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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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 
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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 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”. 

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. 
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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.   

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 транспортної 

інфраструктури (формування позитивної мотивації до оволодіння майбутньою 

професією; розроблення змісту навчально-методичного забезпечення навчальних 
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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 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.  
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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 31 сторінці, 20 таблиць, 

6 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 236 сторінок, із них 159 сторінок – 

основного тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, сформульовано 

об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію та впровадження 

одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 

інфраструктури” – здійснено аналіз науково-теоретичних розробок з питань 

професійної компетентності в зарубіжній та вітчизняній літературі; визначено 

сутність, структуру й зміст професійної компетентності техніків-електромеханіків та 

виявлено особливості їхньої фахової підготовки в коледжах транспортної 

інфраструктури. 

За результатами ґрунтовного вивчення теоретичних джерел з’ясовано, що 

формування професійної компетенції фахівців є актуальною проблемою теорії і 

практики професійної освіти, вирішення якої сприяє досягненню основної мети 

професійної підготовки 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. 

Дефініційний аналіз поняття „професійна компетентність” засвідчив розмаїття 

підходів до визначення його змісту. Інтеграція різних підходів (Т. Браже, Е. Зеєр, 

І. Зимня, А. Маркова, В. Петрук, Р. Хагерті, А. Хуторськой, В. Ягупов та ін.) 

дозволила охарактеризувати його 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.  

Проведений аналіз досліджень (О. Коваленко, Н. Котенко, Д. Костюк, 

С. Мартиненко, А. Підозьорова, І. Стаднійчук, О. Яковчук та ін.) дав підставу 

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 особистісно-професійними якостями, що 

зумовлюють здатність особистості ефективно виконувати свої професійні функції 

в залізничній галузі. 

Спираючись на погляди дослідників щодо структури професійної 

компетентності майбутніх фахівців, виокремлено 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.  

За результатами вивчення теоретичних джерел та практичного досвіду 

виокремлено критерії й показники професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків: 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 (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. 

Аналіз організації освітнього процесу в коледжах транспортної інфраструктури 

засвідчив його відповідність нормативно-правовій базі та водночас виявив 

особливості формування професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків, як-от: необхідність урахування специфіки залізничної галузі та 

активізація механізмів інтеграції коледжів транспортної інфраструктури і 

виробництва; актуальність оновлення змісту, технологій підготовки фахівців 

відповідно до компетентнісної моделі випускника, побудованої з урахуванням 
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освітніх та професійних стандартів; реалізація 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. 

У ході проведення пілотного дослідження встановлено, що значна частина 

майбутніх залізничників (близько 90%) не пов’язує професійну компетентність із 

знаннями, уміннями та навичками, а також не може навести власне визначення 

аналізованого поняття. Також було з’ясовано, що більшість із них не може 

зазначити цінності й досвід, необхідні майбутньому фахівцю-залізничнику для 

ефективного здійснення професійної діяльності. Найбільш ефективними методами 

підвищення їхнього професіоналізму студенти вважають розв’язання виробничих 

ситуаційних завдань, роботу на тренажерах у спеціально обладнаних аудиторіях та 

використання інформаційно-комп’ютерних технологій. Викладачі коледжів 

усвідомлюють значущість компетентнісного підходу для фахової підготовки, проте 

недостатньою мірою володіють методичним інструментарієм щодо його 

впровадження. 

У другому розділі – „Педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 

інфраструктури” – на основі аналізу наукових праць визначено й теоретично 

обґрунтовано педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків, викладено результати експериментальної перевірки 

їхньої ефективності.  

Підґрунтям при визначенні та обґрунтуванні педагогічних умов, що сприяють 

ефективному формуванню професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків, стали здобутки вчених (І. Бойчук, М. Братко, Г. Горохова, 

Г. Ковальчук, А. Короткова, Г. Костюк, О. Кочарян, П. Лузан, Г. Малик, 

Н. Нізовцев, О. Пометун та ін.), проведене розвідувальне дослідження, вивчені 

підходи до організації освітнього процесу в коледжах транспортної інфраструктури, 

а також положення про позитивний вплив спеціально створених педагогічних умов 

на формування професіоналізму майбутнього фахівця. 

