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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Глобалізація міжнародних економічних зв’язків, інтеграція 
промислового виробництва України у світове господарство, становлення 
інформаційного суспільства, висувають нові вимоги до вітчизняної системи 
професійної освіти, пріоритетом якої є підготовка конкурентоспроможного, творчого, 
висококваліфікованого фахівця, здатного до ефективної діяльності в умовах її 
функціональної складності, невизначеності, поліпроблемності, динамічності. Це 
відображено в державних нормативних документах: Законі України «Про вищу 
освіту», Галузевих стандартах вищої освіти України, Постанові Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Нaцioнaльній стратегії 
poзвитку освіти, Проекті Концепції poзвитку освіти Укpaїни на період 2015–2025 рр. 
та ін. У зв’язку з цим, виняткового значення набуває створення необхідних умов для 
якісної підготовки компетентних високопрофесійних фахівців-електриків, здатних до 
комплексного застосування знань під час вирішення загальнопрофесійних і 
виробничо-необхідних завдань електротехнічної галузі промислового комплексу, що 
забезпечує обладнанням майже всі інші галузі господарства. Особлива роль у цьому 
процесі належить політехнічним коледжам, оскільки саме вони покликані оперативно 
реагувати на нагальні потреби суспільства в підготовці професійних кадрів, здатних 
забезпечити прискорене економічне зростання країни. 

Необхідність, актуальність, своєчасність дослідження та вирішення 
означеної проблеми зумовлені також наявними суперечностями між: 

– декларуванням на рівні держави ідеології та принципів компетентнісного 
підходу в системі вищої й професійно-технічної освіти, що передбачає створення умов 
для постійного професійного розвитку і саморозвитку особистості відповідно до вимог 
суспільства, та домінуванням на практиці традиційного когнітивного підходу до 
організації навчання, результатом якого є здобуття певного рівня кваліфікації; 

– актуальною потребою суспільства у висококваліфікованих техніках-
електриках, здатних до вирішення загальнопрофесійних завдань в умовах постійного 
впровадження інформаційно-комунікаційних і науково-технічних досягнень, та 
недостатньою спрямованістю вищої електротехнічної освіти на формування базових 
компетентностей, що забезпечать їх професійну самореалізацію; 

– усвідомленістю сучасною педагогічною наукою багатогранності та 
складності процесу формування базових компетентностей майбутніх техніків-
електриків, провідне значення в якому належать сучасним формам і методам 
навчання, що ґрунтуються на принципах компетентнісного підходу, та 
недостатньою розробленістю в педагогічній практиці політехнічних коледжів 
методичних засад, що забезпечують його ефективність. 

Проблема професійної підготовки техніків-електриків у політехнічних 
коледжах знайшла відображення у наукових працях при вирішенні широкого кола 
теоретичних і прикладних питань, спрямованих переважно на дослідження: 
загальних проблем професійної підготовки фахівців у вищих технічних 
навчальних закладах (О. Бітюцьких, І. Лебединський, С. Назаров, А. Ольнєва, 
Т. Точиліна та ін.); особливостей організації освітнього процесу у вищих 
навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації (О. Вітюк, Т. Гуляєва, О. Назарова, 
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Г. Шатковська та ін.); основних ідей впровадження компетентнісно орієнтованого 
підходу до навчання (І. Бех, І. Зимня, О. Овчарук, О. Савченко, А. Хуторський 
та ін.); науково-методичних засад формування професійної компетентності 
фахівців у вищих навчальних закладах технічного спрямування (Л. Петренко, 
В. Петрук, О. Пономарьов, О. Шищенко та ін.); теорії та практики підготовки 
майбутніх фахівців електротехнічної галузі (А. Годжелло, В. Євстіфєєв, К. Кірєєв, 
Л. Колодійчук, Д. Костюк, Н. Моторіна, Ю. Олійник, Р. Собко, І. Солошин та ін.).  

Проте, незважаючи на наявність у сучасній педагогічній науці значної кількості 
праць, присвячених вирішенню питань підготовки майбутніх фахівців 
електротехнічної галузі, проблема формування базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків в умовах політехнічних коледжів, як у теоретичному, так і у 
практичному аспектах, є малодослідженою, що зумовлено, передусім, невизначеністю 
складових базових компетентностей майбутніх техніків-електриків та їх особливостей, 
а також відсутністю науково-методичних засад щодо їх формування в процесі 
професійної підготовки. Це й обумовило вибір теми дисертації: «Формування базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради в межах науково-дослідної 
роботи «Теоретико-методологічні основи розвитку особистості в системі неперервної 
освіти» (державний реєстраційний номер 0116U004931). Тему затверджено вченою 
радою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 
(протокол № 5 від 20.11.2014 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових 
досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 5 від 
23.06.2015 р.). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 
обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 
ефективність формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків 
у політехнічних коледжах. 

Для досягнення зазначеної мети сформульовано такі завдання: 
– розкрити теоретичні основи наукового розуміння сутності базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків; 
– виявити й охарактеризувати складові базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків, особливості їх формування в процесі професійної підготовки; 
– визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах; 
– експериментально перевірити визначені організаційно-педагогічні умови 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних 
коледжах та розробити методичне забезпечення, що сприятиме їх реалізації. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх техніків-
електриків у політехнічних коледжах. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 
базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у процесі професійної 
підготовки в політехнічних коледжах. 

