134].  

Як уже зазначалося, професійна компетентність випускника закладу 

професійної освіти, відображена в державному стандарті професійно-

технічної освіти з конкретної професії (ДСПТО), є тим заздалегідь 

визначеним еталоном, нормою, моделлю, на які повинно бути зорієнтоване 

все змістове наповнення навчально-методичного забезпечення. Відтак, 

надзвичайно важливим є правильне формулюванням переліку 

компетентностей випускника через зазначення інтегральної компетентності, 
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загальних компетентностей та спеціальних фахових компетентностей 

відповідно до спеціальності. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти формулюється в термінах результатів навчання, які повинні 

корелювати із визначеними компетентностями. Формування 

компетентностей відбувається під час вивчення навчальних дисциплін, 

циклів. Тож важливо структурувати кожну компетентність та деталізувати її 

до того рівня, який дозволить правильно спроектувати всі елементи 

навчально-методичного забезпечення та спрямувати їх на формування цієї 

компетентності [3].  

Відповідно до останніх рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України, до основних документів і форм навчально-методичного 

забезпечення можуть бути віднесені підручники та навчальні посібники, 

конспекти лекцій, методичні вказівки і рекомендації, індивідуальні завдання, 

збірники кейсів, комп’ютерні презентації, ілюстративні ресурси тощо. При 

цьому МОН України наголошує, що основним документом навчально-

методичного забезпечення дисципліни є робоча програма навчальної 

дисципліни [248]. 

У структурі робочої програми навчальної дисципліни рекомендовано 

передбачати наявність таких складників: 

 загальна інформація: назва навчальної дисципліни, заклад освіти, 

кафедра чи інший структурний підрозділ, який відповідає за дисципліну, 

освітня програма (для обов’язкових дисциплін), інформація про погодження 

та затвердження, мова навчання; 

 розробник(и) – викладач чи викладачі, які розробили робочу 

програму; 

 мета вивчення дисципліни; 

 обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах за 

формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять 

(відповідно до ст. 50 Закону України „Про вищу освіту”); 
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 статус дисципліни: обов’язкова чи вибіркова. Статус обов’язкових 

мають дисципліни, що є обов’язковими хоча б для однієї освітньої програми; 

 передумови для вивчення дисципліни, відповідно до формату, 

визначеного вченою радою закладу вищої освіти (наприклад, перелік 

дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих 

результатів навчання тощо); 

 очікувані результати навчання з дисципліни; 

 критерії оцінювання результатів навчання; 

 засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх 

демонстрування; 

 програма навчальної дисципліни: основні теми дисципліни, зокрема 

(за наявності) теми практичних, семінарських та лабораторних занять, 

орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових завдань; 

 форми поточного та підсумкового контролю; 

 інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою); 

 рекомендовані джерела інформації. 

Зауважимо, що з метою реалізації компетентнісного підходу в процесі 

розроблення робочих програм доцільно дотримуватися таких рекомендацій: 

 цілепокладання відповідно до змісту освіти вимогам професійної 

сфери. Зокрема, тут можуть бути наведені визначені освітньою програмою 

компетентності, для формування яких використовується ця навчальна 

дисципліна; 

 формулювання навчальних результатів, які виходять із системи 

компетентностей та орієнтації освітнього процесу на оволодіння їх 

студентами. Формулювання результатів навчання має зазначати рівень їхньої 

сформованості, наприклад, його достатність для вирішення певного класу 

завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньою 

програмою; 
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 обов’язковості демонстрування компетенцій у професійних і 

навчальних ситуаціях з метою порівняння з визначеними стандартом 

компетенціями задля підтвердження відповідного рівня її сформованості;  

 збалансування інтересів і потреб усіх суб’єктів освітнього процесу на 

основі професійних та освітніх стандартів; 

 кореляції рівнів кваліфікації й рівнів компетентності; 

 формування професійного універсалізму завдяки фундаменталізації 

освіти 

 квантитативності або кількісного виміру компетентності; 

 опори студента на власний соціальний досвід при прийнятті рішень; 

 студентоцентричності [120]. 

Вагомим складником робочої програми є безпосередньо її змістове 

наповнення: основні теми дисципліни, передбачені до вивчення, зокрема (за 

наявності) теми практичних, семінарських та лабораторних занять, 

орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових завдань. Дуже важливо, 

щоб подання навчального матеріалу в цій частині було побудовано на 

принципах компетентнісного підходу.  

При проектуванні змісту лекційних, практичних, семінарських занять у 

коледжах транспортної інфраструктури слід виходити з того, що вони мають 

різні результати навчання. Основними результатами навчання на 

практичному занятті є формування компетентностей майбутнього фахівця, 

які необхідні йому в подальшій навчальній діяльності з метою оволодіння 

циклом професійних дисциплін.  

З усього різноманіття означених вище проектом TUNING загальних 

компетентностей постає нагальне питання інструментів їх формування у 

студента-залізничника [75]. Інструментами формування цього переліку 

компетентностей є такі дидактичні категорії, як педагогічні методи навчання 

та викладання, а перевіркою ефективності сформованості тієї чи тієї 

компетентності слугує категорія – оцінювання.  
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Саме тому при проектуванні навчальних занять на основі 

компетентнісного підходу варто враховувати таке:  

1. Визначення переліку компетентностей, які формулюються в термінах 

результатів навчання.  

2. Вибір раціональних педагогічних методів навчання, які забезпечують 

формування компетентностей.  

3. Підбір методичного забезпечення (навчальних завдань) та 

педагогічних методів на занятті з урахуванням специфіки дисципліни.  

4. Визначення критеріїв оцінки результатів навчання студентів з метою 

з’ясування рівня їхньої компетентності.  

Саме такий інтегрований підхід до проектування навчальних занять 

дозволить комплексно підійти до формування професійних умінь, навичок, 

здатностей, професійного мислення та загалом професійної компетентності 

фахівця.  

Як зазначалося, результати навчання студентів формулюються в 

термінах знань, умінь, здатностей та компетентностей. Саме тому варто 

зробити акцент на цих дидактичних категоріях.  

Результатом навчальної діяльності студента є оволодіння професійними 

знаннями, уміннями, навичками, здатностями та компетентностями, 

необхідними для успішної реалізації діяльності техніка-електромеханіка. 

Визначення результатів навчання є одним із головних питань, від вирішення 

якого залежить методика викладання профільної дисципліни. 

Методика проведення навчального заняття в коледжі транспортної 

інфраструктури передбачає кілька етапів: планування, організацію, 

стимулювання, контроль та регулювання [230]. 

Планування передбачає підготовку до проведення навчального заняття, 

визначення результатів навчання студентів відповідно до теми заняття, підбір 

раціональних педагогічних методів навчання, розробку відповідних 

навчальних завдань, вибір засобів навчання та методів контролю. Вектором 

при плануванні навчального заняття є правильне визначення викладачами 
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результатів навчання студентів, які включають: знання, уміння, навички, 

здатності та компетентності студента. Тому методична підготовка викладача 

передбачає здатність визначати результати навчання студентів відповідно до 

класифікації Б. Блума в когнітивній, афективній та психомоторній сферах.  

Організація полягає в організації власної діяльності викладача під час 

заняття та діяльності студентів. Викладач ставить перед студентами 

навчальні завдання, створює сприятливі умови для їх виконання, чітко 

розподіляє функції між ними на практичних заняттях. 

Стимулювання навчально-пізнавальної активності студентів здійснює 

викладач шляхом застосування різноманітних методів і прийомів: 

використання цікавих прикладів, розкриття практичної значущості 

навчального матеріалу для майбутнього фаху, міждисциплінарну інтеграцію, 

звернення до практичного досвіду тощо.  

Сутність контролю й регулювання полягає в спостереженні за 

діяльністю студентів. Контроль у формі поставлених запитань, навчальних 

завдань дає змогу виявити рівень оволодіння студентами знань програмного 

матеріалу, опанування відповідними практичними вміннями та навичками, 

здатностями, професійним мисленням, а також з’ясувати недоліки і труднощі 

процесу навчання. Це допомагає своєчасно вносити необхідні корективи і 

регулювати процес навчання додатковими поясненнями, виконанням 

відповідних навчальних завдань тощо.  

Контроль досягнень студента завершує процес учіння. Здійснюють його 

на основі отриманих знань через контроль результатів. Під час аналізу 

виявляють рівень знань фактичного матеріалу, здатність використовувати їх 

у практичній діяльності з фаху. Аналіз передбачає зіставлення особистих 

результатів студентів з попередньо виокремленими результатами навчання.  

У зв’язку із запровадженням нових стандартів освіти на 

компетентнісних засадах постає питання перегляду традиційних правил 

постановки навчальних цілей заняття (за В. Беспальком) та перехід на 

результати навчання (за Б. Блумом). 
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Процес формування компетентності студента-залізничника передбачає 

такі етапи:  

Перший етап – можливість відтворювати знання без підказки, 

розв’язувати поставлені задачі за зразком (алгоритмом). Визначає 

компетентність студента як знати … .  

Другий етап – розвиток навички на основі засвоєних знань, застосування 

їх у стандартних, типових ситуаціях. Визначає компетентність студента як 

розвиток навичок … .  

Третій етап – розвиток умінь, доведення навички до автоматизму в 

стандартних і нестандартних ситуаціях. Визначає компетентність студента як 

розвиток уміння … .  

Четвертий етап – розвиток здатності студента застосовувати в діяльності 

знання, уміння, навички, особистісно значущі та професійно важливі якості в 

їх сукупності. Визначає компетентність студента як: здатність застосовувати 

в діяльності … . 

Методична підготовка викладача передбачає здатність визначати 

перелік компетентностей студентів, які формулюються в термінах 

результатів навчання, від яких залежить подальша методична організація 

заняття, вибір його форм, методів навчання, засобів навчання та методів 

контролю. Результати навчання на компетентнісних засадах формулюються 

як „ЗДАТНІСТЬ ЗАСТОСОВУВАТИ”, „ЗДАТНІСТЬ АНАЛІЗУВАТИ”, 

„ЗДАТНІСТЬ СИНТЕЗУВАТИ”, „ЗДАТНІСТЬ ОЦІНЮВАТИ”, саме цього 

повинен досягнути студент при оволодінні навчальною дисципліною.  

Ураховуючи й те, що результати навчання формулюються не лише в 

когнітивній сфері, але й емоційній (афективній) та психомоторній, вагомого 

значення набуває особистісний компонент студента як суб’єкта учіння та 

його особистісне становлення в процесі навчально-професійної підготовки, 

тобто він повинен бути здатним продемонструвати означене вище. 

Проведення практичних занять у коледжах транспортної інфраструктури 

традиційно передбачає методичну підготовку трьох його основних етапів: 
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підготовчого, основного, заключного. Кожний з цих етапів має специфічні 

методичні функції, цілі, систему методів, методичне забезпечення.  

Основними цілями підготовчого етапу заняття є проведення контролю 

вхідного рівня теоретичної і практичної підготовки студентів за темою 

заняття. З цією метою викладач готує теоретичні питання, навчальні завдання 

та тести, які пропонує студентам. Наступним кроком є створення позитивної 

мотивації при оволодінні теми заняття, методичні прийоми якої були 

озвучені в попередньому розділі. Загалом викладачам варто пам’ятати, що 

успішно проведена мотивація забезпечує більш високий рівень сприйняття, 

уваги, запам’ятовування й осмислення студентами навчального матеріалу. 

Щодо методів контролю вихідного рівня теоретичної та практичної 

підготовки студентів, то вони повинні бути максимально різноманітні та 

одночасно поєднувати індивідуальні та групові форми опитування.  

Метою основного етапу практичного заняття є формування системи 

професійних навичок, умінь, здатностей та компетентностей студентів 

відповідно до теми заняття. Основний метод формування результатів 

навчання – це практичний тренінг, що передбачає багаторазове, 

систематичне виконання одних і тих самих дій, рухів, процедур, вимірювань, 

розрахунків ін. з метою досягнення стадії автоматизованого виконання з 

подальшим постійним використанням у різноманітних умовах з метою 

збереження в активному, діючому стані. За Г. Костюком, метод формування 

вмінь – це активний, насичений, систематичний тренінг у вирішенні 

різноманітних нетипових професійних завдань, які вимагають варіативного 

оперування широкою системою теоретичних знань та системою практичних 

навичок [99]. 

Методичною функцією заключного етапу є контроль (оцінювання) і 

корекція рівня професійних умінь, навичок, здатностей та компетентності 

студентів. На заключному етапі визначається завдання для самостійної 

роботи студентів, а також даються усні або письмові інструкції щодо її 

виконання.  
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Структуру практичного та семінарського заняття, спроектованих на 

засадах компетентнісного підходу, наведено в додатках Ж, З.  

З усього зазначеного вище можна зробити висновок, що викладач 

повинен володіти високим рівнем педагогічного мислення, що проявляється 

в здатності виділяти перелік компетентностей майбутнього фахівця, 

здатності адекватно підбирати раціональні педагогічні методи як 

інструменти формування компетентностей, уміло віднайти інструменти 

оцінювання вже сформованих компетентностей, бути вмотивованим на 

викладацьку діяльність та постійно саморозвиватися, набуваючи 

педагогічного досвіду. 

Отже, проектування змісту навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін на засадах компетентнісного підходу майбутніх 

техніків-електромеханіків підсилює практичну орієнтованість освіти, 

підкреслює роль досвіду, умінь практично реалізовувати знання, 

установлюючи підпорядкованість знань умінням та акцентує увагу на 

результатах освіти, розглядаючи їх не як суму засвоєних відомостей, а набір 

компетенцій, здатність фахівця вирішувати життєві й професійні проблеми, 

діяти в різних проблемних ситуаціях. 

Третьою умовою формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків є використання інтерактивних технологій 

навчання, зорієнтованих на імітацію професійної діяльності. Теоретико-

методичним підґрунтям цієї умови стали роботи з проблем упровадження 

інтерактивних технологій [17; 20; 41; 68; 70; 103; 118; 122; 132; 133; 222; 

237]. Cepeд нaйвaжливiшиx кoмпeтeнцiй сучасного фахівця визначають: 

 уміння дiяти в межах пoгoджeниx цiлeй i зaвдaнь; 

 умiння пoгoджувaти cвoї дiї з дiями пapтнepa (уpaxoвувaти думку 

iншoгo); 

 уміння жити paзoм: кooпepувaтиcя, йти нa кoмпpoмic; 

 уміння caмocтiйнo poзвивaтиcя, якщo здiбнocтi не вiдпoвiдaють 

cучacним вимoгaм. 
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Формування й розвиток таких компетенцій забезпечує інтерактивне 

навчання. Зазначимо, що сьогодні існують різні визначення інтерактивності і 

за своїм методологічним змістом, і в контексті інформаційно-технологічного 

забезпечення. У сучасній педагогічній науці формується та уточнюється 

поняття „активне навчання”: 

– навчання, яке побудоване на взаємодії учня з навчальним оточенням, 

навчальним середовищем, що є підґрунтям для отримання досвіду [159, 

с. 107]; 

– навчання, що забезпечує формування особистісних, професійних і 

соціально значущих якостей тих, хто навчається, за рахунок спеціально 

створених умов навчального середовища [91, с. 76]; 

На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії поняття „iнтepaктивнe 

нaвчaння”, здебільшого, розглядається як: нaвчaння, пoбудoвaнe нa взaємoдiї 

учня з навчальним oтoчeнням, нaвчaльним cepeдoвищeм; нaвчaння, щo 

ґрунтується нa пcиxoлoгiї людcькиx взaємин i взaємoдiй; нaвчaння, сутність 

якого полягає в організації cпiльного пpoцecу пiзнaння, коли знaння 

здoбувaютьcя в cпiльнiй дiяльнocтi чepeз дiaлoг, пoлiлoг учнiв мiж coбoю й 

викладачем. 

При інтерактивному навчанні вci учacники освітнього пpoцecу 

взaємoдiють між собою, oбмiнюютьcя iнфopмaцiєю, cпiльнo виpiшують 

пpoблeми, моделюють cитуaцiї, oцiнюють дiї інших студентів i влacну 

пoвeдiнку, зaнуpюютьcя в peaльну aтмocфepу дiлoвoгo cпiвpoбiтництвa з 

poзв’язaння низки пpoблeм відповідно до їхніх інтересів, потреб і запитів. 

При цьому вiдбувaєтьcя пocтiйнa змiнa видів навчальної дiяльнocтi: ігpи, 

диcкуciї, poбoтa в мaлиx гpупax, нeвeликий тeopeтичний блoк (мiнi-лeкцiя) 

[196]. 

Результативність навчання за умови використання інтерактивних 

методів забезпечується внаслідок того, що: 

 студенти відкриті до навчання й активно залучені у взаємини та 

співробітництво з іншими учасниками освітнього процесу; 
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 мають змогу для аналізу своєї діяльності та реалізації власного 

потенціалу; 

 можуть практично підготуватися до того, з чим вони зустрінуться 

найближчим часом у своїй професійній діяльності; 

 можуть бути самими собою, проявляти себе, мати можливість 

працювати над помилками тощо. 

Використання інтерактивних методів навчання у фаховій підготовці 

майбутніх техніків-електромеханіків націлено на перехід від традиційних 

форм організації навчальної діяльності до новітніх інтенсивних технологій, 

що сприяють збільшенню самостійної інтелектуальної пошукової діяльності 

студентів, дають змогу розглянути безліч проблем практичної діяльності, 

сприяють формуванню власної позиції в слухача та розвитку критичного 

мислення. Інтерактивне навчання ґрунтується, перш за все, на досвіді. 

Розпізнавання станів об’єктів та поточних ситуацій, прийняття 

відповідальних рішень, планування поведінки належать до основних 

інтелектуальних завдань повсякденної діяльності майбутніх залізничників. 

Тому якість навчання повинна визначатися ступенем закріплення стійких 

навичок роботи при вирішенні типових завдань сфери майбутньої діяльності. 

Дo фopм i мeтoдiв iнтepaктивнoгo нaвчaння мoжуть бути вiднeceнi: 

eвpиcтичнa бeciдa, пpeзeнтaцiї, диcкуciї, „мoзкoвa aтaкa”, мeтoд „кpуглoгo 

cтoлу”, мeтoд „дiлoвoї гpи”, кoнкуpcи пpaктичниx poбiт з їxнiм 

oбгoвopeнням, poльoвi iгpи, навчальні тpeнiнги, кoлeктивнi виpiшeння 

твopчиx зaвдaнь, кeйc-мeтoд, пpaктичнi гpупoвi й iндивiдуaльнi впpaви, 

мoдeлювaння певного виду діяльності aбo cитуaцiй, пpoeктувaння й 

написання бiзнec-плaнiв, piзниx пpoгpaм, oбгoвopeння вiдeoзaпиciв, 

включaючи зaпиc влacниx дій тощо. 

До найпоширеніших форм і методів інтерактивного навчання, на думку 

дослідників, та найбільш цікавими для майбутніх техніків-електромеханіків, 

на наш погляд, є такі форми й методи. 
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Активна навчальна лекція вирізняється різноманітністю підходів, 

характеризується організацією реальної самостійної творчої роботи студентів 

за допомогою їх активного залучення до процесу обговорення, 

мікродискусій, діалогу тощо. Розрізняються лекція-діалог, лекція-дискусія і 

лекція із запланованими помилками. 

Аналіз ситуацій для активного навчання передбачає розгляд ситуацій, 

які містять пізнавальну інформацію певного характеру, а також проблему, що 

потребує вирішення. У такому випадку ситуація розглядається як навчальний 

матеріал для вдосконалення професійних знань і вмінь. Використання методу 

аналізу ситуацій може відбуватися за кількома сценаріями: традиційний 

аналіз конкретних ситуацій, ситуаційні вправи та ситуаційні завдання, 

ситуаційне навчання, методи „випадку” [158]. 

Особливою результативністю відрізняється розгляд ситуації, взятої з 

реальної професійної сфери, що підтримується візуальними матеріалами, 

статистичними даними, графіками. 

Дії студентів при цьому формують „ланцюжок рішень” у такій 

послідовності: 

а) ознайомлення з ситуацією, її змістом та особливостями; 

б) виділення основних чинників, що можуть реально впливати; 

в) розуміння та пропонування рішення; 

г) аналіз наслідків та вибір оптимального варіанта, прогнозування 

потенційних проблем та їх профілактики. 

Проаналізувати задану ситуацію й побудувати послідовність виконання 

необхідних робіт із зазначенням дій усіх причетних до цього працівників; 

прийняти рішення щодо виключення пристроїв із залежностей та способу 

виключення; проілюструвати хід виконання робіт записами в Журналі огляду 

– всі ці завдання, наприклад, з дисципліни „Безпеки руху на залізничному 

транспорті” можуть бути реалізовані на основі інтерактивних технологій як 

сукупності методів, прийомів, засобів інтерактивного навчання [111]. 
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Навчальні тренінги є одним з найважливіших складників сучасних 

інтерактивних методів, спрямованих на формування досвіду поведінки 

майбутнього фахівця в середовищі професійної діяльності Тренінг – це 

цілезорієнтована, спеціально впорядкована система методів роботи і 

спеціальних вправ, що забезпечує підготовку студентів до умов професійної 

діяльності. Професійні тренінги мають допомогти студентам – майбутнім 

фахівцям діяти надійно й компетентно, навіть в екстремальних умовах.  

