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ВСТУП  
 

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 конкурентоспроможний, творчий, висококваліфікований 

фахівець, здатний до ефективної діяльності в умовах її функціональної складності, 

невизначеності, поліпроблемності, динамічності. Це відображено в державних 

нормативних документах: Законі України «Про вищу освіту» [121], Галузевих 

стандартах вищої освіти України [60], Постанові Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [241], Нaцioнaльній стратегії poзвитку 

oсвiти [195], Проекті Концепції poзвитку oсвiти Укpaїни на період 2015-2025 рр. [243] 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 та виробничо-

необхідних завдань електротехнічної галузі промислового комплексу, що забезпечує 

обладнанням майже всі інші галузі господарства. Особлива роль у цьому процесі 

відводиться політехнічним коледжам, оскільки саме вони покликані оперативно 

реагувати на нагальні потреби суспільства в підготовці професійних кадрів, «здатних 

забезпечити прискорене економічне зростання країни» [243].  

Необхідність, актуальність, своєчасність дослідження та вирішення означеної 

проблеми зумовлені також наявними суперечностями між: 

– декларуванням на рівні держави ідеалів та принципів компетентнісного 

підходу в системі вищої та 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 задач в умовах постійного 

впровадження інформаційно-комунікаційних і науково-технічних досягнень, і 
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недостатньою спрямованістю вищої електротехнічної освіти на формування базових 

компетентностей, які забезпечать їх професійну самореалізацію; 

– усвідомленістю сучасною педагогічною наукою багатогранності та складності 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, провідне значення 

в якому мають сучасні форми й методи навчання, що ґрунтуються на принципах 

компетентнісного підходу, та недостатньою розробленістю в педагогічній практиці 

політехнічних коледжів методичних засад, що забезпечують ефективність цього 

процесу. 

Проблема професійної підготовки техніків-електриків у політехнічних коледжах 

знайшла відображення при вирішенні широкого кола теоретичних і прикладних питань, 

спрямованих переважно на дослідження: загальних питань професійної підготовки 

фахівців у вищих технічних навчальних закладах (О. Бітюцьких [32], 

І. Лебединський [164], С. Назаров [191], А. Ольнєва [205], Т. Точиліна [284] та ін.); 

особливостей організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня 

акредитації (О. Вітюк [56], Т. Гуляєва [79], О. Назарова [192], Г. Шатковська [309] та 

ін.); основних ідей впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання 

(І. Бех [25], І. Зимня [124], О. Овчарук [199], О. Савченко [253], А. Хуторський [294] та 

ін.); науково-методичних засад формування професійної компетентності фахівців у 

вищих навчальних закладах технічного спрямування (Л. Петренко [212], 

В. Петрук [214], О. Пономарьов [237], О. Шищенко [317] та ін.); теорії та практиці 

підготовки майбутніх фахівців електротехнічної галузі (А. Годжелло [65], 

В. Євстіфєєв [107], К. Кірєєв [141], Л. Колодійчук [147], Д. Костюк [150], 

Н. Моторіна [189], Ю. Олійник [204], Р. Собко [268], І. Солошин [270] 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 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 
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обумовило вибір теми дисертації: «Формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах». 

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

Тема дисертації відповідає тематичному плану наукових досліджень КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» з наукового напряму «Теоретико-

методологічні основи розвитку особистості в системі неперервної освіти» (державний 

реєстраційний номер 0116U004931). Тему затверджено вченою радою КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» (Протокол № 5 від 20.11.2014) та узгоджено з 

Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних 

наук в Україні (Протокол № 5 від 23.06.2015). 

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. 
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В основу дослідження покладено припущення, що процес формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків набуває ефективності 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 
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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 розвинути пошукові вміння майбутніх техніків-електриків;  

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної освіти («професійна 

компетентність», «базова компетентність майбутніх техніків-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. 
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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.), Новокаховського 

політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (довідка 

№ 45-3/251 від 07.02.2016 р.), Технічного коледжу Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя (довідка № 2/19-1195 від 22.12.2015 р.), 

Миколаївського політехнічного коледжу (довідка № 28 від 16.02.2015 р.), 

Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету (довідка № 32 від 

04.02.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. У публікаціях, написаних у співавторстві, авторові 

належить: обґрунтування змісту інформаційно-комунікаційної компетентності – 

«Формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів коледжу засобами 
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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-ІІ 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» (Белоруссия, г. 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 р.р.), «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 у наукових фахових виданнях України (у тому числі 

одна у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази), 1 − стаття у 

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 сторінок, з них основний текст – 

179 сторінок, 37 таблиць, 24 рисунки; 30 додатків – 56 сторінок; список використаних 
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джерел (332 найменувань, з них 6 – іноземними мовами) – 37 сторінок.  