В основу дослідження покладено припущення, що процес формування 
базових компетентностей майбутніх техніків-електриків набуває ефективності 
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завдяки упровадженню в систему професійної підготовки таких організаційно-
педагогічних умов: 1) оновлення та модернізація змісту дисциплін загальнотехнічного 
циклу на основі компетентнісного, особистісно-діяльнісного, інтегративного 
підходів; 2) активізація творчих здібностей і розвитку критичного мислення 
майбутніх фахівців; 3) індивідуалізація навчання, формування пізнавальної 
активності майбутніх фахівців шляхом розроблення й використання ресурсів 
електронного інформаційно-навчального середовища. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань, перевірки 
гіпотези дослідження використано комплекс загальнонаукових та спеціальних 
методів: 

– теоретичних: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення – 
для вивчення психологічної, педагогічної, науково-методичної літератури з метою 
з’ясування й обґрунтування змісту та структури базових компетентностей 
майбутніх техніків-електриків у процесі професійної підготовки;  

– емпіричних: контент-аналіз нормативної бази, що регламентує підготовку 
майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах, – для визначення її 
особливостей; методики діагностики; педагогічний експеримент (констатувальний, 
формувальний, контрольний етапи) – для перевірки ефективності визначених 
організаційно-педагогічних умов;  

– статистичних: математичні методи відбору, оброблення, аналізу, 
інтерпретації результатів педагогічного експерименту; критерій узгодженості 
Пірсона – для перевірки вірогідності отриманих даних з метою оцінювання якості 
проведеного дослідження; 

– графічний метод – для оформлення результатів дослідження. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
– вперше розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, 

що забезпечують ефективність формування базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків у політехнічних коледжах, а саме: оновлення та модернізація 
змісту дисциплін загальнотехнічного циклу на основі компетентнісного, особистісно-
діяльнісного, інтегративного підходів, що передбачає його вибудовування відповідно 
до етапів формування розумових дій, орієнтування на опанування майбутніми 
техніками-електриками необхідних компетенцій здійснення самостійної пізнавальної 
діяльності у процесі навчально-пошукової роботи з електронними інформаційними 
ресурсами та формування професійно-особистісних якостей під час виконання 
завдань інтегративного змісту; активізація творчих здібностей і розвитку критичного 
мислення майбутніх фахівців шляхом упровадження навчально-методичного 
забезпечення, спрямованого на залучення до виконання дослідницьких завдань 
електротехнічного та виробничого змісту з використанням засобів комп’ютерних 
телекомунікацій, електронних ресурсів; індивідуалізація навчання, формування 
пізнавальної активності майбутніх фахівців шляхом розроблення й використання 
ресурсів електронного інформаційно-навчального середовища, що надає можливість 
створювати особливі умови для самостійної пізнавальної діяльності та розвивати 
пошукові вміння майбутніх техніків-електриків;  

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної освіти 
(«професійна компетентність», «базова компетентність майбутніх техніків-
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електриків»); компоненти, критерії (мотиваційний, інтелектуально-пізнавальний, 
операційний, рефлексивний), показники і рівні сформованості базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків; 

– удосконалено організаційно-методичні засади підготовки майбутніх 
техніків-електриків на основі: корегування змісту навчальних програм дисциплін 
загальнотехнічного циклу з урахуванням компетентнісного, особистісно-
діяльнісного, інтегративного підходів; упровадження спецкурсу з використанням 
лекцій (інформативних, оглядових, бінарних, проблемних, лекцій-конференцій), 
семінарів (розгорнута бесіда, семінар-конференція, вирішення проблемних завдань, 
«мозковий штурм»); інтерактивних методів («викладач-студент», «студент-
студент», «студент-комп’ютер»), тематичних проектів, онлайн-консультування; 
організації самостійної роботи; 

– набули подальшого розвитку теоретичні та методичні положення щодо 
сутності змісту формування базових компетентностей майбутніх техніків-
електриків у процесі їх професійної підготовки у політехнічних коледжах. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 
розроблено, апробовано та впроваджено в навчальний процес підготовки майбутніх 
техніків-електриків навчально-методичне забезпечення, що вміщує спецкурс 
«Основи організації самостійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій» (навчальна і робоча програми, матеріали 
лекцій, практичних занять, тестового контролю, завдання для індивідуальної роботи); 
методичні рекомендації з викладання спецкурсу для методистів і викладачів 
загальнотехнічних дисциплін політехнічних коледжів; удосконалені програми 
загальнотехнічних дисциплін «Теоретичні основи електротехніки», «Фізика 
(спеціальні розділи)», «Хімія (спеціальні розділи)», «Конструкційні та 
електротехнічні матеріали» з урахуванням компетентнісного, особистісно-
діяльнісного, інтегративного підходів; комплексний модульний контроль, різнорівневі 
завдання для визначення рівня сформованості базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін; електронне 
інформаційно-навчальне середовище як мультимедійне супроводження занять під час 
вивчення майбутніми техніками-електриками дисциплін загальнотехнічного циклу.  

Розроблені методичні матеріали та навчально-методичний комплекс 
можливо використовувати в освітній діяльності вищих навчальних закладів  
І–ІІ рівня акредитації. 