Переваги навчальних тренінгів дають можливість підвищити 

упевненість у своїх професійних можливостях; навчають виходу з критичних 

ситуацій у професійній діяльності із найменшими втратами; покращують 

комунікативні якості; дозволяють вирішувати професійні проблеми в 

активному режимі; дають змогу отримати нові знання шляхом активної 

участі в розв’язанні найважливіших професійних життєвих ситуацій; 

розширюють межі уявлень про себе і про світ, дають розуміння своїх дійсних 

цінностей і цілей, свого місця у професії; розвивають інноваційний потенціал 

особистості. 

Серед основних завдань тренінгів варто акцентувати увагу на: 

– орієнтацію на кінцеві результати в практичній діяльності, 

згуртування колективу й удосконалення професійної майстерності; 

– посилення мотивації та ентузіазму працівників; 

– удосконалення навичок спілкування працівників [227]. 

Ми підтримуємо думку науковців, що важливим є запровадження в 

інфраструктурі закладу професійної освіти навчально-тренувальних 

підрозділів. Основною метою таких підрозділів є формування фахових знань 

і вмінь студентів на підставі посилення їхньої практичної підготовки. 

Досягти можливо означеної мети навчально-тренувальних підрозділів 

пропонуємо через такі форми роботи: 

 забезпечення реалізації системи тренінгів в освітньому процесі на 

ґрунті безперервного тренінгового процесу на всіх стадіях підготовки 

фахівців залізничної галузі;  
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 організаційно-методичне забезпечення проведення тренінгових 

занять у межах віртуальних структур (підприємств);  

 організація проходження студентами практики в межах віртуальних 

структур (підприємств);  

 упровадження в процес викладання профільних дисциплін сучасних 

інноваційних технологій навчання;  

 упровадження в процес викладання профільних дисциплін 

інформаційних технологій;  

 залучення до освітнього процесу фахівців-практиків із залізничної 

сфери;  

 забезпечення функціонування віртуальних структур (підприємств);  

 допомога студентам під час самостійної підготовки до участі в 

тренінгових заняттях;  

 забезпечення можливості спілкування з колегами з університетів, 

науково-дослідних центрів, урядових і бізнесових організацій усього світу;  

 організація викладачами та студентами науково-пошукових 

досліджень і проектних розробок відповідної проблематики;  

 організація викладачами та студентами наукових і науково-

методичних семінарів, ділових ігор, нарад, круглих столів, конференцій, 

симпозіумів;  

 проведення відеоконференцій і дистанційних семінарів (вебінарів) 

для викладачів і студентів.  

Безумовно, що підвищення ефективності діяльності таких навчально-

тренінгових підрозділів можливе за умови використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій і мультимедійних засобів [137].  

Отже, запровадження технологій інтерактивного навчання сприяє 

активізації поведінки та мислення студентів; залученості їх до освітнього 

процесу; обов’язковій взаємодії студентів між собою і з викладачем; 

поетапній оцінці успішності й повноти засвоєння матеріалу; підвищенню 
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мотивації, емоційності й творчого характеру занять; спрямованості на 

засвоєння матеріалу в максимально стислі терміни. 

 

2.2. Реалізація педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури 

 

З метою виявлення ефективності педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків, 

теоретично обґрунтованих у попередньому підрозділі, постала необхідність 

їхнього впровадження в межах педагогічного експерименту в коледжах 

транспортної інфраструктури. Як зазначають науковці О. Співаковський, 

Н. Осипова, М. Сніжко, педагогічний експеримент – це „науково 

обґрунтована і добре продумана система організації педагогічного процесу, 

направлена на відкриття нового педагогічного знання, перевірки і 

обґрунтування заздалегідь розроблених наукових припущень, гіпотез” [203, 

с. 24]. 

Як указувалося раніше, базами для проведення педагогічного 

експерименту в межах цього дослідження обрано державні заклади вищої 

освіти „Слов’янський коледж транспортної інфраструктури”, „Артемівський 

коледж транспортної інфраструктури”, „Дніпровський коледж залізничного 

транспорту та транспортної інфраструктури”.  

У цьому дослідженні вважаємо доцільним використати вибіркове 

спостереження, оскільки вивчення генеральної сукупності потребувало б 

значної затрати часу. Адже, як відомо, „Особливістю вибіркового 

спостереження у порівнянні з іншими видами не суцільного спостереження є 

те, що при відборі одиниць у вибіркову сукупність, забезпечується рівна 

можливість попадання кожної одиниці у вибірку. Це досягається засобами 

математичної статистики” [108, с. 51]. Чисельність вибірки повинна 

становити не менше 5% від чисельності генеральної сукупності, тому для 
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більш достовірного вивчення характеристик генеральної сукупності нами 

було обрано 217 респондентів, що становить допустимий відсоток від 

чисельності генеральної сукупності. Із загальної вибірки було сформовано 

контрольну (114 осіб) та експериментальну (103 особи) групи. 

До експериментальної роботи залучені викладачі коледжів, які 

вдосконалили програми фахової підготовки, розробили навчально-методичні 

матеріали, запровадили активні методи навчання тощо. Значну підтримку 

отримано з боку керівництва коледжів, які створювали організаційне 

підґрунтя для всіх нововведень. Також до формувального етапу 

педагогічного експерименту було залучено 12 фахівців, які працюють на 

різних посадах Донецької та Південної залізниць. 

Під час роботи над експериментальним дослідженням застосовані такі 

методи: спостереження, анкетування, тестування, спостереження, 

індивідуальні бесіди зі студентами і викладачами, аналіз контрольних робіт, 

результатів заліків та екзаменів студентів, вивчення навчальної документації, 

статистичні методи опрацювання даних [9; 69; 97; 105; 116; 141; 192; 195; 

203; 234; 247]. 

Дослідно-експериментальна робота, головним завданням якої було 

формування в майбутніх техніків-електромеханіків професійної 

компетентності, здійснювалася поетапно. На першому етапі (друга половина 

2015 року) було вивчено та аналізовано наукову літературу з визначеної 

проблеми; проведене пілотне дослідження; сформульовано мету 

експериментальної роботи та гіпотезу дослідження, визначено об’єкт, 

предмет та завдання експериментальної роботи, а також теоретично її 

обґрунтовано.  

На другому етапі (перша половина 2016 року – перша половина 2018 

року) реалізовано констатувальний та формувальний етапи педагогічного 

експерименту. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту проходив у першій 

половині 2016 року. Під час констатувального експерименту на підставі 
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обраних методик, визначених критеріїв, показників і рівнів виявлявся 

вихідний рівень сформованості в майбутніх техніків-електромеханіків 

професійної компетентності. Так, використовуючи такі діагностувальні 

методики, як: мотивація навчання (Т. Ільїна), мотиви навчальної діяльності 

студентів (А. Реан та В. Якунін), ставлення до професії (Н. Кузьміна та 

В. Ядов), виявлення рівня поінформованості майбутніх залізничників про 

особливості майбутньої професії, стрес-тест для визначення стресостійкості, 

тест-опитувальник „Дослідження вольової саморегуляції” (додатки А, Б, В, Г, 

Д, Е), а також на основі бесід зі студентами і викладачами, керуючись 

власним досвідом, можемо стверджувати, що більшість студентів не розуміє і 

не усвідомлює значущість професійної компетентності для успішності 

подальшого навчання і здійснення професійної діяльності (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Результати анкетування студентів  
 

Питання анкети 

Студенти, які брали участь 

у дослідженні, – 263 особи 

Так (%) Ні (%) 
Не знаю 

(%) 
1. Чи розумієте Ви значущість Вашої професії 

для суспільства? 
39 47 14 

2. Чи вистачить Вам отриманих знань для 

успішної професійної діяльності? 
40 46 14 

3. Чи впораєтеся Ви з усіма поставленими 

професійними завданнями без сторонньої 

допомоги (після працевлаштування)? 

35 41 24 

4. Чи зможете Ви правильно організувати свій 

робочий час (після працевлаштування)? 
39 38 23 

5. Чи зможете Ви правильно організувати своє 

робоче місце (після працевлаштування)? 
47 45 8 
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Продовження табл. 2.1 
6. Чи є у Вас бажання працювати за 

спеціальністю? 
52 38 10 

7. Чи впевнені Ви в успішному 

працевлаштуванні одразу після закінчення 

коледжу? 

41 51 8 

8. Чи розумієте Ви особливості і можливості 

своєї професії? 
41 53 5 

9. Чи можете Ви зацікавити своєю професією 

інших? 
19 75 6 

10. Чи відомі Вам медичні наслідки Вашої 

професійної діяльності? 
45 42 13 

 

Проаналізувавши результати проведеного дослідження, можемо 

стверджувати, що: 

– майже половина студентів (47%) не усвідомлює значущості своєї 

майбутньої професії для суспільства; 

– 40% студентів не можуть оцінити обсягу необхідних знань для 

подальшої професійної діяльності; 

– у 35% респондентів виникають труднощі з виконанням професійних 

завдань; 

– лише 39% респондентів спроможні організувати свій робочий час після 

працевлаштування; 

– у більше, ніж половини студентів (51%) не має впевненості в 

успішному працевлаштуванні; 

– лише 19% студентів можуть розповісти про свою професію та 

зацікавити нею; 

– кількість студентів (41 %), що знають особливості і можливості своєї 

професії, є відчутно меншою, порівняно з тим, що не знають (53 %). 
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Отже, можемо говорити про достатньо низьку мотивацію до професійної 

діяльності та недостатність професійної спрямованості фахової підготовки 

майбутніх залізничників. Навчальна діяльність студентів на заняттях 

організована не достатньо ефективно, лекційні заняття переважно зводяться 

до прослуховування і конспектування, а практичні заняття – до розв’язання 

завдань.  

Отримані знання в такому випадку не набувають особистісної вагомості, 

а сприймаються як щось абстрактне, також немає достатньої мотивації й 

особистої зацікавленості у засвоєнні навчального матеріалу. Провідна роль 

на заняттях відводиться викладачеві, а не студентам, тоді як у прогресивних 

методиках – навпаки. 

Під час педагогічного дослідження також були проведені бесіди, 

опитування, спостереження й анкетування серед викладачів фахових 

дисциплін.  

Метою анкетування (взяло участь 27 викладачів) було встановлення 

рівня ознайомлення з поняттям „професійна компетентність майбутніх 

техніків-електромеханіків”, його структурними компонентами, готовності 

викладачів реалізовувати під час освітнього процесу висвітлену 

проблематику цього педагогічного дослідження.  

Бесіди з викладачами, відвідування занять, результати анкетування 

показали, що переважна більшість викладачів у своїй практичній діяльності 

намагається сформувати в студентів професійну компетентність. Однак у цій 

діяльності існує низка недоліків.  

Так, певна частина викладачів не має узагальнених наукових знань щодо 

суті поняття „професійна компетентність майбутніх техніків-

електромеханіків”, його структурних компонентів і педагогічних умов, що 

сприяють успішності його формування внаслідок реалізації спеціально 

розроблених дій в освітній процес.  
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Деякі викладачі мають недостатній рівень методичної грамотності. Усе 

це впливає на якість і рівень отриманих студентами знань, на їхній розвиток 

як фахівців залізничної галузі. 

Як зазначено в підрозділі 1.2., для оцінки стану сформованості 

професійної компетентності студентів ми скористалися стандартною шкалою 

рівнів: низький, середній, високий (див. табл. 1.1) відповідно до визначених 

критеріїв: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного, 

особистісного. 

У процесі оцінки професійної компетентності використано: тестування 

студентів; результати написання контрольних і самостійних робіт, завдання 

яких відповідали тим вимогам, які ставляться до якості математичних знань, 

умінь і навичок студентів; спостереження за навчальною діяльністю 

студента; бесіди із студентами з метою встановлення мотиваційної 

компоненти; власні спостереження і враження про навчальну діяльність 

студента, оцінювання результатів навчальної діяльності студентів у групових 

і самостійних видах роботи, на лекціях та практичних заняттях; результатів 

складання заліків та екзаменів.  

Результати оцінювання рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у процесі фахової 

підготовки відповідно до встановлених критеріїв та їхніх показників на 

констатувальному етапі експерименту подано в табл. 2.2 – 2.5.  

Таблиця 2.2 

Рівні сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

професійної компетентності на констатувальному етапі експерименту 

Рівні 
Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб(ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 

ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 9,5 13,2 

Середній 43,8 41,2 

Низький 46,7 45,6 
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Таблиця 2.3 

Рівні сформованості когнітивного компонента професійної 

компетентності на констатувальному етапі експерименту 

Рівні 
Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб (ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 

ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 6,7 5,6 

Середній 43,8 46,6 

Низький 49,5 47,8 

 

Таблиця 2.4 

Рівні сформованості операційно-діяльнісного компонента 

професійної компетентності на констатувальному етапі експерименту 

Рівні 
Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб (ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 

ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 7,0 6,7 

Середній 57,0 56,2 

Низький 36,0 37,1 

 

Таблиця 2.5 

Рівні сформованості особистісного компонента професійної 

компетентності на констатувальному етапі експерименту 

Рівні 
Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб (ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 

ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 7,2 5,7 

Середній 50,0 48,1 

Низький 42,8 46,2 
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Дослідження стану сформованості професійної компетентності на 

констатувальному етапі засвідчило недостатній рівень сформованості всіх її 

компонентів у значної частини студентів спеціальності „Технічне 

обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу”. 

Мотиваційно-ціннісний компонент сформований на високому рівні тільки в 

9,5% студентів експериментальної та 13,2% контрольної груп, високий рівень 

когнітивного компонента професійної компетентності властивий 6,7% 

респондентів експериментальної групи та 5,6% – контрольної; операційно-

діяльнісний сформований на високому рівні у 7% опитаних 

експериментальної та 6,7% контрольної груп, особистісний – у 7,2% 

студентів експериментальної та 5,7% контрольної груп. 
 

 
Рис. 2.1. Гістограма рівнів сформованості структурних компонентів 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на 

констатувальному етапі дослідження в ЕГ  
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Рис. 2.2. Гістограма рівнів сформованості структурних компонентів 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на 

констатувальному етапі дослідження в КГ 

 

Показники рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків на констатувальному етапі дослідження 

представлено в табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків на констатувальному етапі експерименту в ЕГ та КГ 

Рівень 
професійної 
компетентності 

Студенти, які брали участь у дослідженні 
–  

217 осіб (ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 
ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 7,6 7,8 

Середній  48,7 48,0 

Низький 43,7 44,2 
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На основі отриманих результатів можемо стверджувати, що високий 

рівень сформованості професійної компетентності має незначна кількість 

майбутніх техніків-електромеханіків – 7,6 % – ЕГ та 7,8% – КГ. Більшість 

студентів, яка брала участь в експериментальному дослідженні, має середній 

– 48,7% – ЕГ та 48% – КГ та низький – 43,7% – ЕГ та 44,2% – КГ рівні 

сформованості професійної компетентності (див. рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Гістограма рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на 

констатувальному етапі дослідження в ЕГ та КГ  
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техніків-електромеханіків і зробити такі висновки: 

– формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків є актуальною потребою їхньої фахової підготовки та 

вимагає цілеспрямованого й систематичного впливу на цей процес; 

– у майбутніх техніків-електромеханіків не сформована вмотивована, 

пізнавально-активна позиція щодо освітнього процесу; 
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– набуття знань студентами не є особистісно вагомим для них процесом; 

– проблема розробки й упровадження навчально-методичного 

забезпечення на засадах компетентнісного підходу є актуальною і 

необхідною для підвищення ефективності формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у процесі фахової 

підготовки; 

– у педагогічній діяльності викладачів спостерігається епізодичне 

використання активних, професійно зорієнтованих методів і технологій; 

– під час освітнього процесу не відбувається цілеспрямованого 

формування у студентів умінь і навичок застосовувати набуті знання для 

розв’язання практичних завдань майбутньої професійної діяльності. 

Отже, процес формування професійної компетентності є актуальним і 

важливим для майбутніх техніків-електромеханіків коледжів транспортної 

інфраструктури, оскільки визначає успішність їхньої подальшої професійної 

діяльності. Це, своєю чергою, зумовлює логіку наступного формувального 

етапу експериментального дослідження.  

Отримані результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту підтверджують актуальність, вагомість та необхідність 

упровадження обґрунтованих вище педагогічних умов, які забезпечать 

ефективне формування в процесі навчання професійної компетентності 

студентів.  

Формувальний етап педагогічного експерименту тривав з вересня 2017 

року до квітня 2018 року та спрямовувався на реалізацію й перевірку 

ефективності визначених педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури, а саме: 

 формування позитивної мотивації до оволодіння майбутньою 

професією;   

 розроблення змісту навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін на засадах компетентнісного підходу; 
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 використання інтерактивних технологій навчання, зорієнтованих на 

імітацію професійної діяльності.  

Під час розподілу вибіркової сукупності на експериментальну і 

контрольну групи ми дотримувалися таких умов:  

– незначна різниця за кількісним складом в експериментальній і 

контрольній групах; 

– незначна різниця за якісним складом в експериментальній і 

контрольній групах; 

– здійснення навчальної діяльності одними і тими ж викладачами в 

експериментальній і контрольній групах. 

Дотримання зазначених умов забезпечує валідність і об’єктивність 

педагогічного експерименту, дає можливість зробити більш правильні 

висновки, встановити основні закономірності досліджуваного процесу 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. 

Виходячи із згаданих вище умов, вибіркову сукупність було розділено 

на експериментальну й контрольну групи.  

Для більшої достовірності отримання наукових результатів експеримент 

проводився під час освітнього процесу без його порушення і ґрунтувався на 

реалізації педагогічної технології, обробці й аналізі результатів анкетування, 

тестування, контрольних робіт, підсумків складання заліків та екзаменів. 

Передбачалося, що дотримання сукупності обґрунтованих педагогічних 

умов буде сприяти ефективному формуванню професійної компетентності 

незалежно від складу експериментальної групи студентів. На підставі цього 

педагогічні умови слугували незалежною змінною, при цьому залежною 

змінною (ефектом) був рівень сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 

інфраструктури. 

Під час формувального етапу педагогічного експерименту студенти 

контрольної групи навчалися за традиційною методикою, а студенти 
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експериментальної групи знаходилися під впливом реалізованих в 

освітньому процесі педагогічних умов. Це сприяло усвідомленню студентами 

експериментальної групи сутності професійної компетентності, формуванню 

мотивів оволодіння нею, вибудовуванню системи цінностей, норм і правил 

професійної поведінки, розвитку професійно важливих якостей.  

Презентуємо матеріали, які характеризують формувальний етап 

педагогічного експерименту та проведену аналітико-узагальнену роботу. 

Перша умова – формування позитивної мотивації до оволодіння 

майбутньою професією.  

Робота щодо формування позитивної мотивації до оволодіння професією 

з майбутніми техніками-електромеханіками вирізняється своєю 

спрямованістю. Система роботи, як засвідчують результати дослідження, 

може мати відповідний результат за умови проходження студентами 

успішної адаптації, формування мотивації навчальної та професійної 

діяльності.  

Отже, урахування напрацьованого досвіду з цього питання [41] та 

власної практики дозволило розробити й реалізувати низку заходів з 

формування позитивної мотивації до оволодіння майбутньою професією. 

Зокрема, з першокурсниками ефективними виявилися: 

 ознайомлення першокурсників зі змістом, перспективами обраної 

професії;  

 діагностування особливостей адаптаційного періоду першокурсників 

(„Анкета першокурсника”); 

 діагностування інтересів студентів першого курсу, залучення їх до 

гуртків, сприяння самопізнанню та всебічному й гармонійному розвитку;  

 допомога у вирішенні індивідуальних та колективних морально-

психологічних проблем, які виникають у студентів під час адаптації;  

 допомога студентам в адаптації до умов проживання в гуртожитку;  

 допомога та поради студентам щодо організації побуту, харчування, 

відпочинку та оздоровлення;  
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 ознайомлення студентів із системою студентського самоврядування в 

коледжі;  

 розробка кураторами методичного матеріалу (циклу бесід), який 

сприяє професійній, соціальній та психологічній адаптації: бесіда „Як 

працювати в бібліотеці”, бесіда „Як краще організувати навчальну та 

самостійну роботу”, бесіда „Про етику міжособистісних стосунків у групі”;  

 залучення студентів до культурно-мистецьких, оздоровчо-спортивних 

заходів та організації студентського дозвілля;  

 заняття-тренінги для студентів 1-го курсу з метою успішної адаптації 

до умов навчання.  