Усе це дало підстави визначити першу педагогічну умову – формування 

позитивної мотивації до оволодіння майбутньою професією. У дослідженні 

наголошено на важливості розвинення позитивної мотивації майбутніх техніків-

електромеханіків у процесі ознайомлення з майбутньою професійною діяльністю та 

її суспільною значущістю, із сучасними вимогами до знань, умінь і якостей 

особистості фахівця; створення уявлень про особистість успішного професіонала в 

залізничній галузі; усвідомлення найближчих і перспективних цілей професійної 

освіти; розвитку позитивної „Я-концепції” та адекватної професійної самооцінки 

студента; формування ціннісних орієнтацій. 

Друга педагогічна умова була спрямована на актуалізацію компетентнісно 

зорієнтованої фахової підготовки майбутніх техніків-електромеханіків – 

розроблення змісту навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін на 

засадах компетентнісного підходу. 
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Обґрунтування другої педагогічної умови відбувалося з огляду на те, що 

професійна компетентність випускника закладу професійної освіти, відображена в 

державному стандарті професійно-технічної освіти з конкретної професії, є тим 

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

зорієнтоване все змістове  наповнення навчально-методичного забезпечення. 

Нормативний зміст підготовки майбутніх техніків-електромеханіків 

сформульований у термінах результатів навчання, що корелюють із визначеними 

компетентностями. Формування компетентностей відбувається під час вивчення 

циклів, навчальних дисциплін, модулів. 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.  

Підґрунтям для формулювання третьої педагогічної умови стала необхідність 

переходу від традиційних форм організації навчальної діяльності до технологій, що 

сприяють збільшенню самостійної інтелектуальної пошукової діяльності студентів, 

дають змогу розглянути проблеми практичної діяльності, сприяють формуванню 

власної позиції в студента, розвитку критичного мислення та формуванню досвіду 

практичної діяльності майбутнього фахівця. Отже, третя педагогічна умова полягає 

у використанні інтерактивних технологій навчання, зорієнтованих на імітацію 

професійної діяльності, як-от: диcкуciї, poльoвi iгpи, навчальні тpeнiнги, 

розв’язання ситуаційних вправ, робота на тренажерах та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій тощо. 

Для перевірки ефективності пропонованих педагогічних умов проведено 

педагогічний експеримент, який складався з трьох етапів – констатувального, 

формувального, контрольного.  

На констатувальному етапі експерименту здійснено діагностування вхідного 

рівня сформованості професійної компетентності студентів за визначеними в 

дослідженні критеріями й показниками. Діагностуванням було охоплено 217 

студентів Державного вищого навчального закладу „Слов’янський коледж 

транспортної інфраструктури”, Державного вищого навчального закладу 

„Артемівський коледж транспортної інфраструктури”, Державного вищого 

навчального закладу „Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури”, 

Куп’янського автотранспортного коледжу. Із загальної вибірки було сформовано 

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

Мотиви й цінності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

транспортної інфраструктури (мотиваційно-ціннісний критерій) оцінено з 

використанням діагностувальних методик: 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. Каташев) та 

ін. 

Сформованість знань, що потрібні майбутньому техніку-електромеханіку для 

виконання професійних завдань різного рівня складності, здатність їх поповнювати, 

оновлювати та систематизувати (когнітивний критерій) оцінено з використанням 

тестування, контрольних і самостійних робіт.  
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Для діагностики за операційно-діяльнісним критерієм здійснено педагогічне 

спостереження, виконання практичних і ситуаційних завдань, контрольних і 

самостійних робіт, зокрема з використанням тренажерів та інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Дослідження особистісних, професійно важливих якостей (особистісний 

критерій) передбачало діагностику відповідальності (за тестом А. Махнача „Чи 

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

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

Ч. Спілбергером-Ю. Ханіним), дратівливості (за Р. Навако), схильність до ризику (за 

О. Шмельовою), 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. 

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 компонент 

сформований на високому рівні у 7% опитаних експериментальної та 6,7% 

контрольної груп, особистісний – у 7,2% студентів експериментальної та 5,7% 

контрольної груп. 

До експериментальної роботи були 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. 