Результати роботи впроваджено в освітній процес підготовки майбутніх 
техніків-електриків Херсонського політехнічного коледжу Одеського 
національного політехнічного університету (довідка № 01-8/382 від 30.11.2015 р.), 
Миколаївського політехнічного коледжу (довідка № 28 від 16.02.2015 р.), 
Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя (довідка № 2/19-1195 від 22.12.2015 р.), Надвірнянського коледжу 
Національного транспортного університету (довідка № 32 від 04.02.2016 р.), 
Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 
університету (довідка № 45-3/251 від 07.02.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. В публікаціях, написаних у співавторстві, 
авторові належить: обґрунтування змісту інформаційно-комунікаційної 
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компетентності – «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 
студентів коледжу засобами проектних технологій у процесі вивчення фізики» 
(С. Ф. Одайник); висвітлення умов реалізації освітнього процесу з фізики – 
«Інноваційні підходи формування спеціальних компетенцій при вивченні фізики у 
ВНЗ І–ІІ рівня акредитації» (Є. О. Кумановський); розкриття шляхів реалізації 
міждисциплінарних зв’язків – «Інтегровані та бінарні заняття – дієвий засіб 
формування професійної компетенції майбутніх молодших спеціалістів під час 
природничої підготовки у ВНЗ І–І рівня акредитації» (Т. О. Литвиненко); 
вивчення застосування Інтернет-ресурсів у навчальних проектах – «Використання 
інформаційних технологій під час проведення навчальних занять з природничих 
дисциплін у технічних коледжах» (Т. О. Семакова). Ідеї співавторів, з якими було 
опубліковано окремі науково-методичні праці, у дисертаційній роботі не 
використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертації обговорювались на науково-практичних конференціях, зокрема:  

– міжнародних: «Содружество наук» (Білорусія, м. Барановичи, 2015 р.); 
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб 
особистості» (м. Херсон, 2015 р.); «STEM-освіта як шлях інноваційного розвитку 
національної освіти» (м. Херсон, 2016 р.);  

– всеукраїнських: «Інновації в підготовці фахівців технологічної, 
професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу» (м. Херсон, 2013–2015 рр.), 
«Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку у системі інноваційної 
освітньої діяльності» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); «Теоретико-методологічні 
основи розвитку освіти та управління навчальними закладами» (м. Херсон, 2016 р.).  

Публікації. Основні наукові положення та результати дослідження 
відображено в 16 публікаціях, з яких: 6 – статті в наукових фахових виданнях 
України (у тому числі одна у виданні, що входить до міжнародної наукометричної 
бази), 1 – стаття в зарубіжному виданні, 5 – статті в інших виданнях, 3 – матеріали 
конференцій; 1 – навчально-методичне видання. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 
висновків, додатків. Загальний обсяг роботи – 274 сторінки, з них основний 
текст – 179 сторінок, 37 таблиць, 24 рисунки; 30 додатків – 56 сторінок; список 
використаних джерел (332 найменування, з них 6 – іноземними мовами) – 
37 сторінок.   

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; встановлено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету та завдання, 
об’єкт, предмет, методи дослідження; означено наукову новизну й практичне 
значення одержаних результатів; подано відомості про їх апробацію і публікації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах» – 
проаналізовано наукове розуміння сутності базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків; обґрунтовано їх зміст, особливості формування в системі 
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професійної освіти; виокремлено компоненти, уточнено критерії, показники і рівні  
сформованості. 

У роботі здійснено аналіз наукових підходів щодо тлумачення змістовного 
наповнення ключових понять компетентнісно орієнтованого навчання майбутніх 
фахівців: «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність», «базова 
компетентність». Визначено, що компетенція є нормою підготовки, колом питань, 
в яких особистість володіє знаннями і здатністю вирішувати поставлене завдання 
(В. Байденко, С. Шишов та ін.); компетентність є характеристикою індивіда, 
комплексом сформованих компетенцій, що дають змогу успішно виконувати 
певний вид діяльності (В. Білик, О. Гура, В. Шестак та ін.). Професійна 
компетентність розглядається науковцями як сукупність професійних і 
особистісних якостей фахівця, що відображає його прагнення та здатність до 
успішного здійснення професійної діяльності (Е. Бібік, Ю. Татур та ін.). 

Здійснений аналіз наукового розуміння сутності базових компетентностей як 
складових структури професійної компетентності майбутнього фахівця, що 
відображають специфіку певної професійної діяльності (М. Головань, М. Погудін 
та ін.); комплексу освітніх досягнень, що характеризується загальнопрофесійними 
знаннями, вміннями, навичками, здібностями, професійною готовністю 
майбутнього фахівця (В. Гришко, М. Ільязова та ін.), та вивчення змісту 
загальнопрофесійних завдань, що мають вирішувати техніки-електрики, 
особливостей їх професійної діяльності, надали підстави під базовою 
компетентністю майбутнього техніка-електрика розуміти особистісно-
професійний феномен, що інтегрує в собі 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 задач у майбутній 
професійній діяльності. 

На підставі здійсненого аналізу системи умінь, яка відображає специфіку  
професійної діяльності майбутніх техніків-електриків у роботі виділено три 
основні базові компетентності, що формуються під час вивчення 
загальнотехнічних дисциплін у політехнічному коледжі, а саме: фундаментальну 
предметну (характеризує здатність успішно розв’язувати загальнопрофесійні 
задачі, мобілізуючи базові предметні знання, практичні уміння та навички, що 
мають опорне значення для спеціально-професійної підготовки); інформаційну 
(характеризує здатність користуватися необхідними інструментами для доступу й 
оцінювання інформації та використовувати її для вирішення навчальних і 
професійних проблем, а також для отримання нових знань); компетентність 
самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти (характеризує здатність до 
ефективної самоосвіти з метою неперервного самовдосконалення й саморозвитку 
особистісно-професійних якостей).  