Під час експерименту первинне уявлення про зміст майбутньої 

діяльності фахівців залізничної галузі підкріплювалося проведенням лекцій-

бесід, на які були запрошені фахівці з підприємства. Зі студентами були 

проведені ознайомчі бесіди „Моя майбутня професія” за участю 

представників структурних підрозділів регіональної філії „Донецька 

залізниця”. Також серед активних форм навчально-виховної діяльності, 

орієнтованих на професійну адаптацію і забезпечення стійкої мотивації до 

праці, успішно зарекомендували себе екскурсії навчальними лабораторіями і 

на виробництво. Зокрема, проводилися екскурсії навчальними лабораторіями 

з метою ознайомлення з макетами електровозів, снігоприбиральної та 

снігоочисної техніки, вивчення особливостей роботи залізничного 

транспорту, а також ознайомлення студентів молодших курсів із робочим 

місцем техніка-електромеханіка та організацією маневрової і поїзної роботи. 

Практично відразу ставало зрозумілим, що більшість студентів не 

уявляла всього спектра робіт, який повинен виконувати майбутній технік-

електромеханік. При опитуванні студенти висловлювали розуміння щодо 

необхідності оволодіння значним обсягом знань та вмінь, які повинні 

забезпечити їм можливість ефективно здійснювати професійну діяльність у 

подальшому. Також вони вказували, що робота на підприємствах залізничної 

галузі вимагає не тільки знань та вмінь, але й певних особистих якостей, 
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можливості постійно вдосконалювати себе не тільки як професіонала в 

обраній галузі, але й як усебічно розвинуту особистість.  

Зауважимо, що на формування позитивної мотивації до професійної 

діяльності значний вплив мають методи формування пізнавальних інтересів 

(метод навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальної гри, метод створення цікавих ситуацій, метод створення 

ситуації новизни навчального матеріалу, метод використання життєвого 

досвіду студентів) та методи стимулювання обов’язку і відповідальності, 

уміння викладача враховувати запити, інтереси і прагнення студентів; 

застосовувати активні методи і прийоми навчання; залучати студентів до 

колективної діяльності через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні 

форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми; 

формувати їхню впевненість у собі; відзначати їхні досягнення, помічати всі 

позитивні зрушення; інтегрувати знання, пов’язуючи теми свого предмета з 

іншими навчальними дисциплінами; створювати доброзичливу атмосферу 

довіри і співробітництва; з’ясовувати, що є причиною низької мотивації 

студентів – невміння вчитися або помилки виховного характеру. У цьому 

напрямі було реалізовано низку заходів: 

 виховні години в групах: „Історія мого коледжу”, „Мій коледж 

кращий”, „Коледж очима випускників”, „Що таке життєвий шлях”,  

„Складники успіху”, „Хто відповідає за якість мого життя, за мій вибір, за 

мій вчинок”, „Чому я обираю цю професію”, „Покликання і професія”, 

„Освіта – запорука вдалої професії”;  

 зустрічі з випускниками минулих років та проведення бесід: 

„Видатні випускники коледжу”;  

 лекція: „Історія нашого коледжу, його традиції”;  

 проведення конкурсу „Кращий за професією”;  

 організація конференції „Моя спеціальність – найкраща”;  

 конкурс презентацій „Моя майбутня професія” з використанням 

методів емоційного впливу та новітніх технологій;  
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 конкурс на кращу стіннівку „Залізничники третього тисячоліття”;  

 оформлення бібліотечного куточка „Моя професія – залізничник”. 

Отже, вжиті заходи, спрямовані на формування позитивної мотивації до 

оволодіння майбутньою професією, сприяли розвитку в студентів почуття 

любові і поваги до обраної професії, поглибленню різнобічних фахових знань 

і вмінь, якостей. Обраний нами на початковому етапі підхід налаштував 

студентів на позитивне сприйняття самого навчання, зробив цілі з оволодіння 

професією більш чіткими, визначив напрями їхньої навчально-пізнавальної 

діяльності, сприяв усвідомленню необхідності постійного професійного та 

творчого зростання. Усе це створило підґрунтя щодо формування в 

майбутніх техніків-електромеханіків професійної компетентності.  

Друга умова – розроблення змісту навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін на засадах компетентнісного підходу. За результатами 

констатувального етапу педагогічного експерименту відбулося коригування 

змісту навчально-методичного забезпечення, що не суперечило галузевому 

стандарту та освітньо-професійній програмі. Зміст навчально-методичного 

забезпечення було спроектовано з огляду на формування головної 

інтегральної компетентності – здатності розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми професійної діяльності у сфері залізничного 

транспорту відповідно до спеціалізації або в процесі подальшого навчання із 

застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, технологічних, 

інформаційних і соціально-економічних наук, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Головною ж відмінністю формування змісту навчально-методичного 

забезпечення з позицій компетентнісного підходу стала його орієнтація на 

результат навчання: тобто не що потрібно вивчити, а для чого це потрібно 

знати. Як зазначено в попередньому підрозділі, основним документом, у 

якому задекларовано компетентнісний підхід як провідний, є робоча 

програма навчальної дисципліни (додаток И).  
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Упровадження компетентнісного підходу органічно продовжено в 

навчально-методичному комплексі. Навчально-методичний комплекс (НМК) 

– це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів у 

друкованій та електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного 

формування загальних і фахових компетентностей у студентів, визначених 

робочою програмою навчальної дисципліни, передбаченої навчальним 

планом підготовки студентів відповідного рівня вищої освіти за 

спеціальністю. НМК забезпечує основні етапи освітнього процесу 

(повідомлення навчальної інформації та її сприймання, закріплення й 

удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування і контроль) та його 

основні функції (освітню, виховну та розвивальну). Навчально-методичний 

комплекс включає обов’язкові компоненти: робочу навчальну програму 

дисципліни, опорний конспект лекцій із навчальної дисципліни, 

інструктивно-методичні матеріали до практичних (семінарських, 

лабораторних) занять із навчальної дисципліни (плани, теми занять, збірники 

завдань, ситуаційні завдання, пакети для проведення ділових ігор тощо), 

методичні вказівки й тематику курсових робіт, пакет контрольних завдань 

для перевірки знань з навчальної дисципліни, дидактичне забезпечення 

самостійної роботи студентів (з використанням інформаційних технологій), 

критерії оцінювання результатів навчання студентів, пакет візуального 

супроводження дисципліни (за необхідністю). 

Головним новоутворенням стала компетентнісно зорієнтована концепція 

НМК. На нашу думку, НМК, заснований на засадах компетентнісного 

підходу, містить не стільки описи і пояснення, скільки спонукання до дії. 

Зміст і методичний апарат компетентнісно зорієнтованого НМК надає 

можливість організації освітнього процесу на його основних етапах 

(сприймання, запам’ятовування, застосування, оцінювання); має ефективний 

апарат організації засвоєння (запитання, завдання, указівки, інструктивні 

матеріали тощо); сприяє організації різних видів діяльності і комунікації між 

учасниками освітнього процесу, диференціації, індивідуалізації та 
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персоналізації навчальної діяльності учнів відповідно до їхніх пізнавальних 

можливостей; забезпечує мотивацію навчання, стимулювання пізнавального 

інтересу, розвиток інтелектуальної та творчої діяльності студентів, сприяє 

формуванню навичок самооцінки і самоаналізу, оволодіння учнями 

прийомами розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення 

тощо), формуванню ключової компетентності – вміння вчитися [74]. 

Так, в опорному конспекті лекцій кожній темі передують короткі опції 

„Ви дізнаєтесь” і „Пригадайте”, які допомагають студентам ознайомитися з 

основними питаннями, що мають розглядатися, а також підказують, що треба 

пригадати з вивченого, аби краще засвоїти новий матеріал. Відмітною рисою 

цих рубрик і тексту, що передує кожному розділу, є те, що в них говориться 

не „про те”, що студенти дізнаються, вивчаючи матеріал, а „для чого це їм 

потрібно”. 

Додатковий матеріал подано окремо в рубриці „Цікаві факти”, який 

ілюструє тему прикладами з історії залізничного транспорту, сучасного 

виробництва й життя.  

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять містять 

„Правила розв’язання й оформлення задач”, „Приклади розв’язання задач” і 

„Вправи”. Вправи містять якісні і розрахункові задачі різної складності. 

Зібрані під тегою „Поясніть” проблемні ситуації спонукають студентів до 

самостійного пошуку відповіді, сприяють можливості висловити власну 

думку, оцінні судження, тобто виявити свою компетентність (додаток Л). 

Перевірити рівень засвоєння і міцність здобутих знань, набутих умінь 

застосовувати ці знання, пояснюючи сутність явищ і процесів, студенти 

можуть за допомогою контрольних запитань і завдань наприкінці кожної 

теми „Завдання для контролю знань”. Тут також подано комплексні завдання, 

що потребують виявлення та застосування знань і із суміжних розділів 

навчальної дисципліни, і з інших дисциплін. Описи обладнання і короткі 

інструкції покликані допомогти студентам у підготовці та виконанні 

фронтальних лабораторних робіт.  
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Ефективним засобом формування професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків є навчальні проекти. У НМК зібрано 

дидактичні матеріали для організації самостійної роботи студентів, серед 

яких наведено інформацію „Як виконувати навчальний проект”, яка 

допоможе студентам освоїти цей вид роботи. Також запропоновано 

орієнтовні теми навчальних проектів і деякі вказівки щодо їх виконання. 

Запровадження компетентнісного підходу в контексті модернізації 

змісту на рівні державних стандартів, компетентнісно зорієнтованих методик 

навчання зумовлює переосмислення технологій контролю й оцінювання 

результатів навчання студентів. Контрольно-оцінна діяльність викладача, 

наразі, трансформується з контролю й оцінювання предметних знань, умінь і 

навичок у бік оцінювання компетентностей – готовності і здатності учнів 

застосовувати здобуті знання і сформовані навички у своїй практичній 

діяльності. Проте аналіз наявного теоретичного та навчально-методичного 

забезпечення засвідчує практичну відсутність комплексного і системного 

розв’язання проблеми розроблення методології і дидактичних засобів 

формування й оцінювання професійних компетентностей. Згідно з 

нормативними документами, чинними є вимоги до оцінювання результатів 

навчання, якими передбачено різні види контролю й оцінювання [74]. 

Отже, контрольно-оцінний компонент НМК вимагає першочергового 

розроблення валідного інструментарію і визначення вимог до оцінювання 

компетентнісних результатів навчання студентів. Ураховуючи, що 

компетентнісними результатами є інтегральні характеристики результатів 

компетентнісно зорієнтованого навчання, які розкривають здатність 

застосовувати здобуті знання й набуті вміння у професійних ситуаціях, і 

зважаючи на те, що не всі результати формуються одночасно, пропонуємо 

процес оцінювання диференціювати за рівнем сформованості складників 

компетентності та за видами навчальної діяльності й викласти в засобах 

діагностики. 
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Засоби діагностики містять питання до екзаменів та заліків, тести, 

тестові завдання, задачі, пакети контрольних завдань для комплексної 

перевірки знань (комплексні контрольні роботи з дисципліни – ККР) та 

завдання для контрольних робіт тощо. Усі засоби розроблено викладачами 

коледжу з урахуванням освітньо-професійних програм та робочих програм 

навчальних дисциплін. Склад цього виду методичного забезпечення 

освітнього процесу розрахований на різні види контролю знань: для 

поточного контролю аудиторної і самостійної роботи, для рубіжного 

контролю на певному етапі освітнього процесу (модульний контроль), 

підсумкового семестрового контролю (залік, екзамен) та для контролю 

залишкових знань.  

Особливим блоком у структурі навчально-методичного комплексу є 

рекомендації до організації практичної підготовки студентів. Професійно-

практична (виробнича) підготовка фахівця – це сукупність практичних знань, 

умінь і навичок, частина професійно-трудового досвіду, реалізована у 

практичних діях, які становлять основу професії [101]. Запровадження 

компетентнісного підходу під час організації виробничої практики зумовлює 

не тільки формування професійних знань, навичок і досвіду в цій 

спеціальності, але й ставлення до справи, певні схильності, інтереси і 

прагнення, а також здатність ефективно використовувати знання й уміння, 

особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному 

робочому місці. Отже, готовність майбутніх фахівців до трудової діяльності, 

їхня професійна спрямованість і самостійність, мотивація до праці 

виховуються в процесі продуктивної праці на підприємствах у період 

виробничої практики.  

Практична підготовка створює умови для збагачення життєвим 

досвідом, розширення соціальних контактів студента, формування навичок 

самоуправління. Спілкуючись у колективі з фахівцями, беручи участь у 

вирішенні виробничих проблем, студент проявляє, розвиває та закріплює 

спеціальні вміння й цінні особистісні якості. Саме в процесі проходження 
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виробничої практики студенти безпосередньо засвоюють визначену систему 

норм, правил, соціальних ролей та цінностей, які в подальшому допоможуть 

їм реалізуватися в якості компетентних спеціалістів у своїй сфері діяльності. 

Отже, процес організації професійної підготовки майбутніх фахівців є 

засобом розвитку їхньої професійної компетентності.  

При розробці програми практики ми намагалися розширити спектр 

завдань, що дозволяли студентам ознайомитись із функційними обов’язками 

службових осіб згідно із профілем професійної діяльності, функціями, 

правилами та обов’язками на відповідних посадах. Головною метою такого 

формування програми практики було надання студентам можливості під час 

її проходження навчитися самостійно вирішувати цільові завдання, які 

притаманні видам діяльності залізничного підприємства та відповідним 

посадам, на яких може працювати випускник коледжу транспортної 

інфраструктури. Для впорядкування завдань виробничої практики та 

забезпечення її методичного супроводу нами були використані методичні 

рекомендації до проходження студентами практики [129, с. 10].  

Отже, розроблення змісту навчально-методичного забезпечення на 

основі компетентнісного підходу стало ефективною умовою для формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків згідно з 

вимогами державних стандартів та розвитку здатності практично діяти і 

творчо застосовувати набуті знання й досвід під час вирішення 

загальнопрофесійних завдань у майбутній професійній діяльності.  

Третя умова – використання інтерактивних технологій навчання, 

зорієнтованих на імітацію професійної діяльності.  

Використання інтерактивних технологій навчання, зорієнтованих на 

імітацію професійної діяльності у фаховій підготовці майбутніх техніків-

електромеханіків, націлено на перехід від традиційних форм організації 

навчальної діяльності до новітніх інтенсивних технологій, що сприяють 

збільшенню самостійної інтелектуальної пошукової діяльності студентів, 

дають змогу розглянути безліч проблем практичної діяльності, сприяють 
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формуванню власної позиції у студента, розвитку критичного мислення та 

формуванню професійної компетентності майбутнього фахівця. 

Поширеними формами і методами активного навчання залізничників та 

найбільш цікавими, на нашу думку, є такі. 

Аналіз ситуацій для активного навчання передбачає розгляд ситуацій, 

які містять пізнавальну інформацію певного характеру, а також проблему, що 

потребує вирішення. У такому випадку ситуація подається як навчальний 

матеріал для вдосконалення професійних знань і вмінь. Використання методу 

аналізу ситуацій може відбуватися за кількома сценаріями: традиційний 

аналіз конкретних ситуацій, ситуаційні вправи та ситуаційні завдання, 

ситуаційне навчання, методи „випадку” [158].  

Під час формувального експерименту студентам пропонувалося 

вирішити комплекс виробничих завдань: 

„Організація роботи щодо забезпечення безпеки руху в єдиному 

диспетчерському центрі управління і взаємодії з працівниками суміжних 

служб”; 

„Дії поїзної бригади при попаданні людини під рухомий склад”; 

„Порядок дії поїзної бригади у випадку отримання робітниками і 

пасажирами травми в пункті формування”; 

„Огорожа поїзда при вимушеній зупинці на перегоні”; 

„Дії машиніста при виході з ладу АЛС, САУТ або КЛУБ”; 

„Дії працівників при порушенні нормальної роботи пристроїв поїзного 

радіозв’язку”; 

„Дії локомотивної бригади при виникненні пожежі в поїзді, на 

локомотиві”; 

„Дії помічника машиніста в разі втрати працездатності машиністом”; 

„Дії працівників залізниці в разі теракту на залізничному транспорті” та 

ін. 

Розгляд ситуацій супроводжувався завданнями для обговорення 

ситуацій, наприклад, „Прочитайте уважно текст ситуації. Зверніть увагу на 
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характер тексту; в ньому чітко прописаний порядок дій залізничного 

транспорту в нестандартних ситуаціях. 

Вам необхідно надати відповідь на запитання: 

1. З якою метою прописаний порядок дій працівників залізниці в 

нестандартних ситуаціях? 

2. Чи допускаються відхилення в діях працівників від запропонованого 

порядку? 

3. Які виробничі і соціальні наслідки порушення запропонованого 

порядку дій працівників залізниці?” 

Так, при аналізі ситуації „Несправний вхідний світлофор” Кирило В. 

правильно відповів, у разі якщо при правильно встановленому маршруті і 

вільній (за показаннями приладів управління) колії приймання вхідний 

світлофор не відкривається, поїзд вводиться на станцію при його 

забороняючому показнику за зареєстрованим наказом поїзного диспетчера, 

що передається машиністу локомотива: „Дозволяю ввести поїзд N на станцію 

на колію при забороняючому показанні вхідного світлофора ДНЦ”. 

Аналізуючи ситуацію „Несправний вихідний світлофор”, Данило Ф. 

обґрунтував, що при несправності вихідного світлофора на одноколійних 

ділянках відправлення поїзда проводиться тільки при вільному від 

зустрічних поїздів перегоні і при встановленому для поїзда напрямку руху за 

зареєстрованим наказом поїзного диспетчера, що передається машиністу: 

„Дозволяю поїзду N .. відправлятися зі станції із колії при забороняючому 

показнику вихідного світлофора. ДНЦ ”. 

Аналізуючи ситуацію „Приймання поїздів при забороняючому 

показнику вхідного сигналу”, Анна Т. аргументувала, чому прийом поїздів на 

станцію при забороняючому показнику вхідного (маршрутного) світлофора 

допускається у випадках: неможливості відкриття вхідного світлофора через 

несправність; приймання поїзда на колію, непередбачену ТРА, коли 

неможливо відкрити вхідний світлофор; прийому на певні ділянки колій 

штовхальних локомотивів, що прямують у розташоване на станції депо; 
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прийому ремонтних і пожежних поїздів, допоміжних локомотивів, 

локомотивів без вагонів, снігоочисників, дрезин незнімного типу, а також 

господарських поїздів і колійних машин (при виконанні робіт із закриттям 

перегону) на вільні ділянки станційних колій, крім колій, зайнятих 

пасажирськими поїздами  . 

Розглядаючи ситуацію „Приймання поїздів при забороняючому 

показнику вхідного (маршрутного) світлофора”, Федір Ш. цілком 

відповідально пояснював, що прийом поїздів при забороняючому показнику 

вхідного (маршрутного) світлофора проводиться; за зареєстрованим наказом 

ДСП, що передається машиністу по радіозв’язку; (у журналі руху поїздів 

навпроти номера поїзда (у графі „Примітки”) повинна бути зроблена 

відповідна відмітка: „РС” (по радіозв’язку), крім того повинні бути вказані № 

наказу і час його передачі машиністу, а також літер світлофора (або номер 

колії відправлення, що не має вихідного світлофора); за зареєстрованим 

наказом ДСП, переданому спеціальним телефоном, встановленим біля 

вхідного світлофора; на запрошувальний сигнал; за письмовим дозволом 

ДСП; за зареєстрованим наказом ДНЦ (при диспетчерській централізації); по 

спеціальному маневровому світлофору, встановленому на щоглі вхідного 

сигналу. 

Залучення студентів залізничного коледжу до розгляду ситуації 

„Порядок дій ДНЦ при відмовах технічних засобів” здійснювалося на основі 

перегляду та аналізу навчального фільму. 

Аналіз ситуації „Організація взаємодії з безпеки руху між ЄДЦУ, 

відділами перевезень і станціями” здійснювався на основі проведення 

навчальної рольової гри (додаток К). 

Отже, при вирішенні кейс-ситуації студенти не тільки пропонували 

правильне рішення виробничого завдання, але й визначали позитивні 

соціальні наслідки цього рішення, припускали негативні соціальні наслідки 

неправильного рішення конкретної ситуації, що впливало на формування 

професійно важливих якостей майбутніх техніків-електромеханіків. 
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Професійні тренінги є одним з найважливіших складників сучасних 

інтенсивних технологій навчання в освіті, спрямованих на формування 

досвіду поведінки майбутнього фахівця в середовищі професійної діяльності. 

Тренінг – це цілезорієнтована, спеціально впорядкована система методів 

роботи і спеціальних вправ, що забезпечує підготовку студентів до умов 

професійної діяльності. Професійні тренінги мають допомогти студентам – 

майбутнім фахівцям діяти надійно й компетентно, навіть в екстремальних 

умовах [91]. 

Під час дослідно-експериментальної роботи в рамках професійного 

тренінгу „Локомотивна бригада” активно застосовувалися комп’ютерні 

тренажери „Вагон” і „Тепловоз 2ТЕ10”, що дозволили студентам 

залізничного коледжу в ситуації, наближеній до реальної професійної 

діяльності, відпрацьовувати навички професійної взаємодії з пасажирами з 

метою попередження аварійних ситуацій, пов’язаних з ризиком перевезення 

пасажирів і вантажів. 