Упровадження першої педагогічної умови – формування позитивної 

мотивації до оволодіння майбутньою професією – здійснювалося в 

експериментальній групі шляхом ознайомлення першокурсників зі змістом, 

перспективами обраної професії; проведення: лекцій-бесід „Моя майбутня 

професія”, „Історія нашого коледжу, його традиції” за участі представників 

структурних підрозділів регіональної філії „Донецька залізниця”; практичних занять 

у формі дискусій „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”; екскурсій 

навчальними лабораторіями й на виробництво, а також ознайомлення студентів 

молодших курсів із робочим місцем техніка-електромеханіка та організацією 

маневрової і поїзної роботи. Формуванню позитивної мотивації сприяли виховні 

години „Історія мого коледжу”, „Мій коледж кращий”, „Коледж очима 

випускників”, „Видатні випускники коледжу”; практична конференція „Моя 
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спеціальність – найкраща”; конкурс презентацій „Моя майбутня професія”, 

„Залізничники третього тисячоліття”; підготовка есе „Моя професія – залізничник” 

та ін. За результатами дослідження заходи, спрямовані на формування позитивної 

мотивації до оволодіння майбутньою професією, налаштували студентів на 

позитивне сприйняття навчання, зробили цілі з оволодіння професією більш 

чіткими, визначили напрями їхньої навчально-пізнавальної діяльності, сприяли 

усвідомленню необхідності постійного професійного та творчого зростання.  
Провідним інструментом у реалізації другої педагогічної умови – розроблення 

змісту навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін на засадах 

компетентнісного підходу – стала компетентнісно зорієнтована концепція 

навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни, який містив не лише 

описи й пояснення, а й спонукання до дії. Зміст і методичний апарат компетентнісно 

зорієнтованого НМК сприяв ефективній організації освітнього процесу на його 

основних етапах (сприймання, запам’ятовування, застосування, оцінювання); мав 

ефективний апарат організації засвоєння (запитання, завдання, указівки, 

інструктивні матеріали тощо); уможливив використання різних видів діяльності й 

комунікації між учасниками освітнього процесу, диференціації, індивідуалізації та 

персоналізації навчальної діяльності студентів відповідно до їхніх пізнавальних 

можливостей; забезпечив мотивацію навчання, стимулювання пізнавального 

інтересу, розвиток інтелектуальної та творчої діяльності студентів; сприяв 

формуванню навичок самооцінки і самоаналізу, оволодіння прийомами розумової 

діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо). Важливим стало 

наповнення кожного із структурних елементів НМК компетентнісно зорієнтованими 

модулями, опціями й рубриками. Зокрема, в опорному конспекті лекцій кожній темі 

передують короткі опції про прикладну значущість поданого навчального матеріалу; 

інструктивно-методичні матеріали до практичних занять містять не лише „Правила 

розв’язання й оформлення задач”, „Приклади розв’язання задач” і „Вправи”, а й 

проблемні ситуації, що спонукають студентів до самостійного пошуку відповіді, 

сприяють можливості висловити власну думку, оцінні судження, тобто виявити свої 

вміння і навички; дидактичні матеріали для організації самостійної роботи студентів 

містять інформацію „Як виконувати навчальний проект” та орієнтовний перелік 

пропонованих проектів. Контрольно-оцінний компонент НМК уміщує валідний 

інструментарій та вимоги до оцінювання компетентнісних результатів навчання 

студентів. Засоби діагностики включають питання до іспитів та заліків, тести, 

тестові завдання, задачі, пакети контрольних завдань для комплексної перевірки 

знань та завдання для контрольних робіт тощо. Особливим блоком у структурі 

навчально-методичного комплексу стали рекомендації до організації практичної 

підготовки студентів. При розробці програми виробничої практики розширено 

спектр завдань для набуття студентами професійних навичок, практичного досвіду 

та вмінь відповідно до обраного фаху на основі ознайомлення з діяльністю 

конкретного підприємства, установи, організації; розширення, закріплення й 

систематизації теоретичних знань, здобутих під час вивчення спеціальних 

дисциплін; розвитку професійного мислення, прищеплення вмінь та навичок 

організаторської діяльності у виробничих умовах. Такі завдання дозволили 

студентам ознайомитись із функційними обов’язками техніків-електромеханіків 
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згідно із профілем професійної діяльності, функціями, правилами та обов’язками на 