Враховуючи основні положення компетентнісного та особистісно-
діяльнісного підходів, у структурі базових компетентностей майбутніх техніків-
електриків виокремлено такі компоненти:  

– ціннісно-мотиваційний, що визначається стійкою зацікавленістю 
процесом навчання; усвідомленням цінності й значущості фундаментальної 
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загальнотехнічної підготовки; прагненням до підвищення рівня власної навчально-
пошукової, пізнавальної діяльності; намаганням використовувати набуті знання, 
уміння і навички у професійній діяльності; мотивацією до саморозвитку, 
самоосвіти, професійного вдосконалення протягом життя; 

– когнітивний, що відображає сукупність фундаментальних знань із 
загальнотехнічних дисциплін, інформаційно-комунікаційних технологій та 
організації самостійної пізнавальної діяльності; 

– операційно-діяльнісний – містить комплекс умінь і навичок з навчально-
пошукової, самостійної пізнавальної діяльності; електротехнічних вимірювань із 
застосуванням сучасних приладів; орієнтації в інформаційному середовищі; 
спілкування й обміну інформацією з використанням різноманітних медіа-засобів; 
планування діяльності згідно встановлених завдань; ефективного виконання 
загальнопрофесійних задач; 

– рефлексивний, що містить здатність до самооцінки і самоаналізу 
результатів навчально-пошукової, пізнавальної діяльності; організації й 
самоконтролю процесу набуття та упровадження отриманих знань, умінь на 
практиці; усвідомлення власних помилок та уміння їх виправляти. 

Визначено критерії (мотиваційний, інтелектуально-пізнавальний, 
операційний, рефлексивний) та рівні (високий, середній, низький) сформованості 
базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах. 

На основі аналізу навчальних планів підготовки майбутніх техніків-
електриків у політехнічних коледжах, змісту, навчально-методичного 
супроводження загальнотехнічних дисциплін; спостереження за 45 навчальними 
заняттями під час їх відвідування в політехнічних коледжах, з’ясовано, що 
переважна більшість занять проводиться традиційно з використанням 
пояснювально-ілюстративних (інколи – інтерактивних, проблемних) методів 
навчання; підтверджено, що під час організації самостійної пізнавальної 
діяльності студентів не приділяється достатньої уваги застосуванню інноваційних 
методів, що гальмує ефективність освітнього процесу майбутніх техніків-
електриків у політехнічних коледжах. Це вимагає цілеспрямованої розробки та 
впровадження відповідних організаційно-педагогічних умов. 

У другому розділі – «Організаційно-методичні засади формування базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах» – 
розроблено структурну модель й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, 
що забезпечують ефективність формування базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків у політехнічних коледжах. 

Ґрунтуючись на положеннях діяльнісного підходу (О. Леонтьєв), в роботі 
презентовано структурну модель формування базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків у політехнічних коледжах (рис. 1), що складається з таких 
блоків: 1) цільового (відображає мету, завдання процесу формування базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків під час вивчення дисциплін 
загальнотехнічного циклу); 2) змістово-технологічного (визначає методологічні 
підходи, принципи, організаційно-педагогічні умови, організаційні форми, методи 
формування базових компетентностей); 3) результативного (містить критерії та 
рівні сформованості базових компетентностей). 
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Рис. 1. Структурна модель формування базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків у політехнічних коледжах  
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Метою фахової підготовки майбутніх техніків-електриків, згідно з 
розробленою структурною моделлю, є формування їх базових компетентностей 
під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу у політехнічних коледжах.  

Завдання професійної підготовки майбутніх техніків-електриків 
конкретизують мету і відображають складові їх базових компетентностей: 
формування позитивного ставлення, інтересу до процесу оволодіння базовими 
предметними знаннями, знаннями інформаційно-комунікаційних технологій, 
потреби у їх використанні в подальшій спеціальній підготовці й професійній 
діяльності; забезпечення оволодіння комплексом необхідних загальнопрофесійних 
знань, умінь планування та здійснення пізнавальної і самостійної роботи; 
використання медіа-засобів з метою самовдосконалення, саморозвитку й 
самоосвіти; формування здатності застосовувати набуті знання на практиці; 
формування рефлексивних умінь щодо здійснення самооцінки й самоаналізу 
результатів навчальної й самостійної пізнавальної діяльності, що визначають 
успішність вирішення загальнопрофесійних завдань. 

Методологічну основу формування базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків становлять компетентнісний, особистісно-діяльнісний, 
інтегративний підходи, реалізація яких відбувається на основі принципів: 
науковості, наступності, фундаментальності, прикладної спрямованості, зв’язку 
теорії з практикою, наочності, моделювання професійної діяльності, оптимізації 
знань, індивідуально-диференційованого підходу, рефлексії. 

Результативний блок структурної моделі відображає результат професійної 
підготовки майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах – сформовані 
базові компетентності, що оцінюють відповідно до компонентів базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків за критеріями на трьох рівнях. 

Враховуючи особливості підготовки майбутніх техніків-електриків у 
політехнічних коледжах, окреслені Галузевим стандартом вищої освіти України, 
специфіку формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, 
визначено й обґрунтовано відповідні організаційно-педагогічні умови. 

Першою умовою є оновлення та модернізація змісту дисциплін 
загальнотехнічного циклу, що передбачає впровадження таких підходів: 
1) компетентнісного, згідно з яким навчальний процес потрібно орієнтувати на 
опанування необхідними компетенціями щодо здійснення самостійної пізнавальної 
діяльності у процесі навчально-пошукової роботи з електронними інформаційними 
ресурсами; розвитку здатності професійно і творчо застосовувати набуті знання у 
процесі вирішення загальнопрофесійних завдань; 2) особистісно-діяльнісного, що 
передбачає вибудовування навчального процесу відповідно до етапів формування 
прийомів розумових дій, урахування особливостей навчально-професійної 
діяльності, під час якої відбувається розвиток професійно-особистісних якостей, 
активізація мотиваційного потенціалу; 3) інтегративного, що вбачає корегування 
змісту навчальних програм загальнотехнічних дисциплін в контексті інтеграції 
знань з метою формування цілісної системи міждисциплінарних знань, умінь, 
навичок; забезпечення можливості професійного саморозвитку особистості 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення практичних 
занять з використанням інтерактивних, проектних, рефлексивних методів 
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(вирішення проблемних ситуацій і таких, що моделюють професійну діяльність, 
виконання тематичних проектів, дидактичних тестів, опитувальників). 