При роботі на тренажері „Тепловоз 2ТЕ10” студенти засвідчили знання 

електричної схеми тепловоза, правил технічної експлуатації й інструкції з 

безпеки руху поїздів і маневрової роботи. Робота на тренажерах забезпечила 

студентам досвід практичних дій з виявлення несправностей у силових 

ланцюгах електричної схеми тепловоза і вагона, у роботі двигуна паливного 

насосу, двигуна внутрішнього згоряння, з ведення поїзду за ламаним 

профілем при дотриманні швидкісного режиму і часу розкладу руху поїздів 

на цій ділянці. 

Високу ефективність для формування професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків виявили заняття в кабінеті з вивчення 

електрорухомого складу залізниць, обладнаному діючим тренажером 

високовольтної камери електровоза ВЛ-11м. Майбутні техніки-

електромеханіки, вивчаючи тепловози та дизель-поїзди, мають змогу 

ознайомитися з паливною апаратурою високого тиску, елементами 

електричних машин тощо, які розміщені на стендах. Крім того, у кабінеті 
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змонтовано діючі високовольтні камери тепловозів М62 і ЧМЕ-3 які дають 

змогу вивчати роботу апаратів і схем. Займаючись у кабінеті „Основи 

автоматики і дискретні пристрої СЦБ”, студенти вивчали роботу реле і 

трансмітерів, на макетах досліджували принципи дії рейкових кіл. Також 

кабінет обладнано стендами з пристроями для зняття часових і електричних 

характеристик реле постійного і змінного струму, що максимально 

наближено до реальних умов праці. 

Лабораторія з керування рухом поїздів на шість робочих місць чергових 

по станції (ДСП) обладнані комп’ютерами, які поєднанні між собою 

загальною мережею передачі команд управління технічним обладнанням 

кожної станції, а також усіх видів інформації в електронному вигляді. 

Під час практичних занять на полігоні коледжу майбутні залізничники 

на натуральному обладнанні локомотивів ознайомлювались з конструкцією 

дизеля 14Д40, візка тепловозу 2М62, розподільчими редукторами, головним 

вентилятором, струмоприймачем електровозу ВЛ-11, гальмівним 

компресором КТ6 та іншим обладнанням.  

Отже, використання тренінгових і тренажерних технологій навчання 

сприяло формуванню вмінь та навичок практичної роботи майбутніх 

техніків-електромеханіків, а також розвитку мобільності, зміцненню волі, 

швидкості реакції, уваги, креативного мислення в професійній підготовці. 

Під час педагогічного експерименту, зважаючи на особливості фахової 

підготовки майбутніх залізничників, було використано метод проектування. 

Зауважимо, що важливою умовою формування вмінь студентів працювати у 

проекті є володіння певною сукупністю професійно значущих умінь. 

Завданнями використання такої технології у фаховій підготовці майбутніх 

залізничників є розвиток пізнавальних умінь, критичного та творчого 

мислення студентів, здатності орієнтуватися в інформаційному просторі та 

самостійно конструювати власні компетентності, спроможності побачити, 

сформулювати і вирішити проблему, а також уміння співробітництва та 

ділового спілкування в колективі.  
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Так, у межах формувального експерименту було проведене заняття з 

дисципліни „Економіка, організація і планування виробництва”. Заняття 

відбулося у вигляді інтелектуальної гри-змагання, організованої за аналогією 

до проекту ПАТ „Укрзалізниця” – форум „Залізничні агенти змін”, який 

створено у рамках програми підвищення ефективності залізничної галузі 

„Укрзалізниця майбутнього”. Розв’язання інтерактивних завдань із 

використанням програмно-апаратного комплексу „Інтерактивна дошка Smart 

Board” задало заняттю динамічного темпу та створило атмосферу плідної 

співпраці викладача і студентів. Окрім того, студентка А. Кисельова 

підготувала презентацію „Моя професія – безпечний рух поїздів”. Під час 

цього заходу студенти третього курсу продемонстрували порядок роботи та 

обов’язки техніка-електромеханіка в нестандартних ситуаціях. Під 

керівництвом викладача Н. Севастьянової була організована презентація 

„Моя робота – агент комерційний”, у ході якої студенти молодших курсів 

змогли з’ясувати особливості вантажної й комерційної роботи на 

залізничному транспорті. Студенти четвертого курсу під керівництвом 

викладача Ю. Земляк підготували презентацію „Новини у сфері 

пасажирських перевезень”, під час якої ознайомили присутніх із новинками 

вітчизняного пасажирського вагонобудування. 

Значний інтерес викликав у студентів також активний семінар, 

присвячений залізничним хобі, де всіх, хто бажав, мали змогу ознайомитися 

із найбільш поширеними світі залізничними хобі, такими як залізнична 

філотаймія, філателія, залізничний моделізм тощо. Особливу увагу приділено 

екстремальним залізничним хобі – зацепінг та селфі на залізничних об’єктах. 

Так, під керівництвом викладача М. Земського студенти групи П. Гулович, 

В. Шейко і К. Голопьоров підготували доповідь із презентацією, що 

розкриває сумні наслідки таких „модних” захоплень і ознайомлює слухачів із 

правилами безпеки при знаходженні на об’єктах залізничного транспорту.  

Отже, фахова підготовка майбутніх залізничників значною мірою 

визначається організацією освітнього процесу, вибором та обґрунтуванням 
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найбільш ефективних технологій навчання. За результатами формувального 

експерименту доведено, що формування професійної компетентності 

пов’язано не лише з підвищенням ефективності традиційної лекційно-

семінарської форми навчання, а також потребує впровадження в освітній 

процес інтерактивного навчання, зокрема шляхом переходу до занять, що 

мають ситуаційно-проблемний характер; розширення дискусійних форм 

навчальних занять, більш активного застосування тренінгових та 

тренажерних методів; використання різноманітних інформаційних ресурсів.  

Реалізація протягом формувального етапу педагогічного експерименту 

всіх визначених педагогічних умов дозволила поповнити дані про рівень 

сформованості в майбутніх техніків-електромеханіків професійної 

компетентності. Збір даних про стан сформованості професійної 

компетентності проводився за рахунок вивчення результатів діяльності 

студентів на практичних заняттях з фахових дисциплін, виконання ними 

самостійної роботи, проектних завдань різної складності (зокрема й 

курсового проекту), звітів з виробничої практики тощо. Аналіз отриманих 

даних дав змогу узагальнити їх відносно кожного з компонентів професійної 

компетентності майбутніх фахівців залізничної сфери та означеного 

феномену загалом за весь період проведення формувального етапу 

педагогічного експерименту.  

На третьому етапі дослідно-експериментальної роботи (травень – 

червень – 2018 року) проведено контрольний етап педагогічного 

експерименту, здійснено аналіз отриманих даних і порівняння аналітичного 

матеріалу з метою та завданнями дослідження; здійснено статистичну 

обробку результатів експериментальної роботи; побудовано схеми, моделі, 

таблиці, графіки; осмислено та аналітично викладено матеріали та висновки. 
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2.3. Перевірка ефективності впровадження педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків  

 

Метою узагальнювального етапу експериментального дослідження було 

проведення аналізу й систематизації отриманих результатів, їх інтерпретація 

й перевірка ймовірності впливу виділених педагогічних умов на процес 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. На підставі 

одержаних відомостей у цьому підрозділі наведено результати перевірки 

ефективності впровадження педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури методами математичної статистики. Проведемо 

аналіз отриманих даних. 

Результати оцінювання рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у процесі фахової 

підготовки відповідно до встановлених критеріїв та їх показників на 

констатувальному етапі експерименту подано в табл. 2.7 – 2.10 та на 

рис. 2.4 – 2.5.  

Таблиця 2.7 

Рівні сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

професійної компетентності на контрольному етапі експерименту 

Рівні 
Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб(ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 

ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 35,9 14,3 

Середній 48,6 43,6 

Низький 15,5 42,1 
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Таблиця 2.8 

Рівні сформованості когнітивного компонента професійної 

компетентності на контрольному етапі експерименту 

Рівні 
Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб(ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 

ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 29,9 9,1 

Середній 55,8 49,2 

Низький 14,3 41,7 

 

Таблиця 2.9 

Рівні сформованості операційно-діяльнісного компонента 

професійної компетентності на контрольному етапі експерименту 

Рівні 
Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб(ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 

ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 25,8 8,4 

Середній 58,9 60,0 

Низький 15,3 31,6 

 

Таблиця 2.10 

Рівні сформованості особистісного компонента професійної 

компетентності на контрольному етапі експерименту 

Рівні 
Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб(ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 

ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 21,8 8,9 

Середній 58,9 49,7 

Низький 19,3 41,4 
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Рис. 2.4. Гістограма рівнів сформованості структурних компонентів 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на 

контрольному етапі дослідження в ЕГ  
 

 
Рис. 2.5. Гістограма рівнів сформованості структурних компонентів 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на 

контрольному етапі дослідження в КГ 
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Результати порівняльного аналізу емпіричних даних засвідчують, що 

рівень сформованості компонентів професійної компетентності в 

контрольній групі істотно не змінився (табл. 2.11 та рис 2.6). Натомість в 

експериментальній групі збільшилася кількість студентів із високим і 

достатнім рівнями сформованості всіх складників досліджуваної 

компетентності та зменшилася із низьким, а саме: високий рівень 

сформованості мотиваційно-ціннісного компонента зріс на 26,4%, достатній 

– на 4,8%, низький зменшився на 31,2%; високий рівень сформованості 

когнітивного компонента підвищився на 23,3%, достатній – на 12%, низький 

зменшився на 35%; високий рівень сформованості операційно-діяльнісного 

компонента збільшився на 18,8%, достатній – на 1,9%, низький зменшився на 

20,7%; високий рівень сформованості особистісного складника зріс на 14,6%, 

достатній – на 8,9%, низький зменшився на 23,5%. 
 

Таблиця 2.11 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків на контрольному етапі експерименту в ЕГ та КГ 

Рівень професійної 

компетентності 

Студенти, які брали участь у дослідженні –  

217 осіб(ЕГ – 103 особи, КГ – 114 осіб) 
ЕГ (%) КГ (%) 

Високий 28,4 10,2 

Середній  55,5 50,6 

Низький 16,1 39,2 
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Рис. 2.6. Гістограма рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на контрольному 

етапі дослідження в ЕГ та КГ  

 

Контрольний етап експериментального дослідження дозволив визначити 

стан сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків та констатувати, що впровадження в освітній процес 

сукупності педагогічних умов формування професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків підвищило рівень сформованості її 

структурних компонентів (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-

діяльнісний, особистісний) і відповідно позитивно позначилося на рівні 

сформованості в студентів професійної компетентності, зокрема: студенти 

ЕГ, порівняно з КГ, більш активно проявляли стійкий інтерес та чітке 

бачення цілей майбутньої професії, стійкі мотиви навчально-пізнавальної 

діяльності, які пов’язані зі змістом майбутньої професійної діяльності; 

знання набули характеристик системності, осмисленості, глибини; 

виявлялася здатність виконувати професійні завдання без сторонньої 

допомоги в нестандартних ситуаціях, самостійно спланувати й виконати 

низку професійних завдань, запропонувати альтернативні способи їх 
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виконання, спостерігалася загалом сформованість професійних умінь, 

володіння професійними навичками; систематизованість особистісних та 

професійно значущих якостей. 

З метою перевірки ефективності впровадження педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури використаємо 

методи математичної статистики. Для цього сформулюємо нульову гіпотезу 

Н0: запропонована сукупність педагогічних умов не сприяє процесу 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури.  

Альтернативною до гіпотези Н0 буде гіпотеза Н1: запропонована 

сукупність педагогічних умов сприяє процесу формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури. 

Для статистичної обробки експериментально отриманих даних та 

визначення оцінки статистичної значущості рівнів сформованості 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у 

експериментальній і контрольній групах уважаємо за доцільне застосовувати 

двосторонній критерій Пірсона 2  [72]. Відтак подальші обрахунки були 

проведені за формулою 2.1: 
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                      (2.1), 
1n  – кількість студентів у КГ;  

2n  – кількість студентів у ЕГ;  

if 1  – кількість студентів відповідного рівня сформованості професійної 

компетентності у КГ;  

if 2  – кількість студентів відповідного рівня сформованості професійної 

компетентності у ЕГ;  
si ,...,2,1 ; s =4 – кількість досліджуваних ознак. 
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Значення критерію 2  було знайдено для кожного рівня сформованості 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на початку 

та наприкінці експериментального дослідження (табл. 2.12 – 2.13). 

 

Таблиця 2.12 

Значення критерію 2  для рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на 

констатувальному етапі експерименту 

Рівні 1n  2n  if 1  if 2  
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Високий 114 103 9 8 0,0296 

Середній 114 103 55 50 0,0021 

Низький 114 103 50 45 0,0201 
2
ñï =0,0518 

 

Таблиця 2.13 

Значення критерію 2  для рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків на контрольному 

етапі експерименту 

Рівні 1n  2n  if 1  if 2  
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Високий 114 103 12 29 6,55 

Середній 114 103 58 57 0,01 

Низький 114 103 44 17 7,57 
2
ñï =14,13 
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2
êð знайдемо з таблиці [92], відповідно до рівня значущості  =0,05 

(вірогідність р=0,95) і кількості ступенів свободи 1-rk  , де r – кількість 

рівнів сформованості математичної компетентності. Отже, критичне 

значення: 
2
êð (0,05;2)=5,99. 

Як бачимо з таблиці 2.12, значення критерію 2  на констатувальному 

етапі становить 05,02 ñï  < 99,52 ñï , що свідчить про те, що на цьому етапі 

різниця між рівнями сформованості професійної компетентності в КГ і ЕГ є 

неістотною, тобто на початковому рівні професійної підготовки студентів КГ 

і ЕГ збігаються. 

На кінець експерименту (з табл. 2.13) маємо: 13,142 ñï  > 99,52 ñï , що 

свідчить про те, що внаслідок запровадження запропонованої сукупності 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків різниця між рівнями сформованості 

досліджуваного процесу в студентів ЕГ і КГ є суттєвою і значущою.  

Перевіримо наявність змін кожної з груп, експериментальної і 

контрольної (ЕГ і КГ), на початку і в кінці експериментального дослідження. 

Для цього знайдемо значення критерію 2  за формулою 2.2: 
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                                               (2.2) 

if 1  – кількість студентів відповідного рівня сформованості професійної 

компетентності на констатувальному етапі експерименту;  

if 2  – кількість студентів відповідного рівня сформованості професійної 

компетентності на кінець експерименту;  
si ,...,2,1 ;  

s =3 – кількість досліджуваних ознак. 

Отримані значення критерію 2  для контрольної та експериментальної  

груп представлено в табл. 2.14 і 2.15. 
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Таблиця 2.14 

Значення критерію 2  для контрольної групи 

Рівні if 1  if 2  
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Високий 9 12 0,0212 

Середній 55 58 0,1212 

Низький 50 44 0,3012 

2
ñï =0,4436 

Порівнявши отримані значення критерію 
2
ñï  з критичним значенням 

2
êð , маємо для контрольної групи: 44,02 ñï  < 99,52 ñï ; для 

експериментальної: 23,182 ñï  > 99,52 ñï . 
 

Таблиця 2.15 

Значення критерію 2  для експериментальної групи 

Рівні if 1  if 2  
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Високий 8 29 6,3913 

Середній 50 57 0,2727 

Низький 45 17 11,5714 
2
ñï =18,2354 

 

Провівши аналіз отриманих даних для КГ, де не здійснювалося 

впровадження запропонованої сукупності педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків, можемо 

стверджувати про незначні зміни, що відбулися в рівнях сформованості 

досліджуваного процесу на початку та в кінці експерименту, значення 



 168 

спостережуваного критерію 
2
ñï  виявилося меншим за значення критерію 

2
êð . 

Стосовно ЕГ, де було впроваджено запропоновану сукупності 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків, значення спостережуваного критерію 
2
ñï  значно 

перевищує значення критичного 
2
êð , тобто зміни, які відбулися в рівнях 

досліджуваного процесу на початку й у кінці експериментального 

дослідження, є вагомими. 

На узагальнювальному етапі експериментального дослідження 

відбувався аналіз і статистична обробка отриманих експериментально даних, 

результатів контрольних робіт, заліків і іспитів, даних анкетування і 

тестування студентів ЕГ і КГ, які свідчать про те, що впровадження в 

освітній процес сукупності педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків підвищило рівень 

сформованості її структурних компонентів (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний, особистісний) і відповідно позитивно 

позначилося на рівні сформованості в студентів професійної компетентності, 

а саме: серед студентів ЕГ, порівняно з КГ, більш активно проявляли стійкий 

інтерес та чітке бачення цілей майбутньої професії, стійкі мотиви навчально-

пізнавальної діяльності, які пов’язані зі змістом майбутньої професійної 

діяльності; знання набули характеристик системності, осмисленості, 

глибини; виявлялася здатність виконувати професійні завдання без 

сторонньої допомоги в нестандартних ситуаціях, самостійно спланувати і 

виконати низку професійних завдань, запропонувати альтернативні способи 

їх виконання, спостерігалася загалом сформованість професійних умінь, 

володіння професійними навичками; систематизованість особистісних та 

професійно значущих якостей. 

Також зазначимо, що в ході експериментального дослідження змінився 

характер стосунків між самими студентами. Студенти почали співпрацювати 
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між собою, ініціативно і творчо ставитися до поставлених завдань, уникати 

конфліктів між собою, що позитивно впливало на якість і результативність 

виконаних видів робіт. Підвищився рівень упевненості у власних силах, що 

демонструвалося в умінні відстоювати власну позицію, думку, 

обґрунтовувати її, переконувати інших у своїй правоті. 

Значно покращилися стосунки між викладачами і студентами. Педагоги 

ставали більше порадниками, наставниками, які в студентах бачать 

рівноправних учасників освітнього процесу, вірять у їхні розумові сили і 

потенціал, допомагають активізувати пізнавальні інтереси і сприяють 

розвитку професійно значущих якостей.  

Також унаслідок застосування виділених педагогічних умов, 

спостерігався перехід до педагогіки співробітництва, зростала взаємоповага 

між педагогами і студентами, що, своєю чергою, сприяло всебічному 

розвитку та інтелектуальному збагаченню особистості майбутніх техніків-

електромеханіків у процесі фахової підготовки. 

Порівнюючи дані, одержані в ході констатувального і формувального 

етапів експериментального дослідження, можемо стверджувати про 

підвищення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури 

внаслідок упровадження запропонованої сукупності педагогічних умов. 

Методики та засоби реалізації цих педагогічних умов уважаємо 

ефективними, оскільки вони мали суттєвий вплив на формування кожного з 

компонентів професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. Подальша 

перспектива дослідження формування професійної компетентності техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури полягає в 

розробленні технології формування визначеного феномену. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Аналіз науково-теоретичних розробок з питань професійної 

компетентності в науковій літературі, дослідження сутності та структури 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків, 

обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості досліджуваного 

феномену дозволили визначити педагогічні умови ефективного формування 

професійної діяльності в майбутніх фахівців транспортної інфраструктури, а 

саме:  

 формування позитивної мотивації до оволодіння майбутньою 

професією;   

 розроблення змісту навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін на засадах компетентнісного підходу; 

 використання інтерактивних технологій навчання, зорієнтованих на 

імітацію професійної діяльності. 

2. Констатувальний етап експериментального дослідження дозволив 

констатувати, що в майбутніх техніків-електромеханіків не сформована 

вмотивована, пізнавально-активна позиція щодо освітнього процесу; набуття 

знань студентами не є особистісно вагомим для них процесом; проблема 

розробки і впровадження навчально-методичного забезпечення на засадах 

компетентнісного підходу є актуальною й необхідною для ефективності 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у процесі фахової підготовки; у педагогічній діяльності 

викладачів спостерігається епізодичне використання активних, професійно 

зорієнтованих методів і технологій; в освітньому процесі не відбувається 

цілеспрямованого формування вмінь і навичок студентів застосовувати набуті 

знання для розв’язання практично значущих завдань майбутньої професійної 

діяльності. 
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Отримані результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту підтверджують актуальність, вагомість та необхідність 

упровадження обґрунтованих нами педагогічних умов.  

3. Проведено формувальний етап педагогічного експерименту, метою 

якого було впровадження та перевірка ефективності визначених під час 

дослідження педагогічних умов. Реалізація цих умов відбувалась комплексно 

та передбачала розширення форм і методів роботи з активізації навчально-

професійної мотивації. Широко використовувались у процесі професійної 

підготовки традиційні збагачені та інтерактивні форми й методи навчання, 

серед яких провідне місце займали бесіди, екскурсії, тренінги, рольові ігри, 

ситуаційні, практико зорієнтовані та тренажерні вправи, метод проектів, 

тощо. Вагомим інструментом формування в студентів професійної 

компетентності стали оновлені з урахуванням компетентнісного підходу 

складники навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.  

Усе це забезпечило відповідне наповнення кожного з компонентів 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків та 

ефективне формування цього феномену, особливо таких його показників, як 

рівень професійних знань, умінь та навичок, сформованість професійно 

значущих особистісних якостей, набуття професійного досвіду, здатність 

виконувати професійні функції. 