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ В УМОВАХ  

ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

 

1.1. Компетентнісно орієнтоване навчання як основа здійснення 

професійної освіти майбутніх фахівців: дефінітивний аналіз 

 

Нині реформування освіти України вимагає орієнтації на міжнародну спільноту, 

висвітлення пріоритетних цілей і завдань на європейському рівні. Інформаційно-

прогресивне суспільство орієнтує фахівців на отримання не тільки обсягу професійних 

знань, а й уміння ними ефективно оперувати, критично мислити, активно діяти у 

нестандартних ситуаціях, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Як 

зазначав Жак Делор у доповіді «Освіта: прихована скарбниця», освічена особистість 

може стати професійно кваліфікованою і компетентною, співпрацювати, якщо 

«навчиться пізнавати, працювати, жити разом» [93, с. 37]. Відповідно до вимог 

працедавців, система професійної підготовки змінюється, пропонується застосування 

компетентнісного підходу, орієнтованого на результати навчання з набуття 

компетентностей, що виходять за традиційні межі.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять методологічні засади 

сучасної філософії освіти (Г. Васянович [49], В. Кремень [152], П. Саух [254]); основні 

положення дидактики професійної освіти (Р. Гуревич [84], О. Дубасенюк [103], 

С. Сисоєва [262]); основи психолого-педагогічних теорій розвитку особистості 

(Г. Абрамова [1], Л. Виготський [52], С. Рубінштейн [252] та ін.); основи загальної теорії 

діяльності та теорії мотивації діяльності (М. Волкова [58], П. Гальперін [61], 

Б. Ельконін [104], О. Леонтьєв [166] Н. Тализіна [278] та ін.); основні положення 

загальної теорії навчання (Ю. Бабанський [13], Я. Зязюн [127] та ін.); концептуальні 

засади теорії розвивального навчання (В. Давидов [89], З. Калмикова [134] та ін.) та 

теорії рефлексивної діяльності (О. Анісімов [8], А. Карпов [136], Г.Щедровицький [322]); 
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основи теорії організації самостійної роботи та розвитку пізнавальної активності 

(І. Лернер [167], П. Підкасистий [217]); принципи використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі (М. Жалдак [110], 

Р. Клопов [143], Н. Морзе [188], О. Співаковський [273] та ін.). 

Різні аспекти професійної підготовки фахівців в системі вищої школи знайшли 

відображення при вирішенні питань, пов’язаних з: аналізом сутності й структури понять 

«компетентність» і «компетентція» (В. Білик [29], М. Богачик [35], К. Бозванова [38], 

М. Головань [66], І. Друзь [102], О. Заблоцька [113], Т. Кристопчук [153], 

В. Луговий [168], Л. Лук’янова [169], І. Матійків [173], А. Рибакова [248], 

В. Сенашенко [258], Г. Сорокіна [271], О. Цільмак [295], Л. Штефан [320] та ін.); 

розробленням державних освітніх стандартів і програм у компетентнісному форматі 

(В. Байденко [16], В. Болотов [39]); оцінюванням компетентності в системі професійної 

освіти (А. Батаршев [20], В. Биков [26], І. Булах [45], З. Сичевська [263]).  

З точки зору О. Овчарук, в освіті акцентовано увагу на «формуванні здатності 

практично діяти, застосовувати успішний досвід у конкретних ситуаціях» [199].  

Визначення шляхів формування базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків у політехнічних коледжах ми передбачали за умови аналізу змісту 

визначальних понять компетентнісно орієнтованого навчання: «компетентність», 

«компетенція», «професійна компетентність», «базові компетентності майбутніх 

фахівців» та з’ясування їх відмінностей.  

Задля розкриття зазначених понять ми спирались на наукові теорії компетентнісно 

орієнтованого навчання вітчизняних і закордонних авторів. 

Впровадженню компетентнісного підходу у підготовці фахівців вчені приділяли 

увагу ще наприкінці ХХ ст. у науковій літературі Західної Європи, США, Канади. 

Модернізації професійної освіти згідно вимог ринку праці, введенню понять 

«компетентність», «ключові компетенції», «базові навички», присвячені роботи 

Дж. Бурке [328], Б. Оскарссона [208], Дж. Равена [246], С. Шо [330], А. Шелтон [331], 

Е. Шорта [332]. Поняття «компетентність» уперше використано у США в контексті 

діяльнісної освіти, метою якої була підготовка конкурентоспроможних фахівців. Ця 

проблема є актуальною й нині, її досліджують педагоги, психологи, проте відсутнє 
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єдине розуміння цих понять. Тож, впровадження компетентнісного підходу в 

професійну освіту є комплексним питанням.  

На необхідність переходу в навчанні з процесу «на результат в діяльнісному 

вимірі, забезпечення спроможності випускника відповідати запитам ринку, мати 

відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем» 

вказує Н. Бібік [28]. Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння студентом 

окремих знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі [282, с. 16]. 