Другою умовою є активізація творчих здібностей і розвитку критичного 
мислення майбутніх фахівців, що можливо досягти завдяки упровадженню спецкурсу 
«Основи організації самостійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій», навчально-методичний комплекс якого 
містить навчальну і робочу програми, матеріали лекцій, практичних занять, тестового 
контролю, завдання для індивідуальної роботи, методичні рекомендації з викладання 
спецкурсу для методистів і викладачів загальнотехнічних дисциплін політехнічних 
коледжів; встановленню індивідуальних дослідницьких завдань електротехнічного і 
виробничого змісту з використанням засобів комп’ютерних телекомунікацій; 
застосуванню комплексу методів (перцептивних, проектувальних, гностичних, 
логічних), самоуправління навчальними діями, встановлення пізнавальних задач 
інтеграційного змісту, експериментальних пошукових завдань. 

Третьою умовою є індивідуалізація навчання, формування пізнавальної 
активності шляхом розроблення й використання ресурсів електронного 
інформаційно-навчального середовища (автоматизованої системи, розробленої за 
допомогою програми-оболонки операційної системи Windows 10), що містить 
інформаційні, довідникові, інструктивно-методичні матеріали на основі 
дисципліни «Фізика (спеціальні розділи)», та уможливлює їх комплексне 
використання під час самостійного набуття теоретичних знань, практичних 
навичок, здійснення самоконтролю цього процесу та рефлексії результатів 
діяльності за допомогою інтерактивного спілкування «студент-комп’ютер»). 

Реалізація кожної з визначених організаційно-педагогічних умов 
супроводжується впровадженням спеціально організованих форм і методів. 

Отже, упровадження побудованої структурної моделі, реалізація визначених 
організаційно-педагогічних умов у професійній підготовці майбутніх техніків-
електриків у політехнічних коледжах забезпечать ефективний процес формування 
у них базових компетентностей. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 
організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків у політехнічних коледжах» – визначено загальні питання 
організації педагогічного експерименту; розкрито його хід; подано аналіз результатів. 

У дослідно-експериментальній роботі, що здійснювалась впродовж  
2014–2016 рр., на різних етапах взяли участь 483 студенти напряму підготовки 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і суміжних спеціальностей 
коледжів технічного спрямування, а також 95 викладачів загальнотехнічних 
дисциплін.  

Педагогічному експерименту передувало пілотне дослідження, результати 
якого надали підстави для визначення змісту, критеріїв, показників сформованості 
базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах. 
З урахуванням вимог щодо обсягу вибірки (Є. Сидоренко), виокремлено 
експериментальні групи (ЕГ) – 240 студентів, освітній процес яких здійснювався 
згідно визначених організаційно-педагогічних умов, та контрольні групи (КГ) – 
243 студенти, для яких викладання загальнотехнічних дисциплін було традиційним.  
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Педагогічний експеримент, згідно умов щодо його проведення (Ю. Бабанський, 
І. Зязюн), містив констатувальний, формувальний та контрольний етапи. 

На констатувальному етапі було проаналізовано стан проблеми на основі 
вивчення науково-методичної, психологічної літератури, нормативних документів, 
що регламентують організацію підготовки майбутніх техніків-електриків у 
політехнічних коледжах України, змісту, навчально-методичного забезпечення 
дисциплін загальнотехнічної підготовки, досвіду практичної діяльності; 
розроблено програму дослідно-експериментальної роботи.  

Дослідження рівнів сформованості компонентів базових компетентностей 
майбутніх техніків-електриків здійснювалося за допомогою систематичного 
спостереження за навчальною діяльністю, відвідування навчальних занять з 
дисциплін загальнотехнічного циклу, тестування, виконання індивідуальних 
завдань, творчих проектів. З метою отримання кількісних даних було використано 
комплекс діагностичних завдань, а саме: 1) методику «Мотивація навчання у 
вищому навчальному закладі» (авт. Т. Ільїна); опитувальник «Ціннісні орієнтації 
студентів при вивченні загальнотехнічних дисциплін» (модифікований 
опитувальник Е. Карапешта «Усвідомленість життєвих цілей») – ціннісно-
мотиваційний компонент; 2) дидактичний тест щодо визначення рівня засвоєння 
базових предметних знань, у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і 
організації самостійної пізнавальної діяльності – когнітивний компонент; 
3) комплексну контрольну роботу щодо визначення рівня розвитку умінь 
використовувати набуті знання на практиці – операційно-діяльнісний компонент; 
4) методику визначення індивідуальної міри вияву рефлексивності (авт. А. Карпов, 
В. Пономарьова); опитувальник «Самооцінка професійно-значимих компетенцій 
майбутніх техніків-електриків» (модифікована методика О. Моткова «Самооцінка 
професійно-значимих якостей особистості») – рефлексивний компонент. 