4. На основі порівняння отриманих даних у ході дослідження виявлено, 

що внаслідок реалізації сукупності педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у студентів 

експериментальної групи рівень сформованості професійної компетентності 

на кінцевому етапі значно зріс порівняно з початковим (+ 15,84%). Кількість 

студентів, у яких професійна компетентність сформована на середньому 

рівні, майже не змінилася (+4,84%). Також відбулася позитивна динаміка 

щодо низького рівня сформованості професійної компетентності, оскільки 

кількість студентів, які мають низький рівень, стала меншою (-20,68%).  
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Стосовно КГ, де не проводилося експериментальне навчання, відносно 

сформованості професійної компетентності також спостерігається незначна, 

але позитивна динаміка відповідних рівнів. А саме: кількість студентів, у 

яких професійна компетентність сформована на високому рівні, зросла на 

1,22%, кількість студентів середнього рівня сформованості професійної 

компетентності зросла на 3,26%, тоді як кількість студентів низького рівня 

сформованості професійної компетентності знизилася на 4,48 %. 

5. Ефективність технології і статистична значущість рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків в експериментальній і контрольній групах підтверджена за 

допомогою використання двостороннього критерію Пірсона 2 . Статистична 

обробка та аналіз даних експерименту свідчать про достовірність змін, які 

відбулися в процесі експериментального дослідження в рівнях сформованості 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків унаслідок 

реалізації запропонованого алгоритму сукупності педагогічних умов. 

Матеріали другого розділу висвітлено в публікаціях автора [43; 44; 45; 

47; 51; 52; 53; 54].  
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ВИСНОВКИ 
 

На підставі узагальнення результатів дослід  ження проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків у процесі фахової підготовки в коледжах транспортної 

інфраструктури зроблено такі висновки:  

1. Педагогічний аналіз стану дослідженості проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у процесі 

фахової підготовки в коледжах транспортної інфраструктури свідчить, що в 

педагогічній теорії і практиці надається увага різноманітним аспектам 

підготовки майбутніх фахівців у коледжах. Водночас питання формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців, зокрема техніків-

електромеханіків залізничної галузі, не набули обґрунтованого висвітлення в 

студіях науковців та педагогів-практиків. Такий стан зумовлений 

недостатньою увагою до педагогічних умов, що забезпечують ефективне 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків в освітньому процесі коледжів. Обґрунтовано, що 

„професійна компетентність техніка-електромеханіка” – це інтегрована 

властивість особистості, яка характеризується стійкою мотивацією до 

здійснення професійної діяльності, сформованими професійними знаннями, 

уміннями, навичками; прагненням до набуття професійного досвіду; 

відповідними особистісно-професійними якостями, що зумовлюють 

готовність і здатність особистості ефективно виконувати свої професійні 

функції в залізничній галузі.  

2. Структурними компонентами професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків визначено: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, особистісний. Критеріями та показниками 

сформованості професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків є: мотиваційно-ціннісний (усвідомлення потреби в 

професійній діяльності майбутнього техніка-електромеханіка, професійна 
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мотивація, інтерес до майбутньої професійної діяльності, цінності 

майбутньої професійної діяльності); когнітивний (кількість та усвідомленість 

фундаментальних і фахових знань); операційний (сформованість 

загальнонаукових, загальнопрофесійних, спеціалізовано-професійних та 

інструментальних умінь); особистісний (сформованість таких особистісних 

якостей, як відповідальність, уважність, рішучість, кмітливість, 

стресостійкість). 

Відповідно визначено рівні сформованості професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків – високий, середній, низький.   

3. На основі вивчення нормативно-правових та організаційних засад 

професійної підготовки майбутніх техніків-електромеханіків, аналізу 

підходів до організації освітнього процесу в коледжах транспортної 

інфраструктури виявлено, що визначальними особливостями формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків є: 

– специфіка залізничної галузі як технологічно й технічно складної 

сучасної транспортної системи з підвищеними умовами небезпеки праці; 

– необхідність тісної співпраці та запровадження механізмів інтеграції 

коледжів транспортної інфраструктури й виробництва як гарантів 

професійної якості випускників, організації системи працевлаштування 

молодих фахівців, забезпечення їх подальшою зайнятістю; 

– оновлення змісту, технологій підготовки фахівців відповідно до 

компетентнісної моделі випускника, яка має бути побудована згідно з 

освітніми та професійними стандартами та характеризуватися вимогами 

виробництва й побажаннями роботодавців; 

–  реалізація нових підходів до формування та розвитку сукупності 

ключових загальнопрофесійних і професійних компетенцій, що вимагає 

посилення мотивації до навчання, утвердження компетентнісного підходу в 

навчально-методичному забезпеченні освітнього процесу, розширення 

технологій активного навчання, урахування потреб студентів, їхнього 

особистісного та професійного досвіду. 
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4. Педагогічні умови формування професійної компетентності техніків-

електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури в процесі фахової 

підготовки – це сукупність об’єктивних, реально створених обставин 

психолого-педагогічного, навчально-методичного, матеріально-технічного та 

іншого спрямування, що забезпечують успішне досягнення поставленої мети. 

До педагогічних умов належать: формування позитивної мотивації до 

оволодіння майбутньою професією; розроблення змісту навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін на засадах 

компетентнісного підходу; використання інтерактивних технологій навчання, 

зорієнтованих на імітацію професійної діяльності.  

5. Упровадження педагогічних умов формування професійної 

компетентності техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 

інфраструктури під час фахової підготовки відбувалося комплексно та 

передбачало розширення форм і методів роботи з активізації навчально-

професійної мотивації; широкого використання інтерактивного навчання 

шляхом переходу до занять, що мають ситуаційно-проблемний характер; 

розширення дискусійних форм навчальних занять, більш активного 

запровадження тренінгових, тренажерних та проектних методів; 

використання різноманітних рольових ігор, ситуаційних, практико 

зорієнтованих вправ тощо. Вагомим інструментом формування в студентів 

професійної компетентності стали оновлені з урахуванням компетентнісного 

підходу складники навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін.  

6. Експериментальним шляхом доведено ефективність розроблених 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у процесі фахової підготовки в коледжах 

транспортної інфраструктури. Динаміка рівнів сформованості окресленої 

компетентності студентів до і після проведення формувального етапу 

експерименту показала відмінність досліджуваних параметрів на користь 

експериментальної групи. Так, в експериментальній групі збільшилася 
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кількість студентів із високим і достатнім рівнями сформованості всіх 

компонентів досліджуваної компетентності та зменшилася із низьким, 

зокрема: високий рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

зріс на 26,4%, середній – на 4,8%, низький зменшився на 31,2%; високий 

рівень сформованості когнітивного компонента підвищився на 23,3%, 

середній – на 12%, низький зменшився на 35%; високий рівень 

сформованості операційно-діяльнісного компонента збільшився на 18,8%, 

середній – на 1,9%, низький зменшився на 20,7%; високий рівень 

сформованості особистісного компонента зріс на 14,6%, середній – на 8,9%, 

низький зменшився на 23,5%. У контрольних групах на завершення 

формувального експерименту кількість студентів із низьким та достатнім 

рівнями сформованості самоосвітньої компетентності суттєво не змінилася.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури в процесі фахової підготовки. Подальшого 

вивчення потребують проблеми формування професійної компетентності 

майбутніх техніків-електромеханіків під час проходження виробничих 

практик, технології професійної підготовки майбутніх техніків-

електромеханіків; упровадження в освітній процес коледжів транспортної 

інфраструктури позитивного досвіду закордонних залізничних закладів щодо 

дуальної освіти. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Мотивація навчання у ВНЗ (за методикою Т. Ільїної) 

Позначте Вашу згоду з наведеними висловлюваннями позначкою „+”, а 
незгоду – позначкою „ – ”. 

 
1. Найкраща атмосфера на заняттях – атмосфера вільних 

висловлювань. 
2. Звичайно я працюю із значною напругою. 
3. У мене рідко буває головний біль після пережитих хвилювань та 

неприємностей. 
4. Я самостійно вивчаю деякі дисципліни, які, на мою думку, 

необхідні для майбутньої професії. 
5. Серед моїх якостей я найбільше ціную: ______ (напишіть 

відповідь). 
6. Я вважаю, що життя необхідно присвятити обраній професії. 
7. Я відчуваю задоволення від розгляду на заняттях важливих 

проблем. 
8. Я не бачу сенсу в більшості робіт, які ми виконуємо на заняттях. 
9. Найбільше задоволення в мене викликає розповідь знайомим про 

мою майбутню професію. 
10. Я досить середній студент, ніколи не зможу навчатись на „добре” 

та „відмінно”, тому не бачу сенсу докладати багато зусиль для навчання. 
11. Я вважаю, що в наш час не обов’язково мати вищу освіту. 
12. Я твердо впевнений у зробленому виборі професії. 
13. Я хочу позбутися таких своїх якостей, як ________ (напишіть 

відповідь). 
14. Якщо є можливість, то на іспитах і заліках я використовую 

конспекти, записи, шпаргалки. 
15. Студентські роки – найкращий час у житті людини. 
16. У мене досить тривожний та уривчастий сон. 
17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією необхідно 

однаково глибоко вивчати всі дисципліни. 
18. При можливості я вступив би до іншого університету. 
19. Я зазвичай спочатку виконую більш легкі завдання, а потім 

виконую складні. 
20. Для мне було важко серед кількох професій обрати одну. 
21. Я можу спокійно спати після будь-яких хвилювань. 
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22. Я твердо впевнений, що обрана професія надасть мені у 
майбутньому моральне задоволення та матеріальний статок. 

23. Мені здається, що друзі здатні навчатися краще, ніж я. 
24. Для мене важливо мати диплом про вищу освіту. 
25. З деяких практичних міркувань мене задовольняє обраний ВНЗ. 
26. У мене достатньо сили волі, щоб навчатися без тиску зовні. 
27. Життя для мене практично завжди пов’язане з певною напругою. 
28. Сесію можна складати, витрачаючи мінімум зусиль. 
29. Є багато ВНЗ, де я можу навчатися з більшою зацікавленістю. 
30. Мені заважає навчатися така риса, як __________ (напишіть 

відповідь). 
31. Я часто захоплююсь, але мої захоплення пов’язані з майбутньою 

професією. 
32. Хвилювання за невиконані завдання чи майбутні іспити заважають 

мені спокійно спати. 
33. Високий заробіток після закінчення навчання для мене не головне. 
34. Мені потрібно бути в гарному настрої, щоб підтримати загальне 

рішення групи. 
35. Я змушений був вступити до ВНЗ, щоб отримати у майбутньому 

бажане місце в суспільстві (не йти служити в армію). 
36. Я вивчаю навчальний матеріал, щоб стати професіоналом, а не для 

того, щоб скласти сесію. 
37. Мої батьки – гарні професіонали, і я бажаю бути схожим на них. 
38. Для кар’єрного просування необхідно мати вищу освіту. 
39. Мені допомагає навчатися така моя риса, як _______ (напишіть 

відповідь). 
40. Мені досить важко змусити себе вивчати дисципліни, які 

безпосередньо не пов’язані з майбутньою професією. 
41. Мене хвилюють можливі невдачі. 
42. Я навчаюсь краще, коли мене контролюють та стимулюють. 
43. Мій вибір цього ВНЗ остаточний. 
44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них. 
45. Щоб переконати інших студентів моєї групи, мені доводиться 

працювати більш інтенсивно. 
46. У мене зазвичай гарний і рівний настрій. 
47. Мене приваблює зручність, чистота, легкість майбутньої професії. 
48. До вступу до ВНЗ я багато цікавився майбутньою професією. 
49. Професія, яку я отримую, – важлива та перспективна. 
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50. Моїх знань про професію було достатньо для впевненого вибору 
ВНЗ. 

 
Обробка результатів 

Група питань „отримання знань” – за згоду (+) з твердженнями п. 4 – 
3,6 бала, п. 17 – 3,6 бала, п. 26 – 2,4 бала; за незгоду ( – ) з твердженнями 
п. 28 – 1,2 бала, п. 42 – 1,8 бала. Максимум – 12,6 бала. 

Група питань „оволодіння професією” – за згоду з твердженнями п. 9 – 
1 бал, п. 31 – 2 бали, п. 32 – 2 бали, п. 43 – 3 бали, п. 48 – 1 бал, п. 49 – 1 бал. 
Максимум – 10 балів. 

Група питань „отримання диплома” – за незгоду п. 11 – 3,5 бали; за 
згоду п. 24 – 2,5 бали, п. 35 – 1,5 бали, п. 44 – 1 бал. Максимум – 10 балів. 

Питання пп. 5, 13, 30, 39 – нейтральні до мети анкети та при обробці 
не враховуються. Перевага мотивів за двома першими групами свідчить про 
адекватний вибір студентами професії та задоволеність нею.  
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Додаток Б 

Мотиви навчальної діяльності студентів 

(за методикою А. Реана та В. Якуніна) 

 

Шановні студенти! Виберіть з наведеного переліку п’ять найбільш 
важливих для вас мотивів навчання, позначте їх у протоколі цифрами від 1 
до 5 у порядку зменшення значущості визначених мотивів.  

Список мотивів 
1. Стати висококваліфікованим фахівцем. 
2. Отримати диплом. 
3. Успішно продовжити навчання на старших курсах. 
4. Успішно навчатися, складати сесію на „добре” та „відмінно”. 
5. Відчувати на виробничій практиці себе впевнено. 
6. Набути глибоких та міцних знань. 
7. Бути постійно готовим до наступних занять. 
8. Отримати в майбутньому високий дохід завдяки набутим знанням. 
9. Не відставати від однокурсників. 
10. Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності. 
11. Досягти високих результатів у сфері ресторанного бізнесу. 
12. Найти та розпочати працювати за фахом ще в період навчання. 
13. Бути прикладом для однокурсників. 
14. Отримати схвалення від батьків та педагогів. 
15. Запобігти догани та покарання за погане навчання. 
16. Отримати інтелектуальне задоволення. 
 

Протокол 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Додаток В 

Ставлення до професії 

(за методикою Н. Кузьміної та В. Ядова) 

Шановний студенте! Просимо Вас виконати завдання анкети. 
1. Як Ви ставитеся до обраної професії, яку отримуєте в цьому вищому 

навчальному закладі? (Можна позначити тільки одну відповідь). 
1) Професія дуже подобається. 
2) Професія скоріше подобається, чим не подобається. 
3) До професії ставлюсь байдуже. 
4) Професія скоріше не подобається, чим подобається. 
5) Професія не подобається. 
6) Не можу сказати. 
2. Якщо б вам довелося обирати професію, то обрали б її знов? 

(Можна позначити тільки одну відповідь). 
1) так;                         2) ні;                    3) не знаю. 
3. Укажіть, що Вас приваблює та що не приваблює в майбутній професії 

(Можна позначити кілька відповідей в обох колонках. Відповідаючи на 
запитання 13, наведіть інші прояви професії, які Вас приваблюють чи не 
приваблюють). 

 
Що приваблює Що не приваблює 

1) професія – одна з важливих у 
суспільстві; 

1) професія мало цінується в 
суспільстві; 

2) можливо займатися улюбленою 
справою; 

2) неможливо займатися улюбленою 
справою; 

3) робота вимагає творчості; 3) робота не вимагає творчості; 
4) можливо працювати в престижних 
ресторанних закладах; 

4) не можливо працювати в 
престижних ресторанних закладах; 

5) робота не викликає фізичної 
перевтоми; 

5) робота викликає фізичну 
перевтому; 

6) робота не викликає нервової 
перевтоми; 

6) робота викликає нервову 
перевтому; 

7) високий заробіток; 7) низький заробіток; 
8) можливість самовдосконалення; 8) самовдосконалення неможливо; 
9) робота відповідає моїм 
здібностям; 

9) робота не відповідає моїм 
здібностям; 

10) робота дає гарантію стабільного 
доходу; 

10) робота не дає гарантії стабільного 
доходу; 

11) робота відповідає моєму 
характерові; 

11) робота не відповідає моєму 
характерові; 
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12) можливість просування по 
соціальній сходинці; 

12) неможливо піднятися по 
соціальній сходинці; 

13) у майбутній професії мені 
подобається:_____________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

13) у майбутній професії мені не 
подобається: _____________________ 
________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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Додаток Г 
 Aнкeтa 

виявлeння piвня пpoiнфopмoвaнocтi майбутніх залізничників пpo 
ocoбливocтi мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi 

 
Пpocимo Вac взяти учacть у eкcпepимeнтaльнoму дocлiджeннi, 

peзультaти якoгo будуть викopиcтaнi в нaукoвиx iнтepecax. 
1. П.I.Б. 

________________________________________________ 
2. Вaш вiк: _______ poкiв 
3. Нa Вaше piшeння щoдo вcтупу дo коледжу транспортної 

інраструктури вплинули такi фaктopи (мoжнa вкaзaти кiлькa вapiaнтiв 
вiдпoвiдi): 

- сiмeйнi тpaдицiї; 
- пopaди piдниx, знaйoмиx; 
- пpимуc з бoку бaтькiв, poдичiв; 
- мoжливicть oтpимaти ocвiту у залізничному нaвчaльнoму зaклaдi; 
- сaмocтiйний вибip пpoфeciї працівника залізничника; 
- пoкликaння тa пoвaгa дo пpoфeciї залізничника; 
- пpaгнeння oтpимaти гapaнтoвaнe coцiaльнe зaбeзпeчeння; 
- пpaгнeння oтpимaти гapaнтoвaнe гpoшoвe зaбeзпeчeння; 
- пpaгнeння oтpимaти житлo; 
- пoтpeбa caмocтвepдитиcя; 
- бaжaння oтpимaти влaднi пoвнoвaжeння; 
- пoтяг дo яcкpaвиx вpaжeнь, „poмaнтикa” пpoфeciї; 
- брак мoжливocтeй влaштувaтиcя нa iншу poбoту; 
- іншe (вкaжiть):__________________________________________ 
4. Пepeд Вaми cпиcoк piзнoмaнiтниx якocтeй людини (подано 

у довільному пopядку). Вaм нeoбxiднo вкaзaти, якa з циx якocтeй буде 
найвaжливішою i нeoбxiднoю для пpaцiвникa залізниці. Нaпpoти цiєї 
якocтi пocтaвтe цифpу 1, пoтiм цифрою 2 зазначте другу за важливістю 
якість, цифрою 3 – третю і так до останньої: 

- гумaннicть (cтaвлeння дo людини як дo нaйвищoї цiннocтi, пoвaгa 
її пpaв i cвoбoд); 

- пpинципoвicть (дотpимуєтьcя твepдиx пpинципiв); 
- упeвнeнicть у coбi; 
- сaмoвiддaнicть (пpaцює з пoвнoю вiддaчeю cил, знaнь); 
- вiдпoвiдaльнicть; 
- диcциплiнoвaнicть (викoнує зaгaльнoпpийнятi пpaвилa, 

дoтpимуєтьcя пopядку); 
- сумлiннicть, cтapaнність; 
- цiлecпpямoвaнicть, нaпoлeгливicть у дocягнeннi мeти; 
- тoлepaнтнicть (тepпимe cтaвлeння дo cвiтoгляду iншиx людeй); 
- рiшучicть (здaтний пpийняти i здiйcнити cвoє piшeння); 
- бeзкopиcливicть (нe мaє влacнoї вигoди); 
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- вiдвepтicть, вiдкpитicть;  
- виxoвaнicть (ввiчливий, дeлiкaтний, тaктoвний у стосунках з 

іншими); 
- пopяднicть (нe здaтний дo низькиx, aмopaльниx вчинкiв); 
- щиpicть, пpaвдивicть (любить гoвopити пpaвду); 
- спpaвeдливicть, чecнicть (здaтний дiяти бeзпpиcтpacнo, 

пpaвильнo); 
- дoбpoзичливicть (бaжaє iншим дoбpa); 
- скpoмнicть (cтpимaний в оприлюдненні влacниx пoзитивниx 

якocтeй); 
- вeликoдушнicть (гoтoвий пoжepтвувaти влacними iнтepacaми 

зapaди iншиx); 
- мaє пoчуття влacнoї гiднocтi тa чecтi; 
- чуйнicть, увaжнicть; 
- стpecocтiйкicть; 
- здaтнicть дo caмoвиxoвaння; 
- сaмoкpитичнicть (здaтнicть бaчити у ceбe i плюcи, i мiнуcи); 
- гнучкий у взaємoвiднocинax з іншими, нeкoнфлiктний, здaтний 

нa cпiвпpaцю i кoмпpoмic; 
- уpiвнoвaжeний (cтiйкий, нe пiдвлaдний кoливaнням); 
- оптимicтичний, життєpaдicний (вipить у кpaщe). 
5. Чи oзнaйoмлeнi Ви з умoвaми мaйбутньoї пpoфeciйнoї 

дiяльнocтi? 
Тaк 
Нi 
Чacткoвo 

6. Назвіть ocнoвнi cтpec-фaктopи мaйбутньoї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi. 
_____________________________________________________________ 

 
7. Назвіть пpoфeciйні вмiння i навички, якими пoвинeн 

вoлoдiти пpaцiвник залізниці. 
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Додаток Д 
Стрес-тест для визначення стресостійкості 
Автори методики: Т.А.  Немчин і Дж. Тейлор 

Добрий день, дорогі друзі! 
Перш ніж намагатися що-небудь змінити в собі, боротися зі стресом, 

абсолютно необхідно визначити, наскільки великим є стрес, пережитий нами, 
наскільки значними є труднощі, пов’язані зі стресами, які ускладнюють нам 
життя, і наскільки сильні незручності відчуваємо ми в зв’язку з цим.  А для 
цього якнайкраще підходить стрес-тест, розроблений професіоналами своєї 
справи. Так давайте зараз заповнимо такий стрес-тест, щоб отримані 
результати ясно і чітко показали нам, наскільки серйозною є проблема, „де 
ми знаходимося і куди рухатися”. 