Наукові праці В. Адольфа [3], Л. Білоусової [30], М. Віленського [55], 

Н. Гончарової [72], Т. Киящука [139], О. Шищенко [317] та ін. присвячені проблемі 

формування професійної компетентності фахівців різних галузей діяльності. Зокрема, 

П. Лузан [126] вивчав проблему професійної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю в аграрних навчальних закладах; науковець В. Петрук [215] розкрила 

теоретико-методичних засади формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців технічних спеціальностей; праці Л. Колодійчука [147], Д. Костюка [150] 

присвячені проблемі фахової підготовки майбутніх техніків-електриків сільського 

господарства; Н. Моторіна [189], Ю. Олійник [204], І. Солошин [270], 

О. Філімонова [288] вивчали різні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців 

електроенергетичної, електротехнічної й електромеханічної галузі. Враховуючи 

зазначене, зауважимо, що під компетентнісним підходом в освіті учені розуміють 

побудову навчально-виховного процесу з позицій розвитку особистості через її 

мотивацію та саморозвиток; формування умінь практично діяти в певних ситуаціях.  

З’ясовано, що науковці ґрунтовно вивчають шляхи набуття студентами важливих 

компетентностей, проте донині відсутнє єдине розуміння цього поняття. Так, деякі 

тлумачення понять «компетентність» і «компетенція» наведено у довідниковій 

літературі: поняття «компетентність» визначається як «обізнаність, поінформованість, 

авторитетність, вміння, висока кваліфікація» [211]; «здатність застосовувати знання, 

навички, особистісні здібності в роботі, навчанні, у професійному, особистісному 

розвиткові» [327, с. 23]; поняття «компетенція» − «коло питань, повноважень, у якому 

особа володіє знаннями, досвідом» [211]; «компетентний» − «той, хто має достатні 

знання в певній галузі» [130].  
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У документах, що є підґрунтям компетентнісного підходу, визначено поняття 

«компетентність» таким чином: «інтегрована характеристика якостей особистості, 

результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних 

та соціально-особистісних областях (компетенціях), який визначається необхідним 

обсягом і рівнем знань, досвіду у певному виді діяльності» [60]; «динамічна комбінація 

знань, умінь, практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних, 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи 

успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність» [121]; «здатність 

особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, особисті якості» [243]. 

Українські науковці І. Бех [25], Н. Бібік [28], С. Бондар [40], С. Гончаренко [69], 

Ю. Зіньковський [125], О. Овчарук [199], О. Пометун [236], І. Родигіна [249] по-різному 

тлумачать поняття «компетентність», проте найбільш поширеним є визначення: 

«сукупність знань, умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння 

аналізувати, передбачати наслідки діяльності, застосовувати інформацію» [244]. 

Теоретичний аналіз наукової літератури засвідчив, що поняття «компетентність» 

учені визначають як: «сукупність здатностей, навичок, знань, необхідних для 

оптимального прояву у професії» (М.Дагмані, Б.Юссеф) [326]; «рівень умінь 

особистості, що віддзеркалює ступінь відповідності певної компетенції й дозволяє діяти 

конструктивно в мінливих соціальних умовах» (В. Дьомін) [95, с. 35]; «якість людини, 

що визначається готовністю до успішної діяльності з урахуванням її соціальної 

значущості та ризиків» (Ю. Татур) [281, с. 21]; «сукупність знань, орієнтовану на 

практичне застосування, що охоплює теоретичні, прикладні знання, емоційні та 

мотиваційні компоненти діяльнісних і процесуальних знань; багатофункціональні 

компетентності слід віднести до «базових», що є «міждисциплінарними та поділяються 

на загальнонаукові, соціальні, економічні, інформаційні, політичні, 

спеціальні» (А. Хуторський) [294]; «сукупність мобільності знань і гнучкості 

вмінь» (М. Чошанов) [302]. 

Як вважає О. Савченко «компетентнісна освіта має орієнтовуватись на одержання 

особистістю конкретних навчальних результатів – знань, умінь, навичок, досвіду» [253]. 
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Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне з’ясування сутності таких складових 

поняття «компетентність», як знання, уміння, навички. У працях О. Співаковського 

зауважено, що «знання – це вища форма прояву сприйняття інформації, формується на 

основі фактів, аналізу, логічного виведення» [273, с. 245]. 

Поняття «знання» трактується як «перевірений практикою результат пізнання 

дійсності, вірне її відображення; накопичена працівником інформація про властивості 

матеріалів, облаштуванні машин, механізмів, методики праці й виробництва, 

спеціальності, загального культурно-технічного розвитку суспільства; зі знаннями 

пов’язані уміння; знання є не лише умовою діяльності, а й формуються в ній, 

поглиблюються, конкретизуються» [105]. Як вважає Е. Тоффлер, «уміння виникає там, 

де знання справи є шляхом до швидкого й успішного її виконання; уміння – це заснована 

на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати діяльність [283, с. 325]. 