На формувальному етапі з метою реалізації визначених організаційно-
педагогічних умов у процес професійної підготовки майбутніх техніків-електриків 
було впроваджено: 

1) розроблений спецкурс «Основи організації самостійної роботи майбутніх 
техніків-електриків засобами інформаційно-комунікаційних технологій» на 
ІІ курсі навчання у межах варіативної частини навчального плану підготовки, що 
передбачав проведення лекційних, практичних занять, індивідуальної роботи 
(кожна тема спецкурсу містить комплекс практично-пошукових завдань для 
самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з метою формування здатності 
використовувати різні види та джерела інформації для виконання 
загальнопрофесійних завдань; вирішення проблемних ситуацій; залучення 
студентів до рецензування змісту інформації, представленої за допомогою відео-
джерел; виконання короткочасних творчих проектів, задач електротехнічного 
змісту та експериментальних завдань з використанням медіа-засобів) з метою 
активізації пізнавальної діяльності; формування умінь самостійно конструювати 
свої знання та орієнтуватись в інформаційному просторі; набуття практичних 
навичок щодо застосовування самостійно отриманих знань для вирішення певних 
виробничих завдань у подальшій спеціально-професійній підготовці; когнітивного 
розвитку особистості;  
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2) удосконалені програми загальнотехнічних дисциплін: «Теоретичні основи 
електротехніки», «Фізика (спеціальні розділи)», «Хімія (спеціальні розділи)», 
«Конструкційні та електротехнічні матеріали», до яких було внесено корективи в 
контексті інтеграції знань з метою формування цілісної системи міждисциплінарних 
знань, умінь і навичок у процесі професійної підготовки майбутніх техніків-
електриків та забезпечення можливості професійного саморозвитку їх особистості 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення практичних 
занять з використанням інтерактивних, проектних, рефлексивних методів (вирішення 
проблемних ситуацій і таких, що моделюють професійну діяльність, виконання 
тематичних проектів, розв’язання дидактичних тестів, опитувальників);  

3) електронне інформаційно-навчальне середовище, використання якого 
передбачало отримання студентами базових теоретичних знань (робота з вкладинками 
за темами: «Електростатика»; «Закони постійного електричного струму», 
«Електромагнетизм», «Закони змінного електричного струму», що вміщують опорні 
конспекти лекцій; електронними підручниками: «Курс загальної фізики», «Електрика і 
магнетизм»; тематичними мультимедійними презентаціями, навчальними 
відеоматеріалами), набуття практичних навичок (робота з вкладинками «Фото-задачі», 
«Задачі онлайн», навчальними тренажерами, лабораторним практикумом), 
самоконтроль та рефлексія результатів пізнавальної діяльності (виконання завдань з 
модульного контролю вдома, дидактичних тестів, опитувальників), виконання 
самостійних робіт відповідно до змісту робочої навчальної програми дисципліни. 

На контрольному етапі здійснено перевірку ефективності впровадження 
організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків у політехнічних коледжах; порівняно отримані кількісні та 
якісні дані; виконано математично-статистичне оброблення, інтерпретацію 
отриманих результатів. 

Результати вторинної діагностики рівня сформованості базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах в 
експериментальних групах підтвердили позитивну динаміку за всіма критеріями. 
Реалізація визначених організаційно-педагогічних умов забезпечила значну динаміку 
рівня інтегрального показника сформованості базових компетентностей (Z) в ЕГ – 
з 16,0 до 36,8 балів порівняно з КГ, в якій цей показник відповідно засвідчив зріст 
лише з 17,5 до 19,9 балів (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка зміни інтегрального показника (Z) рівнів сформованості  

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків  
у політехнічних коледжах за результатами педагогічного експерименту  

 
Констатувальний етап Контрольний етап 

Інтегральний показник (Z),  
в балах 

Інтегральний показник (Z),  
в балах 

Шкала оцінки рівня 
інтегрального 
показника (Z)  

КГ ЕГ КГ ЕГ 
Високий (66,7–100) 
Середній (33,4–66,6) 
Низький (0-33,3) 

17,5 16,0 19,9 36,8 
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За результатами педагогічного експерименту засвідчено значну різницю між 
значеннями рівнів інтегрального показника сформованості базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків в експериментальній групі перед 
та після впровадження формувальних заходів, що визнає їх ефективність і 
доцільність. Математичне підтвердження сформульованого висновку із 
використанням критерію χ2 Пірсона надало змогу здійснити парне порівняння та 
оцінити статистичну відмінність. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Проведене теоретичне й експериментальне дослідження надало можливість 

сформулювати загальні висновки: 
1. Встановлено, що під базовою компетентністю майбутнього техніка-

електрика розуміється особистісно-професійний феномен, що інтегрує в собі 
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. 

Виділено три основні базові компетентності майбутніх техніків-електриків, 
що формуються під час вивчення загальнотехнічних дисциплін у політехнічному 
коледжі, а саме: фундаментальну предметну (характеризує здатність успішно 
розв’язувати загальнопрофесійні завдання, мобілізуючи базові предметні знання, 
практичні уміння та навички, що мають опорне значення для спеціально-
професійної підготовки); інформаційну (характеризує здатність користуватися 
необхідними інструментами для доступу й оцінювання інформації та 
використовувати її для вирішення навчальних і виробничих проблем, а також для 
отримання нових знань); компетентність самовдосконалення, саморозвитку й 
самоосвіти (характеризує здатність до ефективної самоосвіти з метою 
неперервного самовдосконалення й саморозвитку особистісно-професійних 
якостей).  

2. Визначено, що структура базових компетентностей, які формуються під 
час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу, є системною і включає 
взаємопов’язані компоненти: ціннісно-мотиваційний (зацікавленість навчанням; 
усвідомлення значущості фундаментальної загальнотехнічної підготовки; 
мотивація до саморозвитку, самоосвіти, професійного вдосконалення протягом 
життя); когнітивний (сукупність фундаментальних знань із загальнотехнічних 
дисциплін, інформаційно-комунікаційних технологій); операційно-діяльнісний 
(комплекс умінь і навичок з навчально-пошукової, самостійної пізнавальної 
діяльності; електротехнічних вимірювань із застосуванням сучасних приладів; 
планування діяльності згідно завдань; ефективне виконання професійних задач); 
рефлексивний (здатність до самооцінки, самоаналізу результатів діяльності; 
усвідомлення власних помилок, уміння їх виправити). 