Цей стрес-тест дозволяє з високою вірогідністю визначити або ступінь 
шкоди, якої ми зазнаємо в результаті стресу, або ймовірність розвитку у нас 
стресових станів в майбутньому.  Інакше кажучи, визначити нашу 
стресостійкість. 

Суть даного стрес-тесту складає перелік питань, у відповідь на які 
пропонується категоричні „Так” або „Ні”. Якщо ви згодні з твердженнями, 
що містяться в питанні і відповіді на нього, відзначте собі  це питання. 

 
Питання стрес-тесту Т. А. Немчина і Дж. Тейлора: 

1. Зазвичай, я спокійний і врівноважений, вивести мене з цього стану 
важко. „Ні”. 

2. Я знервований  не більше, ніж  інші люди.  „Ні”. 
3. У мене рідко бувають запори.  „Ні”. 
4. У мене рідко бувають головні болі.  „Ні”. 
5. Я рідко втомлююся.  „Ні”. 
6. Я практично завжди відчуваю себе щасливим.  „Ні”. 
7. Я впевнений у собі.  „Ні”. 
8. Зазвичай я ніколи не червонію.  „Ні”. 
9. Я червонію не частіше, ніж інші.  „Ні”. 
10. Я – смілива людина.  „Ні”. 
11. Я рідко відчуваю сильне серцебиття.  „Ні”. 
12. Зазвичай, мої руки теплі і не дуже бояться холоду.  „Ні”. 
13. Я сором’язливий не більше, ніж інші.  „Ні”. 
14. Мені не вистачає почуття впевненості у своїх силах.  „Так”. 
15. Іноді мені здається, що я ні на що не придатний.  „Так”. 
16. Часом у мене бувають напади неспокою, і тоді я не можу всидіти на 

місці.  „Так”. 
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17. У мене часто бувають проблеми зі шлунком.  „Так”. 
18. Я відчуваю, що у мене не вистачить духу перенести майбутні 

труднощі.  „Так”. 
19. Я хочу бути щасливим, як інші люди.  „Так”. 
20. Мені здається, що проблеми, які стоять переді мною, мені не 

здолати.  „Так”. 
21. Мені сняться жахливі сни.  „Так”. 
22. Коли я хвилююся, у мене тремтять руки.  „Так”. 
23. У мене неспокійний сон, під час якого я часто прокидаюся.  „Так”. 
24. Мене часто турбують можливі невдачі.  „Так”. 
25. Іноді я відчуваю ляк, коли небезпеки немає.  „Так”. 
26. Мені важко зосередитися на одному завданні.  „Так”. 
27. Я часто роблю просту роботу з напругою.  „Так”. 
28. Я легко ніяковію.  „Так”. 
29. Я майже весь час відчуваю неясну тривогу.  „Так”. 
30. Я схильний брати „близько до серця” навіть дрібниці.  „Так”. 
31. Я часто переживаю і плачу.  „Так”. 
32. У мене бувають перепади нудоти і блювоти.  „Так”. 
33. У мене майже кожен місяць розлад шлунка.  „Так”. 
34. Я боюся сильно почервоніти при хвилюванні.  „Так”. 
35. Зазвичай, мені важко зосередитися на чомусь важливому.  „Так”. 
36. Мене постійно турбує бажання поліпшити своє матеріальне 

становище, хоча воно не гірше за інших.  „Так”. 
37. Нерідко думаю, про що не хотів би поділитися з іншими, бо соромно.  

„Так”. 
38. Іноді через переживання я не можу заснути.  „Так”. 
39. Коли хвилююся, іноді сильно пітнію.  „Так”. 
40. Іноді я сильно пітнію, навіть в прохолодну погоду.  „Так”. 
41. Іноді через хвилювання ніяк не можу заснути.  „Так”. 
42. Я – легко збудлива людина.  „Так”. 
43. Часом я відчуваю себе нікчемною людиною.  „Так”. 
44. Нерідко через хвилювання я можу легко роздратуватися.  „Так”. 
45. Я часто відчуваю невиразну тривогу.  „Так”. 
46. Я – чутливішій за багатьох своїх товаришів.  „Так”. 
47. Я майже весь час відчуваю почуття голоду.  „Так”. 
48. Мені часто здається, що мене переслідують хвороби.  „Так”. 
49. Мені часто здається, що за мною хтось стежить.  „Так”. 
50. Мене завжди нервує очікування.  „Так”. 
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Інтерпретація результатів стрес-тесту 
Підрахуйте сумарну кількість питань з відповідями „Так” або „Ні”, з 

якими ви погодилися. 
1. 40-50 балів –  низький рівень стресостійкості.  Ви перебуваєте в 

найсильнішому стані стресу, резерви Вашого організму близькі до 
виснаження. Висока ймовірність розвитку третьої стадії стресу. 

2. До 25 балів –  Ваш рівень випробовуване стресу середній.  Однак це 
не гарантує вам здорового стану психіки, особливо якщо Ви будете 
нехтувати вправами з управління стресом і техніками саморегуляції свого 
психічного стану.  При зневажливому ставленні до свого психічного здоров’я 
існує досить серйозна ймовірність подальшого розвитку негативних 
наслідків стресу. 

3. Не більше 5-15 балів – високий рівень стресостійкості. 
[Каменюкин А. Г. Антистрес-тренинг РОР / А. Г. Каменюкин, Д. В. 

Ковпак. –: СПб.  : Питер, 2008.-224 с.]. 
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Додаток Е 

Тест-опитувальник „Дослідження вольової саморегуляції” 
Автори методики: А. В. Зверьков і Е. В. Ейдман 

Мета дослідження: визначити рівень розвитку вольової саморегуляції. 
Процедура дослідження. 

Дослідження вольової саморегуляції за допомогою тест-опитувальника 
проводиться або з одним випробуваним, або з групою.  Щоб забезпечити 
незалежність відповідей випробуваних, кожен отримує текст опитувальника, 
бланк для відповідей, на якому надруковані номери питань і поруч з ними 
графа для відповіді. 

Інструкція випробуваному.  Вам пропонується тест, який містить 30 
тверджень.  Уважно прочитайте кожне і вирішіть, правильним чи ні є дане 
твердження стосовно Вас.  Якщо правильне, то в аркуші для відповідей 
навпроти номера цього твердження поставте знак „плюс” (+), а якщо 
вважаєте, що воно відносно до Вас є неправильним, то „мінус” (-). 

Тест 
1. Якщо щось не складається, у мене нерідко з’являється бажання 

кинути цю справу. 
2. .Я не відмовляюся від своїх планів і справ, навіть якщо доводиться 

вибирати між ними і приємною компанією. 
3. У разі необхідності мені неважко стримати спалах гніву. 
4. Зазвичай я зберігаю спокій в очікуванні приятеля, який спізнюється на  

призначений час. 
5. Мене важко відволікти від розпочатої справи. 
6. Мене сильно вибиває з колії фізичний біль. 
7. Я завжди намагаюся вислухати співрозмовника, не перебиваючи, 

навіть якщо не терпиться йому заперечити. 
8. Я завжди „гну” свою лінію. 
9. Якщо треба, я можу не спати всю ніч (наприклад, робота, чергування) 

і весь наступний день бути в „гарній формі”. 
10. Мої плани занадто часто перекреслюються зовнішніми обставинами. 
11. Я вважаю себе терплячою людиною. 
12. Не так-то просто мені змусити себе спокійно спостерігати хвилююче 

видовище. 
13. Мені рідко вдається змусити себе продовжувати роботу після серії 

образливих невдач. 
14. Якщо я ставлюся до когось погано, мені важко приховувати свою 

неприязнь до нього. 
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15. За необхідності я можу займатися своєю справою в незручній і 
невідповідній обстановці. 

16. Мені сильно ускладнює роботу усвідомлення того, що її необхідно 
будь-що-будь зробити до певного терміну. 

17. Вважаю себе рішучою людиною. 
18. З фізичною втомою я справляюся легше, ніж інші. 
19. Краще зачекати ліфт, якийтільки що пішов, ніж підніматися сходами. 
20. Зіпсувати мені настрій не так-то просто. 
21. Іноді якась дрібниця опановує моїми думками, не дає спокою, і я ніяк 

не можу від неї звільнитися. 
22. Мені важче зосередитися на завданні або роботі, ніж іншим. 
23. Переспорити мене важко. 
24. Я завжди прагну довести розпочату справу до кінця. 
25. Мене легко відволікти від справ. 
26. Я помічаю іноді, що намагаюся домогтися свого всупереч 

об’єктивним обставинам. 
27. Люди часом заздрять моєму терпінню і скрупульозності. 
28. Мені важко зберігати спокій у стресовій ситуації. 
29. Я помічаю, що під час монотонної роботи мимоволі починаю 

змінювати спосіб дії, навіть якщо це часом призводить до погіршення 
результатів. 

30. Мене зазвичай сильно дратує, коли „перед носом” закриваються 
двері транспорту або ліфта. 

Обробка результатів 
Мета обробки результатів - визначення величин індексів вольової 

саморегуляції за пунктами загальної шкали (В) та індексів за субшкалами 
наполегливість „(Н)” і володінням собою „(С)”. Кожен індекс – це сума балів, 
отримана при підрахунку збігів відповідей випробуваного з ключем загальної 
шкали або субшкали. 

В опитувальнику – 6 маскувальних тверджень.  Тому загальний 
сумарний бал за шкалою „В” повинен знаходитися в діапазоні від 0 до 24, за 
субшкалою „наполегливість” – від 0 до 16 і за субшкалою „володінням 
собою” – від Про д 13: 

Ключ для підрахунку індексів вольової саморегуляції. 
Загальна шкала 1, 2 +, 3 +, 4 +, 5 +, 6, 7 +, 9 +, 10, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 

18+, 20+,  21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30-. 
„Наполегливість” 1, 2 +, 5 +, 6, 9 +, 10, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 

24+, 25-, 27+  . 
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„Володіння собою” 3+, 4+, 5+, 7 +, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-,            
30-. 

Аналіз результатів 
В узагальненому вигляді під рівнем вольової саморегуляції розуміється 

міра оволодіння власною поведінкою в різних ситуаціях, здатність свідомо 
керувати своїми діями, станами і спонуканнями. 

Рівень розвитку вольової саморегуляції може бути охарактеризований 
загалом і зокрема по такими рисами характеру, як наполегливість і володіння 
собою. 

Рівні вольової саморегуляції визначаються в зіставленні  середніх 
значень кожної зі шкал.  Якщо вони складають більше половини 
максимально можливої суми збігів, то даний показник відображає високий 
рівень розвитку загальної саморегуляції, наполегливості або володіння 
собою. Для шкали „В” ця величина дорівнює 12, для шкали „Н” – 8, для 
шкали „С” – 6.                

Високий бал за шкалою „В” характерний для осіб, емоційно зрілих, 
активних, незалежних, самостійних.  Їх відрізняє спокій, впевненість у собі, 
стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття власного боргу.  
Як правило, вони добре рефлексують особистісними мотивами, планомірно 
реалізують виниклі наміри, вміють розподіляти зусилля і здатні 
контролювати свої вчинки, мають виразну соціально-позитивну 
спрямованість.  У граничних випадках у них можливе наростання 
внутрішньої напруги, пов’язаної з прагненням проконтролювати кожен 
нюанс власної поведінки і тривогою з приводу найменшої його спонтанності. 

Низький бал спостерігається у людей, чутливих, емоційно стійких, 
вразливих, невпевнених у собі.  Рефлексивність у них невисока, загальний 
фон активності, як правило, знижений.  Їм властива імпульсивність і 
нестійкість намірів.  Це може бути пов’язано як з зрілістю, так і з вираженою 
витонченістю натури, не підкріпленою здатністю до рефлексії і 
самоконтролю. 

Субшкала „Наполегливість” характеризує силу намірів людини – її 
прагнення до завершення розпочатої справи.  На позитивному полюсі – дієві, 
працездатні люди, що активно йдуть до виконання наміченого, яких 
мобілізують перешкоди на шляху до мети, але відволікають альтернативи і 
спокуси, головна їх цінність – намагання завершити справу.  Таким людям 
властива повага до соціальних норм, прагнення повністю підпорядкувати їм 
власну поведінку. У крайньому виразі можлива втрата гнучкості бачення, 
поява маніакальних тенденцій.  Низькі показники за даною шкалою свідчать 
про підвищену лабільності, невпевненості, імпульсивності, які можуть 
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призводити до непослідовності і навіть неуважності поведінки.  Знижений 
фон активності і працездатності, як правило, компенсується у таких осіб 
підвищеною чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденцією до 
довільного трактування соціальних норм. 

 Субшкала „Володіння собою” відповідає рівню вільного контролю 
емоційних реакцій і станів.  Високий бал за субшкалою набирають люди, 
емоційно стійкі, які добре володіють собою в різних ситуаціях.  Їм 
притаманні внутрішній спокій, упевненість у собі, що дозволяє звільнитися 
від страху перед невідомістю, підвищити готовність до сприйняття нового, 
несподіваного і, як правило, поєднується зі свободою поглядів, тенденцією 
до новаторства і радикалізму.  Разом з тим прагнення до постійного 
самоконтролю, надмірне свідоме обмеження спонтанності може призводити 
до підвищення внутрішньої напруженості, переважання постійної 
заклопотаності і стомлюваності. 

 На іншому полюсі даної субшкали – спонтанність та імпульсивність, які 
в поєднанні з уразливістю і перевагою традиційних поглядів захищають 
людину від інтенсивних переживань і внутрішніх конфліктів, сприяють 
незворушному фону настрою. 

 Соціальна бажаність високих показників за шкалою неоднозначна, 
високі рівні розвитку вольової саморегуляції можуть бути пов’язані з 
проблемами в організації життєдіяльності і в стосунках з людьми.  Часто 
вони відображають появу дезадаптивних рис і форм поведінки.  На відміну 
від них низькі рівні наполегливості і володіння собою в ряді випадків 
виконують компенсаторні функції, але також свідчать про порушення в 
розвитку властивостей особистості та її вмінні будувати відносини з іншими 
людьми й адекватно реагувати на ті чи інші ситуації [Райгородский Д. Я. 
Практическая психодіагностика: методики  и тесты.  Учебное пособие / Д. Я. 
Райгородский.  – Самара: Бахрах-М, 2001. – 672 с.]. 
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Додаток Ж  
СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 
1. Тема заняття (тривалість заняття)  
2. Результати навчання:  

 фахові компетентності  
 загальні компетентності  

3. Методи навчання  
4. Методи контролю  
5. Міждисциплінарна інтеграція  
6. Література: навчальна (основна, додаткова)  
методична (основна, додаткова)  
7. Підготовчий етап: (тривалість етапу)  
Мотивація навчальної діяльності.  
Перевірка вхідного рівня знань.  
Матеріали методичного забезпечення підготовчого етапу заняття:  

 Теоретичні питання до заняття  
 Тести  
 Навчальні ситуації  

8. Основний етап: (тривалість етапу)  
Проведення професійного тренінгу.  
Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:  

 Структурно-логічна схема змісту теми  
 Алгоритми для формування професійних вмінь і 

навичок  
 Практичні завдання (типові, нетипові, непрогнозовані 

ситуації)  
 Завдання для роботи та роботи в малих групах 

(інтерактивні методи навчання)  
9. Заключний етап: (тривалість етапу)  
Підведення підсумків заняття.  
Матеріали методичного забезпечення заключного етапу заняття:  

 Тести  
 Навчальні ситуації  
 Навчальні завдання для самостійної роботи  
 Оцінювання  
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Додаток З  
СТРУКТУРА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ В АКТИВНІЙ ФОРМІ 
 
1. Тема заняття (тривалість заняття)  
2. Результати навчання:  

 фахові компетентності  
 загальні компетентності  

3. Методи навчання  
4. Методи контрою  
5. Міждисциплінарна інтеграція  
6. Література: навчальна (основна, додаткова)  
методична (основна, додаткова)  
7. Підготовчий етап: (тривалість етапу)  
Мотивація навчальної діяльності.  
Перевірка вхідного рівня знань.  
Матеріали методичного забезпечення підготовчого етапу заняття:  

 Теоретичні питання до заняття  
 Тести  
 Навчальні ситуації  

8. Основний етап: (тривалість етапу)  
Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:  

 Структурно-логічна схема змісту теми  
 Завдання для роботи та роботи в малих групах 

(інтерактивні методи навчання)  
9. Заключний етап: (тривалість етапу)  
Підведення підсумків заняття.  
Матеріали методичного забезпечення заключного етапу заняття:  

 Тести  
 Навчальні ситуації  
 Навчальні завдання для самостійної роботи  
 Оцінювання  
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Додаток И 
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 
„Слов’янський коледж транспортної інраструктури” 

 
Відділення _________________________________________ 

 
Циклова комісія__________________________________________ 

 
“ЗАТВЕРДЖУЮ”: 

Директор____________ 
___________________________ 

(ПІБ) 
“___”________________20___ р. 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
підготовки студентів  

рівня вищої освіти___________________________________ 
                                                 (назва рівня вищої освіти) 
 спеціальності ___________________________________ 

                                                          (шифр і назва спеціальності) 
 за освітньо-професійною програмою 

________________________________________________________ 
(назва програми) 

мова навчання_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Слов’янськ – 20__ р. 
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Розробники: (указати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені 

звання) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рецензенти: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Робоча навчальна програма розглянута і схвалена на засіданні циклової 

комісіїї____________________________________________________________ 

Протокол № ____  від „____”________________20__ р. 

 

 

 

 

 

Затверджено та рекомендовано до впровадження 
Методичною радою  

Державного вищого навчального закладу  
„Слов’янський коледж транспортної інфраструктури”  

 
„___”  ________________ 20___ р.  

 
протокол №____ 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  –  Обов’язкова або вибіркова 
 

Загальна кількість 
 годин –  
 

Рік підготовки: 
-й -й 

Семестр 
-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
контактних –  
самостійної роботи 
студента –  

 год.  год. 
Практичні, семінарські 

 год.  год. 
Лабораторні 

 
 год.  год. 

Самостійна робота 
 

 год.  год. 

Вид контролю:  
 

 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни „___________________” є  
набуття студентами таких компетентостей*: 
 
загальні: 
 
спеціальні: 
 
2.2. Передумовами вивчення навчальної дисципліни є попередньо набуті 

студентами такі компетентності:  

2.3. Очікувані результати навчання** 
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2.4. Критерії оцінювання результатів навчання*** 
2.5. Засоби діагностики результатів навчання**** 

Примітка 
*Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, 

розуміння, навичок, умінь і здатностей. 
**Очікувані результати навчання – узгоджений набір 5 тверджень, 

які виражають, що студент повинен знати, розуміти та бути здатним 
виконувати після успішного завершення освітньої програми. Формулювання 
результатів навчання мають зазначити рівень їх сформованості, наприклад, 
через його достатність для вирішення певного класу завдань професійної 
діяльності та/або подальшого навчання за освітньою програмою. 

***Критерії оцінювання. Критерієм успішного проходження 
здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним 
мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 
навчання навчальної дисципліни. Мінімальний порогів рівень оцінки варто 
визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в 
мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

**** Засоби діагностики результатів навчання. Засобами оцінювання 
та методами демонстрування результатів навчання можуть бути: 

 екзамени; 
 комплексні іспити; 
 стандартизовані тести; 
 наскрізні проекти; 
 командні проекти; 
 аналітичні звіти, реферати,есе; 
 розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 
 розрахункові роботи; 
 завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, 

реальних об’єктах тощо; 
 інші види індивідуальних та групових завдань 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьог
о  

зокрема усьог
о  

зокрема 
л пр ла

б 
с.р
. 

л п
р 

ла
б 

с.р. 