відповідних посадах, самостійно вирішувати цільові завдання, які притаманні видам 

діяльності залізничного підприємства. Визначена компетентнісно зорієнтована 

спрямованість НМК забезпечила поступовість та безперервність процесу 

формування професійної компетентності майбутнього техніка-електромеханіка за 

такими етапами: відтворення знань без підказки, розв’язувати поставлені завдання 

за зразком (алгоритмом); розвиток навичок на основі засвоєних знань, застосування 

їх у стандартних, типових ситуаціях; розвиток умінь, доведення навички до 

автоматизму в стандартних і нестандартних ситуаціях; розвиток здатності студента 

застосовувати в діяльності знання, уміння, навички, особистісно значущі та 

професійно важливі якості в їх сукупності.  

У ході реалізації третьої педагогічної умови – використання інтерактивних 

технологій навчання, зорієнтованих на імітацію професійної діяльності – 

засвідчили свою ефективність аналіз конкретних ситуацій, ситуаційні вправи та 

ситуаційні завдання, ситуаційне навчання, методи „випадку”. Під час 

формувального етапу експерименту студентам пропонувалося вирішити комплекс 

виробничих завдань: „Дії поїзної бригади при попаданні людини під рухомий 

склад”; „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. 

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 дослідно-

експериментальної роботи в рамках професійного тренінгу „Локомотивна бригада” 

активно застосовано 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 із ризиком 

перевезення пасажирів і вантажів. 

Під час формувального етапу експерименту неодноразово було проведено 

інтелектуальні ігри-змагання „Залізничні агенти змін”, активні семінари, присвячені 

залізничним хобі, як-от: залізнична філотаймія, філателія, залізничний моделізм, 

зацепінг та селфі на залізничних об’єктах тощо. Ефективність занять, які мають 

дискусійний, ситуаційно-проблемний характер, застосування тренінгових та 

тренажерних методів; використання різноманітних інформаційних ресурсів 

засвідчили розвиток ініціативності, творчої активності, комунікативності студентів, 

трансформацію засвоєних знань у стійкі вміння та навички, набуття позитивного 

досвіду професійної діяльності. 

За результатами контрольного етапу експерименту оцінено ефективність 

упровадження запропонованих педагогічних умов; здійснено порівняльний аналіз 

результатів експериментальної та контрольної груп; проаналізовано якість 

отриманих показників сформованості професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. Динаміку 
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рівнів сформованості всіх компонентів професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка сформованості компонентів професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків після завершення експерименту, % 

 

Критерії Етапи 

Рівні 

високий середній низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Мотиваційно-

ціннісний 

Констат. 9,5 13,2 43,8 41,2 46,7 45,6 

Контр. 35,9 14,3 48,6 43,6 15,5 42,1 

Відхилення +26,4 +1,1 +4,8 +2,4 –31,2 –3,5 

Когнітивний 

Констат. 6,7 5,6 43,8 46,6 49,5 47,8 

Контр. 29,9 9,1 55,8 49,2 14,3 41,7 

Відхилення +23,2 +3,5 +12,0 +2,6 –35,2 –6,1 

Операційно-

діяльнісний 

Констат. 7,0 6,7 57,0 56,2 36,0 37,1 

Контр. 25,8 8,4 58,9 60,0 15,3 31,6 

Відхилення +18,8 +1,7 +1,9 +3,8 –20,7 –5,5 

Особистісний 

Констат. 7,2 5,7 50,0 48,1 42,8 46,2 

Контр. 21,8 8,9 58,9 49,7 19,3 41,4 

Відхилення +14,6 +3,2 +8,9 +1,6 –23,5 –4,8 

 

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 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%. 
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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 χ
2
(хі-квадрат).  

Упровадження 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 виконання, спостерігалася загалом сформованість професійних умінь, 

володіння професійними навичками; систематизованість особистісних та 

професійно значущих якостей. 

Порівнюючи 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 впровадження 

запропонованої сукупності педагогічних умов. 

 

ВИСНОВКИ 

На підставі узагальнення результатів дослідження 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.  
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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 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. 