З’ясовано, що ефективність вирішення загальнопрофесійних завдань 
залежить від рівня сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-
електриків під час професійної підготовки у політехнічних коледжах у процесі 
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вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу, що визначають на основі критеріїв 
та їх показників. 

Визначено критерії сформованості базових компетентностей майбутніх 
техніків-електриків у політехнічних коледжах: мотиваційний (усвідомлення 
цінності базових предметних знань, у галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій; організації самостійної пізнавальної діяльності як умови подальшого 
професійного розвитку; мотивація до вивчення загальнотехнічних дисциплін); 
інтелектуально-пізнавальний (якість набутих фундаментальних знань, знань з 
інформаційно-комунікаційних технологій, організації самостійної пізнавальної 
діяльності, їх гнучкість і міцність); операційно-діяльнісний (наявність необхідних 
практичних навичок, здатностей, якостей задля успішного здійснення 
навчальної-пошукової та самостійної пізнавальної діяльності); рефлексивний 
(здатність до об’єктивного оцінювання результатів своєї діяльності; готовність 
до вирішення загальнопрофесійних завдань); та відповідні рівні: високий, 
середній, низький. 

3. Формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у 
політехнічних коледжах набуває ефективності завдяки реалізації організаційно-
педагогічних умов: 1) оновлення та модернізація змісту дисциплін 
загальнотехнічного циклу на основі компетентнісного, особистісно-діяльнісного, 
інтегративного підходів; 2) активізація творчих здібностей і розвитку критичного 
мислення майбутніх фахівців; 3) індивідуалізація навчання, формування 
пізнавальної активності майбутніх фахівців шляхом розроблення й використання 
ресурсів електронного інформаційно-навчального середовища. 

Оновлення та модернізацію змісту дисциплін загальнотехнічного циклу на 
основі компетентнісного, особистісно-діяльнісного, інтегративного підходів 
забезпечено орієнтуванням навчального процесу на самостійну пізнавальну 
діяльність у процесі навчально-пошукової роботи з електронними інформаційними 
ресурсами, його вибудовуванням відповідно до етапів формування прийомів 
розумових дій; корегуванням навчальних програм загальнотехнічних дисциплін в 
контексті інтеграції знань з метою формування цілісної системи 
міждисциплінарних знань, умінь, навичок у професійній підготовці майбутніх 
техніків-електриків; забезпеченням перспективи професійного саморозвитку 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій у ході практичних занять з 
використанням інтерактивних, проектних, рефлексивних методів навчання. 

Активізацію творчих здібностей і розвитку критичного мислення майбутніх 
фахівців забезпечено шляхом впровадження спецкурсу «Основи організації 
самостійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами інформаційно-
комунікаційних технологій»; спеціально розроблених індивідуальних 
дослідницьких завдань, комплексу методів навчання (перцептивних, 
проектувальних, гностичних, логічних, пізнавальних задач інтеграційного змісту, 
веб-квестів, експериментальних пошукових задач).  

Індивідуалізацію навчання, розвиток пізнавальної активності студентів 
шляхом розроблення й використання електронного інформаційно-навчального 
середовища – автоматизованої системи, створеної за допомогою програми-
оболонки операційної системи Windows 10, що містить інформаційні, довідникові 
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й інструктивно-методичні матеріали з певної загальнотехнічної дисципліни, 
забезпечено комплексним використанням його складових під час самостійного 
отримання теоретичних знань, набуття практичних навичок, здійснення 
самоконтролю цього процесу, рефлексії результатів своєї діяльності. 

4. Розроблено й апробовано структурну модель формування базових 
компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах, що має 
взаємопов’язані блоки: цільовий, змістово-технологічний, результативний. 

Застосування математично-статистичних методів опрацювання 
експериментальних даних підтвердило ефективність розроблених і реалізованих 
формувальних заходів. Статистично значуща різниця коефіцієнтів сформованості 
базових компетентностей майбутніх техніків-електриків за інтегральним 
показником (Z) в експериментальних групах перед та після впровадження 
формувальних заходів (за рівнем значущості 0,01 і табличним значенням 
χ2

кр = 6,635) становить χ2
емп = 7,4. Результати свідчать (χ2

емп � χ2
кр) про 

ефективність розроблених і впроваджених формувальних заходів, а також 
доцільність їх упровадження у професійну підготовку майбутніх техніків-
електриків у політехнічних коледжах. 

5. Визначено, обґрунтовано, експериментально перевірено організаційно-
педагогічні умови формування базових компетентностей майбутніх техніків-
електриків у політехнічних коледжах; впроваджено в процес професійної підготовки 
студентів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» навчально-
методичне забезпечення, що містить: спецкурс «Основи організації самостійної роботи 
майбутніх техніків-електриків засобами інформаційно-комунікаційних технологій» 
(навчальну, робочу програми, матеріали лекцій, практичних занять, тестового 
контролю, завдання для індивідуальної роботи); методичні рекомендації з викладання 
спецкурсу для методистів і викладачів загальнотехнічних дисциплін політехнічних 
коледжів; удосконалені програми загальнотехнічних дисциплін «Теоретичні основи 
електротехніки», «Фізика (спеціальні розділи)», «Хімія (спеціальні розділи)», 
«Конструкційні та електротехнічні матеріали» з урахуванням компетентнісного, 
особистісно-діяльнісного, інтегративного підходів; комплексний модульний контроль, 
різнорівневих завдань для визначення рівня сформованості базових компетентностей 
майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін; 
електронне інформаційно-навчальне середовище як мультимедійне супроводження 
занять під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу. 