Тема 1. Назва           
Тема 2. Назва            
Тема 3. Назва           
Разом:           

Усього годин  
          

 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
4.2.Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
4.3. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
4.4. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   
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4.5. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 ... ... 
2 ... ... 
 Разом   

 
 

 
 

5. Рекомендована література (основна, допоміжна) 
 

 
6. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
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Додаток К 
Рольова гра „Організація взаємодії з безпеки руху між ЕДЦУ, 

відділами перевезень і станціями” 
 
 Були розподілені ролі учасників даної ситуації: діспетче¬ри ділянок, 

начальник ЕДЦУ, відповідальний працівник, ревізори відділів перевезень. 
 Для проведення профілактичної роботи з поїзними діспетчерамі 

начальник ЕДЦУ, його заступники, зобов’язані володіти ситуацією, що 
конкретизує правильність дій поїзного диспетчера при виникненні аварійних, 
нестандартних ситуацій, відмов технічних засобів, порушень безпечного 
пропуску поїздів по станціях.  Інформація про всі випадки виникнення 
аварійних, нестандарт¬них ситуацій, відмов технічних засобів, порушень 
проведення „вікон”, порушень безпечного пропуску поїздів по станціях 
щодобово зводиться в загальну довідку „Порушення безпечного пропуску 
поїздів”.  Відповідальний працівник, призначений розпорядженням 
начальника ЕДЦУ, на 6-00 і 18-00 збирає по диспетчерських дільницях дані 
по подією за звітний період випадків: 

 пропуску поїздів по неспеціалізованим шляхах; 
 пропуску поїздів по бічних шляхах; 
 переходу на телефонні засоби зв’язку; 
 затримок поїздів у вхідних сигналів станцій; 
 прийому-відправлення поїздів при забороняючому 

показанні сіг¬налу; 
 відмови технічних засобів. 

 Отримана інформація узагальнюється за добу з 06.00 до 06.00.  Довідка 
направляється відповідальним працівником ЕДЦУ по електронній пошті всіх 
відділень.  Керівники суміжних служб дану довідку беруть на диску і 
висилають причетним керівникам відділів і підприємств.  Ревізори руху 
відділу пе¬ревозок, начальники станцій та їх заступники при проведенні 
про¬слушіванія реєстратора переговорів в обов’язковому порядку один раз 
на місяць прослуховують регламент переговорів між черговими по станціях і 
поїзними диспетчерами в період порушень безопас¬ного пропуску поїздів і 
відмовах технічних засобів.  При проведенні цільових перевірок станцій в 
обов’язковому порядку один раз в ме¬сяц ревізори руху здійснюють 
перевірку взаємодії роботи поїзного диспетчера і чергових по станції.  В ході 
проведення цільової перевірки, в першу чергу, необхідно перевіряти 
організа¬цію взаємодії при проведенні колійних робіт і порушеннях 
безпечного пропуску поїздів.  Начальники станцій та їх заступники при 
проведенні перевірок чергових по станції також звертають вні¬маніе на 
роботу поїзних диспетчерів за поїзним і технічної документації, наявної на 
станції.  Копії рапортів по проведе¬нію цільових перевірок і 
прослуховування регламенту переговорів, при наявності порушень, 
висилаються ревізорами руху і начальниками станцій, начальнику відділу 
перевезень та начальнику ЕДЦУ для розгляду. 
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 Старші ревізори відділів перевезень або заступники началь¬ніка відділу 
перевезень по технічній роботі не менше одного разу на квартал, за 
розробленим графіком, проводять спільну перевірку диспетчерского апарату 
по ділянках свого відділення (регіону).  Разра¬бативает графік перевірок 
ревізор ЕДЦУ, стверджує начальник служби перевезень.  При проведенні 
спільної перевірки звертається увага на наступні питання: наявність наказів 
начальника дирекції залізничних перевезень, змін і доповнень до них, 
наявність технічно-розпорядчих актів станцій ділянки, місцевих ін¬струкцій 
щодо забезпечення безпеки руху, своєчасність ознайомлення з ними, з 
урахуванням вступників змін, диспетчерського апарату, знання 
диспетчерським апаратом технічно-розпорядчих актів станцій ділянки та 
вимог наказів начальника дирекції залізничних перевезень, наявність і 
відповідність діючим обустр  йствам поздовжніх профілів шляхів перегонів.  
Результати перевірки оформляються актом, який надається начальнику 
ЕДЦУ і начальнику відділу перевезень для розгляду. 

 Старші ревізори служб не менше одного разу на квартал прово¬дят 
загальну перевірку в ЕДЦУ.  При проведенні спільної перевірки обра¬щается 
увагу на наступні питання: наявність у диспетчерів прі¬казов по службам, 
змін і доповнень до них, своєчасність ознайомлення з документами, 
наявність документів щодо дій в аварійних і нестандартних ситуаціях, робота 
пристроїв.  Результати перевірки оформляються актом, копія якого надається 
начальнику ЕДЦУ для розгляду. 
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Додаток Л 
Фрагмент практичного заняття 

 „Світлофори. Сигнали” з теми Автоматика, телемеханіка та 
зв’язок” начальної дисципліни „Загальний курс залізниць”  

(за методичними рекомендаціями викладача Люботинського 
професійного ліцею залізничного транспорту Чаговець З.М.). 

 
  При підготовці змісту навчального матеріалу  і  під час його 

викладання    викладач повинен сформути такі компоненти професійної 
компетентності майбутнього залізничника:  

знання: 
 кваліфікаційних вимог з професії відповідно до  

ДСПТО; 
 предмета, який викладається; 
 психологічних основ навчання і виховання студентів; 

уміння та навички: 
 виразного, чіткого мовлення з логічним зниженням чи 

збільшенням темпу; 
 грамотного і акуратного письма; 
 доцільних рухів, міміки, жестів; 
 розподілу і орієнтації в часі; 
 використання засобів ІКТ. 

особисті якості: 
 кмітливість, гнучкість до умов, які виникають; 
 ясність, логічність викладання. 

 
 

План – конспект  
Предмет „Загальний курс залізниць” 
Посада: помічник машиніста, кваліфікація – технік-елетромеханік 
Тема програми : „Автоматика, телемеханіка та зв’язок” 

Тема : „Світлофори. Сигнали” 
Мета – формування професійної компетентності майбутньго 

техніка- електромеханіка у сукупності знань, умінь, навичок та 
особистісних якостей шляхом реалізації:  

навчальної мети – формувати у студентів базові знання і уміння 
розпізнавати сигнали світлофорів за сповіщальними ознаками швидкісної 
сигналізації;  

розвиваючої мети – сприяти розвитку: професійних якостей - 
чіткості, точності, виконавчої дисципліни; вмінь самостійно аналізувати і 
розв’язувати виробничі ситуації та здійснювати самоконтроль і 
самооцінку; 

виховної мети – виховувати самостійність, наполегливість, почуття 
власної відповідальності, прагнення досягти мети. 
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Методична тема: „Формування у студентів стійких базових знань з 
предмета „Загальний курс залізниць” за допомогою ІКТ”  

Тип: засвоєння нових знань. 
Методи проведення:  
словесний: розповідь з елементами бесіди та пояснення;  
наочний: підручники: В.К.Калінін „Загальний курс залізниць”, 

роздавальний матеріал – таблиця „Сигнальні знаки”, плакат „Сигнали 
світлофорів автоматичного блокування: вхідних, маршрутних, вихідних”, 
презентація „Світлофори. Сигнали”, відеоролик „Катастрофи, аварії”;  

практичний: робота з карткою-завданням „Перевір свої знання”, 
роздавальним матеріалом, підручником „Загальний курс залізниць”, 
складання опорного конспекту, виконання тренувальних інтерактивних 
вправ за допомогою таблиці „Сигнальні знаки” та навчально-контролюючої 
системи „СИГНАЛІЗАЦІЯ”. 

Обладнання: дошка, підручники, ПК, телевізійна панель, плакат 
„Світлофори: вхідні, маршрутні, вихідні”, презентація „Світлофори. 
Сигнали”, навчально-контролююча система „Сигналізація”, таблиця 
„Сигнальні знаки”, таблиця „Оціни свою роботу на ”, робочі аркуші, 
оцінюючі листи. 

Міжпредметні зв’язки: ПТЕ і інструкції - тема: „Сигнали вхідних, 
вихідних, маршрутних світлофорів”. 

Словник термінів: світлофорна сигналізація, маршрутна сигналізація, 
швидкісна сигналізація, сигнальні ознаки. 

Хід  
І. Організаційна частина (1хв.) 
Добрий день. Сідайте. Приготуйте все необхідне для роботи. 
Староста назвіть відсутніх .  
ІІ. Перевірка домашнього завдання (3хв.) 
Перед тим, як розпочати вивчення нового матеріалу, давайте 

перевіримо домашнє завдання.  
Вам було задано: 
1. Встановити відповідність між назвою світлофорів та їх 

призначенням (завдання №1); 
2. Розшифрувати телеграфні шифри СЦБ, АЛС, ПАБ, АБ, ЕЦ, ДЦ, ДК 

(завдання №2) 
Обміняйтеся, будь ласка, зошитами із сусідом по парті, перевірте 

правильність відповіді завдання №1.  
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Завдання №1 
№ Назва світлофора  № Призначення світлофора 
1 загороджувальні 1 дозволяють або забороняють поїзду 

в’їжджати з 
перегону на станцію 

2 попереджувальні 2 дозволяють або забороняють поїзду 
прямувати з одного району станції до 
іншого 

3 вхідні 3 дозволяють або забороняють поїзду 
відправлятися зі станції на перегін 

4 локомотивні 4  дозволяють або забороняють поїзду 
прямувати з однієї блок-ділянки на іншу 

5 повторювальні 5 передають наказ „стій” при небезпеці, 
що виникла на переїздах, великих 
штучних спорудах, а також при 
огородженні поїздів для виконання 
огляду і ремонту вагонів на станціях 

6 вихідні 6 дозволяють або забороняють розпуск 
вагонів з гірки 

7 гіркові 7  дозволяють або забороняють виконання 
маневрів 

8 маневрові 8 дозволяють або забороняють поїзду 
прямувати з однієї блок-ділянки на іншу, 
а також попереджають про показання 
колійного світлофора, до якого 
наближається поїзд 

9 прикриття 9 повідомлення про показання вихідного і 
маршрутного світлофорів, що 
дозволяють рух, і показання гіркового 
світлофору, видимість яких не 
забезпечується 

10 прохідні 10 огородження місць перетинання в 
одному рівні залізничних колій з іншими 
залізничними або трамвайними коліями, 
тролейбусними лініями, розвідних 
мостів та ділянок, які проїжджають з 
провідником; 

11 маршрутні 11 попереджають заздалегідь про показання 
основного світлофора (вхідного, 
прохідного, загороджувального, 
прикриття) 
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 Увага!  
 Правильні відповіді  
 Завдання №1: 1-5, 2-11, 3-1, 4-8, 5-9, 6-3, 7-6, 8-7,, 9-10, 10-4, 11-2 
 
Якщо Ви справилися із завданням повністю, поставте 1бал у графу 

„Д/З” оціночного листа.  
 Завдання №2. Нагадую - 1 бал за кожну правильну відповідь. 
 - очікувана відповідь: 
СЦБ – сигналізація, централізація, блокування; 
АЛС – автоматична локомотивна централізація; 
ПАБ – напівавтоматичне блокування; 
АБ – автоматичне блокування; 
ЕЦ – електрична централізація; 
Д Ц – диспетчерська централізація; 
ДК – диспетчерський контроль. 
 Викладач визначає рівень сформованості знань студентів попереднього 

матеріалу і дякує за роботу. 
ІІІ. Актуалізація опорних знань (2хв.) 
Відкрийте, будь ласка, робочу папку. Знайдіть картку-завдання 

„Перевір свої знання”. 
Вам пропонується виконати завдання №1 „тести” за 1 і 2 варіантами  
Студенти лівої сторони кожного ряду виконуватимуть 1варіант, 

правої сторони - 2 варіант. 
Завдання виконуються у робочому аркуші  
Час на виконання: 1,5 хв. 
Максимальна кількість умовних балів – 7 
 Звертаю Вашу увагу на те, що час на виконання завдань має 

обмеження. Тому за командою „стоп” Ви негайно припиняєте його 
виконання.. Разом із викладачем здійснюєте перевірку, визначаєте 
результат.  

 Увага - правильні відповіді!  
Варіант № 1: 1-1, 2-2, 3-1, 4-1, 5-2, 6-3, 7-4. 
Варіант № 2: 1-3, 2-2, 3-3, 4-2, 5-3, 6-2, 7-2. 
ІV. Оголошення теми, мети і завдань (2 хв.) 
 Тема сьогоднішнього „Світлофори. Сигнали”. На ми розглянемо види 

залізничної сигналізації і вивчимо принципи швидкісної сигналізації за 
чотирма її ознаками, що допоможе Вам чіткого і точного сприймати 
накази, які передаються локомотивним бригадам сигналами вхідних, 
маршрутних і вихідних світлофорів. Для цього Вам необхідно бути 
уважними, сконцентрованими, зосередженими та дисциплінованими.  

 Протягом ми працюватимемо з підручниками і конспектами, картками 
завдань, роздавальним матеріалом та виконуватимемо тренувальні вправи, 
використовуючи навчальну систему „Сигналізація”. Вам пропонується 
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самостійно контролювати і оцінювати рівень власних досягнень, 
використовуючи оцінюючі листи  

 Правила самооцінки прості:  
- 1 правильна відповідь – 1 умовний бал; 
- протягом вести облік отриманих Вами балів;  
- наприкінці порахувати загальну кількість балів і, відповідно до 

таблиці „Оціни свої знання”, перевести у 12-бальну систему 
оцінювання самостійно визначити оцінку.  

 Оцінюючі листи разом із робочими аркушами здаються викладачеві.  
Отже, у визначене місце даного листа запишіть своє прізвище та ім’я. 

Уважно прочитайте його зміст і відповідно до нього, запишіть бали, які Ви 
отримали на цьому етапі . 

 Відкрийте зошити і запишіть тему сьогоднішнього „Світлофори. 
Сигнали”. 

V. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.) 
 Пропоную переглянути відеоролик „Катастрофи, аварії” (1хв.) і 

поміркувати про наступне: 
1.  Що локомотивні бригади повинні знати, уміти чітко і 

точно виконувати? 

2. Чому залізничники між собою говорять: „Локомотивна 
бригада може виправити чужі помилки, а її помилки виправити ніхто 
не зможе”? 

Одночасно з демонстрацією відеоролику викладач надає учням 
мотивуючу до навчання інформацію. 

 Готуючись до самостійного трудового життя за обраною професією 
„Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза. 
Помічник машиніста електровоза”, Вам необхідно усвідомити те, що 
залізничний транспорт – це джерело підвищеної небезпеки і 
відповідальність, яка покладається на працівників залізничного транспорту, 
має велике значення. Роль залізничного транспорту в обслуговуванні 
народного господарства визначає необхідність точного виконання його 
працівниками діючих у галузі правил, наказів, інструкцій та інших 
нормативних актів, оскільки їх порушення створює загрозу безпеці руху 
поїздів і маневрової роботи, може призвести до тяжких наслідків для 
життя та здоров’я громадян, незбереження вантажів, завдати шкоди 
навколишньому природному середовищу. Дані вимоги також чітко визначені 
у кваліфікаційних вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристиках 
ДСПТО з професій, якими Ви оволодіваєте.  

 Чекаю від Вас відповідей:.  
1. Що локомотивні бригади повинні знати, уміти чітко і 

точно виконувати? 



 237 

2. Як Ви вважаєте, чому залізничники між собою говорять: 
„Локомотивна бригада може виправити чужі помилки, а її помилки 
виправити ніхто не зможе”? 

 
Очікувана відповідь: 

1. Машиніст і його помічник повинні знати і уміти чітко та 
неухильно виконувати Правила технічної експлуатації залізниць, 
Інструкцію з сигналізації залізничного транспорту України, Інструкцію 
з руху поїздів і маневрової роботи, інші інструкції, накази і 
розпорядження керівників та нормативні акти, що діють на 
залізничному транспорті.  

2. Студенти висловлюють власну думку. 
 Д  Дякую! 
  

Після відповіді та висловлення власних думок викладач акцентує 
увагу на головному. 

Запам’ятайте! Ви не маєте права на жодну помилку. 
Хочу Вас впевнити в тому, що знання і уміння, отримані сьогодні на 

занятті , допоможуть Вам навчитися вільно володіти сигналами, чітко і 
точно розпізнавати їх. А також стануть Вам у нагоді в подальшому більш 
глибокому вивченні Інструкції з сигналізації на ах ПТЕ і інструкції, на 
виробничій практиці та у майбутній професійній діяльності з професії 

 помічник машиніста тепловоза, помічник машиніста електровоза.
VІ. Виклад нового матеріалу (15хв.)  

 
План 

 
 1. Залізнична сигналізація. 
 2. Ознаки швидкісної сигналізації. 
Чи цікаво Вам дізнатися про те коли з’явилася сигналізація і які назви 

вона мала протягом існування залізничного транспорту? 
 Запишіть у конспект перше питання. 
 1. Залізнична сигналізація  

 Світлофорна 
 Маршрутна 
 Швидкісна 

Залізничний транспорт, як і інші галузі господарчого організму крані, 
має етапи розвитку - від становлення до сучасності. 

Пристрої автоматики, телемеханіки і зв’язку з’явилися на залізницях 
одночасно з початком організованого руху поїздів у першій половині XIX ст. 
Для передачі інформації на поїзд призначалися семафори, а, починаючи з 
другої половини XIX ст., — також і світлофори. Такий спосіб передачі 
наказів назвали світлофорна сигналізація. Вона забезпечувала розмежування 
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руху поїздів на перегонах і станціях, інформуючи локомотивну бригаду про 
дозвіл чи заборону руху поїздів. 

 Запишіть у конспект: 
3. світлофорна сигналізація з’явилася у І половині ХІХ 

століття. У той час використовувалися семафори, а з ІІ половини ХІХ 
століття - світлофори. 

 
 

 
 Уже на початку розвитку залізниць з’явилася необхідність передавати 

машиністу інформацію не тільки про відкриті чи закриті світлофори, а й - 
про встановлений маршрут подальшого руху.  

Приблизно із середини XIX ст. почали впроваджувати і викорис-
товувати пристрої механічної централізації, що дозволяли керувати 
стрілками і сигналами (семафор) з одного централізованого поста.  

У 70-х роках XIX століття було впроваджено напівавтоматичне 
блокування, що дозволяло регулювати рух поїздів за допомогою приладів і 
реле, встановлювати маршрут в межах станції з одного пункту та 
передавати дану інформацію локомотивній бригаді. Так з’явилася 
маршрутна сигналізація.  

 Запишіть у конспект: 
 Маршрутна сигналізація з’явилася у 70 роках ХІХ століття завдяки 

впровадженню напівавтоматичного блокування, що дало можливість 
регулювати рух поїздів за допомогою приладів і реле, встановлювати 
маршрут у межах станції з одного пункту та передавати дану інформацію 
локомотивній бригаді. 

Далі умови, в яких виникла маршрутна сигналізація, суттєво змінилися. 
Значно підвищилась інтенсивність і швидкість руху поїздів із різним 
визначенням для вантажних, пасажирських та інших поїздів. З’явилося 
декілька градацій швидкості руху з відхиленням по стрілочному переводу, при 
обгонах і схрещеннях поїздів, під час їх пропуску. Це привело до необхідності 
забезпечити передачу інформації локомотивній бригаді не тільки про 
встановлений маршрут, а також про швидкість його проходження. 
Необхідність постійного збільшення маси поїздів та швидкості руху привела 
до того, що довжина гальмового шляху стала перевищувати дальність 
впевненої видимості сигналу з кабіни машиніста. Тому виникла необхідність 
заздалегідь попереджати машиніста поїзда про швидкість руху поїзда у 
наступного світлофора, на достатній від нього відстані, для забезпечення 
можливості виконати ним вимоги сигналу щодо зниження швидкості чи 
зупинки перед ним. 

 У складних умовах колійного розвитку станції перевірка машиністом 
встановленого маршруту на станції, з відхиленням по стрілочному переводу, 
при виявленні невідповідності між встановленим маршрутом і сигналом 
стали принципово неможливі. Таким чином, маршрутна сигналізація 
перестала задовольняти вимоги безпечного руху поїздів.  
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У 30-х роках XX ст. почали впроваджувати автоматичне блокування й 
автоматичну локомотивну сигналізацію. З 50-х років широко 
використовують диспетчерську централізацію і диспетчерський контроль, 
що сприяло забезпеченню ефективності перевезень, підвищенню пропускної 
спроможності і забезпеченню більш безпечного руху поїздів, при достатньо 
великій швидкості та виконання маневрових робіт. На даному етапі 
розвитку залізничного транспорту маршрутну сигналізацію замінила – 
швидкісна сигналізація, яка використовується і сьогодні. 

 Запишіть у конспект: 
Швидкісна сигналізація – з 30-х років ХХ століття почала 

впроваджуватися, а з 50-х - широко використовуватися, що сприяло 
забезпеченню ефективності перевезень, підвищенню пропускної 
спроможності і забезпеченню більш безпечного руху поїздів при достатньо 
великій швидкості та виконання маневрових робіт. 

З метою контролю щодо свідомого сприйняття студентами матеріалу 
задаю питання. 

 Яким чином з’являлися нові види сигналізації? Назвіть їх. 
 Дякую! 

 Якщо запитань немає, пропоную перейти до вивчення ознак швидкісної 
сигналізації. Запишіть, будь ласка, наступне питання.  