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.  
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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 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%, 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 компонента зріс на 14,6%, достатній – 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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АНОТАЦІЇ 

Давискиба В. О. Формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 

Слов’янськ, 2019.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у 

коледжах транспортної інфраструктури. 

У дисертації на підставі вивчення наукової літератури здійснено 

категоріальний аналіз базових понять („компетентність”, „професійна 

компетентність”); визначено поняття „професійна компетентність майбутніх 

техніків-електромеханіків”. 

З’ясовано структуру професійної компетентності майбутніх техніків-

електромеханіків, яка визначається як єдність чотирьох основних компонентів: 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та особистісного. 

Виокремлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах 

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. Експериментально доведено ефективність визначених педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у 

коледжах транспортної інфраструктури. 

Ключові слова: професійна освіта, залізнична галузь, компетентнісний підхід, 
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професійна компетентність, формування, майбутні техніки-електромеханіки, 

педагогічні умови, інтерактивні технології, коледжі транспортної інфраструктури. 

 

Давискиба В. А. Формирование профессиональной компетентности будущих 

техников-электромехаников в колледжах транспортной инфраструктуры. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. – Славянск, 2019. 

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием 

проблемы формирования профессиональной компетентности будущих техников-

электромехаников в колледжах транспортной инфраструктуры. 

В диссертации на основании изучения научной литературы осуществлен 

категориальный анализ базовых понятий („компетентность”, „профессиональная 

компетентность”); определено понятие „профессиональная компетентность 

будущих техников-электромехаников”. 

Разработана структура профессиональной компетентности будущих техников-

электромехаников, которая определяется как единство четырех основных 

компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, операционно-

деятельностного и личностного. 

Выделены и теоретически обоснованы педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности будущих техников-электромехаников в 

колледжах транспортной инфраструктуры: формирование положительной 

мотивации к овладению будущей профессией; разработка содержания учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин на основе компетентностного 

подхода; использование интерактивных технологий обучения, ориентированных на 

имитацию профессиональной деятельности. Экспериментально доказана 

эффективность определенных педагогических условий формирования 

профессиональной компетентности будущих техников-электромехаников в 

колледжах транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: профессиональное образование, железнодорожная отрасль, 

компетентностный подход, профессиональная компетентность, формирование, 

будущие техники-электромеханики, педагогические условия, интерактивные 

технологии, колледжи транспортной инфраструктуры. 

 

Davyskyba V. O. Forming Vocational Competence of Future Technicians- 

Electromechanics at Colleges of Transport Infrastructure. – Qualification scientific 

work printed as manuscript. 
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The thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in Speciality 13.00.04 „Theory and Methods of Vocational Training”. – 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 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. The sense meaning of 

the concept “vocational competence of the future technician-electromechanic” is clarified, 

it is interpreted 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 the structure of 

the vocational competence of the future technician-electromechanic as a unity of the 

motivation-valuable, cognitive, operation-activity and personal competence is presented. 

In order to diagnose the vocational competence of future technicians-

electromechanics the set of criteria is defined which gives a qualitative and quantitative 

description of the state of the object of studying through identifying the reasonable 

indicators and allows to distribute the respondents by the concrete levels: high, medium, 

low. 

The pedagogical conditions for forming the vocational competence of the future 

technicians-electromechanics at colleges of transport infrastructure are identified and 

theoretically substantiated: forming the positive motivation to master the future profession; 

developing the contest 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 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. 
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It has been conducted the pedagogical experiment on forming the vocational 

competence of the future technicians-electromechanics at colleges of transport 

infrastructure (2015 – 2019), the results of which have proved the effectiveness of the 

developed pedagogical conditions. The dynamics of the levels of the formed defined 

competence of students before and after conducting the forming experimental stage has 

shown the difference between the studied parameters in favour of the experimental group. 

Thus, 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 low, 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%. 

In the control groups, at the completion of the forming experiment, the number of students 

with the low and sufficient levels of the formed self-educational competence has not 

substantially changed. 

Further studying needs the problem of forming the vocational competence of the 

future technicians-electromechanics during passing industrial production practices, 

technology of training the future technicians-electromechanics; introducing the positive 

experience of foreign railway institutions regarding dual education into the educational 

process of the colleges of transport infrastructure.  

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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