Отже, вирішення завдань дослідження надало змогу досягти його мети – 
наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що 
забезпечують ефективність процесу формування базових компетентностей 
майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує про 
необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 
напрямами, як: визначення організаційно-методичних засад професійної 
підготовки майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах при вивченні 
дисциплін загальнотехнічного циклу; розробленні методичної системи 
формування базових компетентностей студентів електричних спеціальностей, 
заснованій на залученні засобів медіа-освіти до цього процесу тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Подозьорова А. В. Формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 
національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У дисертації досліджено проблему формування базових компетентностей 
майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах. Розглянуто підходи 
щодо сутності понять «компетентність», «компетенція». Визначено й 
обґрунтовано сутність понять «професійна компетентність» та «базова 
компетентність майбутніх техніків-електриків».  

Розроблено і апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов 
формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків: оновлення 
та модернізація змісту дисциплін загальнотехнічного циклу на основі 
компетентнісного, особистісно-діяльнісного та інтегративного підходів; 
активізація творчих здібностей і розвиток критичного мислення майбутніх 
фахівців; індивідуалізація навчання, розвиток пізнавальної активності майбутніх 
фахівців шляхом створення й використання ресурсів електронного інформаційно-
навчального середовища. 

Ключові слова: професійна підготовка, базові компетентності, майбутні 
техніки-електрики, організаційно-педагогічні умови. 
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В работе исследована проблема формирования базовых компетентностей 
будущих техников-электриков в политехнических колледжах. Определена и 
обоснована сущность профессиональной компетентности будущих техников-
электриков, которая рассматривается как интегральная характеристика личности, 
система сформированных компетенций, которые определяют его способность к 
оперативному применению приобретенных знаний и умений в определенных 
производственных ситуациях профессиональной деятельности; инициативность, 
сотрудничество, коммуникативные способности к коллективной работе; 
гармоничное сочетание и интеграция которых делает возможным эффективное 
выполнение профессиональных обязанностей. Под базовой компетентностью 
будущих техников-электриков в политехнических колледжах понимается 
личностно-профессиональный феномен, интегрирующий в себе ценностно-
мотивационный, когнитивный, операционно-деятельностный, рефлексивный 
компоненты и обеспечивает успешность подготовки к осуществлению 
дальнейшей познавательной деятельности при изучении специальных дисциплин 
и выполнения общепрофессиональных задач в профессиональной деятельности. 

Обоснованы компоненты базовых компетентностей будущих техников-
электриков, а именно: ценностно-мотивационный, когнитивный, операционно-
деятельностный, рефлексивный; раскрыта их характеристика. Презентована 
структурная модель формирования базовых компетентностей будущих техников-
электриков, которая состоит из блоков: целевого (отображает цель и задачи процесса 
формирования базовых компетентностей); содержательно-технологического 
(определяет методологические подходы, принципы, организационно-педагогические 
условия, формы, методы формирования базовых компетентностей); результативного 
(критерии, уровни сформированности базовых компетентностей). 

Разработан и апробирован комплекс организационно-педагогических 
условий, направленный на обеспечение эффективности формирования базовых 
компетентностей будущих техников-электриков: обновление и модернизация 
содержания дисциплин общетехнического цикла на основе компетентностного, 
личностно-деятельностного, интегративного подходов, что предполагает его 
выстраивание в соответствии с этапами формирования умственных действий, 
ориентирования на овладение будущими техниками-электриками необходимых 
компетенций осуществления самостоятельной познавательной деятельности в 
процессе учебно-поисковой работы с электронными информационными ресурсами 
и формирования профессионально-личностных качеств при выполнении задач 
интегративного содержания; активизация творческих способностей, развития 
критического мышления будущих специалистов путем внедрения учебно-
методического обеспечения, направленного на привлечение к выполнению 
исследовательских задач электротехнического и производственного содержания с 
использованием средств компьютерных телекоммуникаций, электронных 
ресурсов; индивидуализация обучения, формирование познавательной активности 
студентов путем разработки и использования ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды, благодаря которой созданы особые 
условия для самостоятельной познавательной деятельности и развития поисковых 
умений будущих техников-электриков. 
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Полученная статистически значимая разница интегральных показателей 
уровня сформированности базовых компетентностей будущих техников-
электриков экспериментальных групп до и после внедрения формирующих 
мероприятий подтвердила эффективность реализации организационно-
педагогических условий. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, базовые компетентности, 
будущие техники-электрики, организационно-педагогические условия. 
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Podozjorova A. V. The Formation of basic competences of future technicians-

electricians in polytechnic colleges. – Manuscript. 
The thesis for a Candidates degree in Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.04 – 

Theory and methods of vocational training. – Zaporizhzhya National University, 
Ministry of Education and Science of Ukraine. – Zaporizhzhya, 2017. 

The thesis describes the problem of training of the formation of basic competences 
of future technicians-electricians in polytechnic colleges. It was considered the 
approaches to the essence of the concepts: «competence», «competences», «professional 
competence». It was defined and proved the essence of the concept of «basic 
competence of the future technicians-electricians». It was developed and tested set of 
organizational and pedagogical conditions of basic competence formation of the future 
technicians-electricians, such as: the modernization of the content of future technicians-
electricians training based on interdisciplinary integration; activation of creativity and 
development of critical thinking of future professionals; development of cognitive 
activity of the future professionals of creation and implementation of an resources 
electronic information-educational environment as a mean. 

Key words: professional training, basic competencies, future technicians-
electricians, organizational-pedagogical conditions. 
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