2. Ознаки швидкісної сигналізації 
Відкрийте, будь ласка, підручники на ст. 63, 35. Прочитайте перший 

абзац. Через 1 хв. дайте відповідь на питання. Увага! 
 Про що сповіщає сигнал світлофора локомотивній бригаді на перегоні, 

що знаходиться на ділянці, обладнаній пристроями АБ?  
Очікувана відповідь: 
На перегоні діє швидкісна сигналізація, яка сповіщає три ознаки 

сигналу, в даному випадку - прохідного світлофора: 
 1. дозволяє чи забороняє рух поїздів; 
 2. вказує на швидкість руху; 
3. сповіщає про відкритий чи закритий сигнал наступного світлофора та 

швидкість, з якою можна його прослідувати, якщо він відкритий.  
 За правильну відповідь студент, який відповідатиме, отримає 1 бал. 
 Дякую! Увага на плакат!  
 Давайте розглянемо швидкісну сигналізацію, яка регулює рух в межах 

станції, тобто передає машиністу наказ на одну сповіщальну ознаку більше, 
ніж на перегоні.  

 Увага на екран!!!  
Назвіть, будь ласка, 4у ознаку? 
 Очікувана відповідь: 
 - порядок руху. 
Отже, швидкісна сигналізація забезпечує передачу наказів 

локомотивній бригаді за 4а ознаками). 
Ознака 1. - дозволяє чи забороняє рух поїзду. 



 240 

Забороняти рух на залізниці можуть сигнали світлофорів синього 
вогню - при виконанні маневрових робіт, червоного вогню – при русі на 
магістральних лініях, а іноді теж при маневрових роботах.  

Всі інші сигнали – дозволяють рух. Запам’ятайте це! 
 Ознака 2. - швидкість руху поїзду. 
Дозволяє машиністу поїзда визначити за сигналом, , якою саме 

швидкістю дозволяється рух. 
Викладач пояснює зміст кожної швидкості, відповідно до сигналів, 

зазначених в таблиці „Сигнальні знаки”, з конкретним визначенням 
головного.  

Швидкісна сигналізація має наступну градацію швидкості: 
 встановлена швидкість;  

 з готовністю зупинитися; 

 не більше 80 км/год.; 

 не більше 60 км/год.; 

 зменшена швидкість; 

 зменшена швидкість з готовністю зупинитися. 

Ознака 3. – порядок руху поїзду. 
Визначає напрямок руху. Поїзд прямуватиме по головній колії чи з 

відхиленням по стрілочному переводу. 
Ознака 4. - стан наступного світлофору. 

Дозволяє визначити локомотивній бригаді:  
 відкритий чи закритий світлофор 

 з якою швидкістю необхідно прямувати  

Ми розглянули всі ознаки сигналів швидкісної сигналізації . Які у Вас 
будуть питання? 

 
VІІ. Перевірка засвоєння нового матеріалу (7хв). 

 Відкрийте, будь ласка, картку „Перевір свої знання” завдання №2  
 Уявіть, що Ви працюєте помічником машиніста тепловоза 2ТЕ116. 

Поїзд, яким керує ваша локомотивна бригада, знаходиться в межах станції. 
Машиніст повинен визначити відповідність між встановленим маршрутом і 
сигналами світлофорів: вхідних, маршрутних і вихідних за 4а ознаками 
швидкісної сигналізації, а помічник повинен дублювати сигнали світлофорів і 
контролювати машиніста щодо правильного сприйняття ним наказів.  

 Увага! Вам необхідно: по-перше, знайти, по-друге, вчасно виправити 
помилки за ознаками швидкісної сигналізації відповідно до сигналів, 
визначених у завданні. 

Порядок виконання:  
4. завдання виконуються у робочому аркуші; 
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5. заповнюються тільки ті чарунки таблиці, у яких знайшли 
помилку, записуючи правильну відповідь; 

6. час на виконання 5 хв.; 

7. за правильно визначену помилк, отримуєте по 1 балу, 
8. за своєчасно виправлену помилку – по 1балу.  

 Бажаю успіхів. 
 Час минув. Перевіряємо, як Ви впоралися із завданням.. 

1. Назвіть загальну кількість помилок, які Вам 
вдалося виправити? 

Очікувана відповідь:  
6 помилок: сигнал №1- 2 помилки; 
 сигнали №2 і №3 - помилок немає; 
 сигнал №4 - 1 помилка; 
 сигнал №5 - 3 помилки. 

 
 Увага! Правильні відповіді  

2. Які ознаки сигналів Ви записали замість 
неправильних? 

 Перевіримо, чи правильно Ви виправили помилки! Для цього потрібно 
призначити на посаду помічника – 1 студента, на посаду помічника 
машиніста – 1 студента.  

Правила прості: машиніст швидко озвучує ознаки сигналу відповідно до 
завдання №2, помічник машиніста дублює ті сигнали, які є правильними, у 
разі неправильного визначення ознак сигналу, швидко виправляє помилку. 

За правильне сприйняття сигналу - отримаєте 1 додатковий бал.  
Очікувана відповідь на виправлення помилок:  
 

сигнал №1: ознака 1- забороняє рух, ознака 2 - зупинка; 
сигнал №4: ознака 3 – поїзд прямує по головній колії; 
сигнал №5: ознака 2 – поїзд прямує з готовністю 

зупинитися, 
 ознака 3 - по головній колії; ознака 4 – наступний 
 світлофор закритий. 
 

 Увага на екран! Правильні відповіді   
VIІІ. Закріплення нового матеріалу (7 хв.) 
Виконання інтерактивних вправ за допомогою навчально-контролюючої 

системи „Сигналізація”:  
Вправа 1. „Дозволяє чи забороняє рух поїзда”; 
Вправа 2. „Швидкість руху поїзда”; 
Вправа 3. „Порядок руху поїзда”; 
Вправа 4. „Стан наступного світлофору”. 
 Уявіть собі, що ви працюєте помічником машиніста на відокремленому 

підрозділі „Локомотивне депо Основа” державного підприємства „Південна 
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залізниця”. З метою посилення контролю щодо забезпечення безпечного руху 
поїздів працівниками депо, для перевірки знань з Інструкції по сигналізації на 
залізницях України, умінь точно, чітко, своєчасно і неухильно виконувати 
накази, які передаються сигналами світлофорів, до підприємства завітав 
ревізор. 

 Він пропонує локомотивним бригадам пройти тест за ПК для „Знавців 
сигналів” під девізом „На помилку – не маєш права!”, використовуючи 
навчально-контролюючу систему „Сигналізація” .  

 Правила прості. 
 - запрошуються 4 локомотивні бригади; 
 - кожна локомотивна бригада самостійно вибирає № завдання, під 

яким  
 схована ознака сигналів (варіант вправи); 
- завдання виконуються за ПК таким чином: машиніст розпізнає 
 сигнали, помічник машиніста дублює правильно сприйняті сигнали,  
 неправильно сприйняті – виправляє; 
- за кожну правильну відповідь отримаєте 1 бал. За виконане завдання 

№1 
 і №3 у повному обсязі додається бонус – 2 бали, за завдання №2 і №4 - 5  
 балів ;  
- якщо локомотивна бригада помиляється, вона отримує кількість 

балів, 
 відповідно до надання правильних відповідей і негайно замінюється 

іншою; 
- на виконання завдання за номерами 1 і 3 відводиться по 30 секунд; 
- на виконання завдання за номерами 2 і 4 відводиться по 1, 5 хвилини. 
 Інші учасники виконуватимуть роль пасажирів. І щоб не гаяти часу під 

час поїздки, підрахують загальну кількість балів, отриманих на .  
ІХ. Підведення підсумків (3хв.) 
Проведення індивідуального і фронтального опитування –узагальнюючі 

питань за матеріалом . Викладач нагадує про облік накопичених умовних 
балів: 1 правильна відповідь – 1 бал. 

1. Назвіть, будь ласка, види сигналізації залізничного транспорту. 
2. Яка сигналізація використовується сьогодні? 
3. Які ознаки швидкісної сигналізації Ви вивчили? 
Користуючись плакатом „Світлофори: вхідні, маршрутні, вихідні”, 

студенти надають повне визначення сигналу. 
4. Увага на плакат! Як повинна локомотивна бригада сприйняти наказ, 

що  
 передається відповідно до сигналів світлофорів: 
вхідного:  
- 2 жовтиі сигнальні вогні і зелена смужка, що світиться, 
- 1 зелений сигнальний вогонь, 
- червоний;  
маршрутного:  
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 - 1 жовтий миготливий сигнальний вогонь, 
- 2 жовтих вогні, верхній миготливий, 
- 2 жовтих; 
вихідного:  
9. 1 зелений миготливий сигнальний вогонь, 1 жовтий і зелена 

смужка, що 
 світиться, 
- 1 жовтий сигнальний вогонь, 
10. червоний.. 
 Отже сьогодні на ми ознайомилися з Вами з видами залізничної 

сигналізації, вивчили 4 ознаки швидкісної сигналізації, за якими локомотивні 
бригади розпізнають сигнали вхідних , маршрутних і вихідних світлофорів. 
Вважаю, що із завданням ми впоралися і отримані знання сьогодні 
допоможуть Вам з легкістю і досконало опанувати сигнали, що подаються 
не тільки станційними світлофорами, а й іншими, відповідно до Інструкції з 
сигналізації на залізницях України.  

 Х. Оцінювання навчальних досягнень студентів. (1 хв.) 
 Пропоную Вам зробити самооцінювання власних досягнень на . 

Користуючись таблицею „Оціни свої знання самостійно”, переведіть у 12 
бальну систему оцінювання загальну кількість отриманих Вами балів. 
Власноруч поставте оцінку у оцінюючих листах. 

 Давайте оголосимо результати!. 
 Вчитель почергово, починаючи з 10 балів і вище відповідно до таблиці 

переводу у 12-ти бальну систему оцінювання, просить підняти руки тих 
студентів, які справилися із завданням і одночасно оголошує оцінку. 
Аналізує результати та надає рекомендації щодо їх підвищення. Оціночні 
листи і робочі аркуші студенти здають викладачеві. 

ХІ. Рефлексія (1 хв.) 
Мені дуже цікаво дізнатися: 

1. Чи сподобався Вам ? 
2. Що було складним для Вас? 
3. Що з нового матеріалу зацікавило Вас найбільше? 
4. Що саме відзначили для себе як головне? 
5. Що саме Ви б хотіли повторити на наступному ? 

Дякую, я обов’язково врахую Ваші побажання на наступному . 
 ХІІ. Домашнє завдання (1хв.)  
 Інструктування студентів щодо порядку виконання домашнього 

завдання. 
1. Вивчити за таблицею “Сигнальні знаки ” сигнали вхідних, 

маршрутних і вихідних світлофорів. 
 Підготовка до наступного . 
2. Розібрати ознаки швидкісної сигналізації на перегоні (прохідних 
 світлофорів): В.К. Калінін с. 65-67.  
3. Вам необхідно з’ясувати, чим обладнані блок-ділянки на перегоні, що 
 дозволяє контролювати їх вільність чи зайнятість? В.К. Калінін 70-71. 
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 Для тих, хто має можливість використати систему „Сигналізація” 
вдома, пропоную виконати завдання 1 і 2 за комп’ютером. 

 На цьому закінчено. Дякую за співпрацю, активну роботу, гарні 
відповіді і результати. Бажаю успіхів у навчанні.  

 Всього найкращого! 
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 Картка завдань „Перевір свої знання” 
Закріплення попереднього матеріалу 

 
ЗАВДАННЯ №1 

Виконайте тестове завдання 
Час на виконання: 1, 5 хв. 
ВАРІАНТ № 1 
1. Комплекс технічних засобів залізничної автоматики прийнято 

називати пристроями … 1. СЦБ 
 2. ТЗН 
 3. АЛС 
 4. ПАБ 
2. Сигнал - це … 
 1. інструкція 
 2. наказ 
 3. доручення 
 4. прохання 
3. Регулює рух поїздів на лініях з неінтенсивним рухом пристрої … 
 1. ПАБ 
 2. АБ 
 3. ПОНАБ 
 4. ЕЦ 
4. Єдина система сигналів і технічних засобів для передачі наказів – 

це … 
 1. сигналізація 
 2. централізація 
 3. блокування 
 4. зв’язок  
5. Комплекс технічних засобів для керування стрілками і сигналами на 

станціях чи дільницях з одного пункту керування – це… 
 1. сигналізація 
 2. централізація 
 3. блокування 
 4. зв’язок  
6. Система автоматики, що забезпечує розмежування поїздів за часом 

при русі на залізничній лінії 1. сигналізація 
 2. централізація 
 3. блокування 
 4. зв’язок  
7. Комплекс пристроїв ЕЦ і АБ, що дозволяють поїзному диспетчеру з 

одного центру керувати і контролювати роботу декількох станцій або цілої 
дільниці залізниці  

 1. ПАБ 
 2. АЛС 
 3. ДСП 
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 4. ДЦ 
ВАРІАНТ № 2 
 
1. Система автоматики, що забезпечує розмежування поїздів за часом 

при русі на залізничній лінії 
 1. сигналізація 
 2. централізація 
 3. блокування 
 4. зв’язок  
2. Умовно видимий або звуковий знак, за допомогою якого передається 

певний наказ – це … 
 1. інструкція 
 2. сигнал 
 3. доручення 
 4. прохання 
3. Комплекс пристроїв ЕЦ і АБ, що дозволяють поїзному диспетчеру з 

одного центру керувати і контролювати роботу декількох станцій або цілої 
дільниці залізниці –це … 

 1. ПАБ 
 2. АЛС 
 3. ДЦ 
 4. ДСП  
4. Пристрої, що призначені для регулювання рухом на лініях з 

неінтенсивним потоком поїздів називаються пристроями … 
 1. АБ 
 2. ПАБ 
 3. ПОНАБ 
 4. ЕЦ 
5. Комплекс технічних засобів залізничної автоматики прийнято 

називати пристроями … 
 1. АЛС  
 2. ТЗН 
 3. СЦБ  
 4. ПАБ 
6. Комплекс технічних засобів для керування стрілками і сигналами на 

станціях чи дільницях з одного пункту керування – це… 
 1. сигналізація 
 2. централізація 
 3. блокування 
 4. зв’язок  
7. Єдина система сигналів і технічних засобів для передачі наказів – 

це … 
 1. зв’язок  
 2. сигналізація 
 3. централізація 
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 4. блокування 
 

Закріплення нового матеріалу 
ЗАВДАННЯ №2 

 Термін виконання завдання: 5 хв. 
 Вам необхідно знайти та виправити помилки машиніста (12б) 

 
№ 

з/п 

Сигнал  
 

1 - ознака 2- ознака 3-ознака 4 - ознака 
дозволяє 

чи 
забороняє 

швидкість 
руху 

порядок 
руху 

стан 
наступного 
світлофора 

1  дозволяє зменшена --- --- 

2   
дозволяє 

 
встановлена 

по головній 
колії 

відкритий 

3   
дозволяє 

 
встановлена 
 

 
по головній 

колії 

відкритий, 
швидкість не 
більш ніж 60 
км/год. 

4  дозволяє встановлена 
 

на бокову відкритий, 
зменшена 
швидкість 

5  дозволяє  не більше 
60 км/год., 
готовність 
зупинитися 

на бокову відкритий 

Оціночний лист 
 

Студент групи ПМТЕ – 
16____________________________________________ 

 (Прізвище, ім’я)  
1 умовний бал за кожну правильну відповідь 

 
Підручник 

 
Конспект 

 
Д/з 

Усна  
відповідь 

Картка 
завдання Всього 

балів 
ВАША 

ОЦІНКА №1 №2 
0-1 0-1 0-1 1 …? 0-7 0-12   
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Джерела інформації: 
 

1. Корнійчук М.П., Липовець Н.В., Шамрай Д.О. Технологія галузі і 

технічні засоби залізничного транспорту. Частина 2 (розділ 7-14): Підручник.-

К.: „Видавництво Дельта”, 2007.- 424с. 

2.  Калинин В.К., Н.К. Сологуб, А.А. Козаков Общий курс железних 

дорог: учеб. Для сред. ПТУ. 4-е изд., и доп. М.: Высш. шк., 1986.-304с.: ил. 

3. Міністерство транспорту та зв’язку України. Інструкція з 

сигналізації на залізницях України, Наказ № 747 від 23.06.2008, м. Київ, 

Міністр Й. Вінський. 

4. Постанова „Про положення про дисципліну працівників залізничного 

транспорту” №55 від 26.01 1993 

5. Навчально-контролююча програма „Сигналізація” 

6. http://vozom.org.ua/index.php/zasoby-syhnalizatsii - Залізнична 

автоматика. 
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Додаток М 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені до 

міжнародних наукометричних баз: 
1. Давискиба В. О. Проблема формування професійної 

компетентності фахівців у сучасних наукових дослідженнях. Духовність 
особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. 
редактор Г. П. Шевченко. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. Вип. 
6 (81). С. 75–81. (Index Copernicus). 

2. Давискиба В. О. Дослідження професійної підготовки майбутніх 
техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. 
Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: Херсонський державний 
університет. 2018. Випуск LXXXI. Том 3. С. 133–137. (Index Copernicus). 

3. Давискиба В. О. Обґрунтування критеріально-рівневої бази 
оцінювання професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків 
залізничної галузі. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник 
наукових праць. Харків: ТОВ „Видавництво НТМТ”, 2018. № 5 (85). С. 124–
135. 

4. Давискиба В. О. Експериментальна перевірка педагогічних умов 
формування професійної компетентності майбутніх техніків-
електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. 
А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 4 
(78). С. 21–31. (Index Copernicus). 

5. Давискиба В. О. Формування професійної компетентності 
майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 
інфраструктури. Науковий вісник Південноукраїнського національного 
педагогічного університету К. Д. Ушинського. Одеса. 2018. Вип. 2 (121). 
С. 31–35. (Research Bible (Academic Resource Index)). 

Стаття в зарубіжному науковому виданні: 
6. Давискиба В. О. Змістовно-структурний аналіз професійної 

компетентності техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 
інфраструктури. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A.Zhurba. 2018. 
January #20. Part 1. P. 102–106. 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 
7. Давискиба В. О. Фахова підготовка залізничників як чинник 

розбудови залізничної галузі. Польсько-українське співробітництво в 
розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід: 
збірник тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції, 
присвяченій III SYMPOZJUM NAUKOWE „UKRAINA-POLSKA – 
WSPÓŁPRACA SYNERGETYCZNA” 13–19 lutego 2017 r. Kijów, Połtawa, 
Słowiańsk (Слов’янськ, 16–18 лют. 2017 р.). Слов’янськ: Вид-во 
Б. І. Маторіна, 2017. С. 35–36. 
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8. Давискиба В. О. Компетентнісно-орієнтована освіта: зарубіжний 
досвід. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід: 
матеріали Міжнародної конференції (м. Відень, Австрія, 21-24 листопада 
2017 р.,). Дніпро-Відень, 2017. Том І. С. 62-64. 

9. Давискиба В. О. Проблема формування результатів професійної 
підготовки майбутніх залізничників у контексті сучасних вимог суспільства. 
Молоді вчені 2018 – від теорії до практики: збірник матеріалів ІХ 
Міжнародної конференції молодих вчених (Дніпро, Україна, 16 лютого 2018 
року.) / упорядники: Хохлова Т. С., Ступак Ю. О. Дніпро–Варна, 2018. 
С. 242–244. 

10. Давискиба В. О. Коледжі транспортної інфраструктури у системі 
фахової підготовки майбутніх залізничників. Формування професіоналізму 
фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матеріалами VIII 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Переяслав-
Хмельницький, 19-20 квітня 2018 року) / ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди”. Переяслав-
Хмельницький, 2018. С. 16–17. 

11. Давискиба В. О. Cтан сформованості професійної 
компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 
транспортної інфраструктури: результати експериментального дослідження. 
Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки: 
матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-
26 травня 2018 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. 116 
с. 

12. Давискиба В. О. Реформування залізничної галузі та професійної 
освіти: точки перетину. Стратегія якості у промисловості та освіті: 
збірник матеріалів XIV Міжнародної конференції (Варна, Болгарія, 4–7 
червня 2018 р.,). Дніпро–Варна, 2018. Т.1. С. 154–157. 

 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення 
на наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях 
різного рівня, зокрема Міжнародних, а саме: „Польсько-українське 
співробітництво в розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: 
наука, освіта, досвід” (Слов’янськ, 2017); „Інноваційні технології в науці та 
освіті. Європейський досвід” (Відень, 2017); „Молоді вчені 2018 – від теорії 
до практики” (Дніпро, 2018); „Стратегія якості у промисловості та освіті” 
(Варна, 2018), Всеукраїнських: „Формування професіоналізму фахівця в 
системі безперервної освіти” (Переяслав-Хмельницький, 2018); „Наукові 
досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки” (Запоріжжя, 
2018). 

Основні результати дисертаційної роботи обговорено на засіданнях 
кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти 
Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 
педагогічний університет” (2015 – 2018 рр.). 
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