Щодо поняття «уміння», його визначають як: «здатність, готовність учня правильно, 

точно і швидко виконувати трудові дії, застосовуючи доцільні засоби виконання 

діяльності» [105]; поняття «навички» – «удосконалені шляхом багаторазових управлянь 

компоненти вмінь, що виявляються в автоматизованому виконанні дій» [69, с. 304]. 

Як зазначає І. Бех, «компетентність формується і проявляється на двох рівнях: 

першому − суб’єкт шляхом проб і помилок оволодіває способами дій (комунікативними, 

соціально-кооперативними, предметно-перетворювальними), центральним мотивом є 

необхідність суб’єкта жити в соціумі; другий − сформованість наукового поняття 

«компетентність» як єдності, наукова орієнтовна основа дії визначає логіку її виконання, 

що полягає в інтелектуально-моральній саморегуляції, спрямованій на ефективне 

вирішення життєвих питань» [25, с. 6]. 

Аналізуючи праці закордонних дослідників, ми дійшли висновку, що 

пріоритетними в ідеології компетентнісно орієнтованої парадигми професійної освіти 

Західної Європи є поняття «ключові кваліфікації» і «базові навички». 

Поняття «кваліфікація» визначається як «рівень освіти, спеціалізація, здатність 

виконувати завдання, обов’язки відповідної роботи» [60]; «рівень і вид професійної 

навченості, необхідних для виконання трудових функцій за фахом» [104]. 

Виокремлюють ключові кваліфікації залежно від професії фахівців і того, що ці 
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«кваліфікації пов’язані з психофізичними якостями особистості, індивідуальними, 

соціальними здібностями, наявністю пізнавальних якостей, діяльністю» [332].  

Аналіз зарубіжної наукової літератури підтвердив, що поняття «базові навички» 

застосовується часто, до базових навичок Б. Оскарссон [208] включає «здатність фахівця 

ефективно працювати в команді, вирішувати проблеми». Вчений С. Шо навички поділяє 

на групи: основні, життєві, ключові, управлінські [330].  

Поняття «компетентність у сучасному світі» Дж. Равен розглядає як «специфічну 

здатність, необхідну для ефективного виконання певної дії в предметній галузі, що 

включає вузькоспеціальні знання, навички, способи мислення, відповідальність за свої 

дії; кінцевим результатом навчально-виховного процесу має бути надбання основних 

компетенцій: вміння контролювати свою діяльність, критично мислити, самостійно 

навчатись, використовувати інновації, приймати рішення, мати персональну 

відповідальність, працювати в групі» [246]. Погоджуючись з ученим, зазначимо, що 

компетенції є мотивованими здатностями.  

Зважаючи на теоретичне підґрунтя досліджуваного питання, зазначимо, що у 

західноєвропейських моделях компетентності фахівця увагу акцентовано на здатності 

самостійно здобувати знання, знаходити шляхи вирішення завдань, уміння працювати в 

колективі, брати відповідальність за якість виконаної роботи. На думку О. Гури 

«компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її 

особистісне ставлення до предмета діяльності» [80, с. 4].  

З метою визначення сутності ключових понять дослідження проаналізовано 

науково-педагогічну літературу і встановлено різні підходи до тлумачення поняття 

«компетентність» (табл. 1.1). 

Як зазначалося, нині у вітчизняному суспільстві зростають вимоги до якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку 

праці. З огляду на це, важливим є питання з’ясування понять «професійна 

компетентність», «базові компетентності майбутніх фахівців» та їх відмінних ознак. 

Визначенням психолого-педагогічних засад розвитку професійної компетентності 

майбутнього фахівця займалися В. Адольф [3], О. Гура [80], Н. Двуличанська [91], 

В. Калінін [133], О. Пономарьов [237] та ін. 
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Таблиця 1.1 

Наукові підходи до визначення поняття «компетентність» 
Науковий підхід Суть поняття  Науковці 

Компетентнісний 

 

Володіння певними 

компетенціями; сукупність 

компетенцій 

В. Білик [29], О. Гура [80], Т. Гура [81], Н. Мой-

сеюк [185], В. Шарко[307], Н. Шестак [313]. 

Діяльнісний Здатність і готовність, що 

проявляються в певній 

діяльності 

С. Бондар [40], Дж. Равен [246], Я. Сікора [264], 

О. Цільмак [295], С. Шишов [315], Е. Шорт [332]. 

Особистісно 

орієнтований 

Сукупність якостей 

особистості; особистісна 

характеристика 

В. Дьомін [95], О. Зимня [124], Н. Кузнєцова [155], 

О. Рибакова [248], В. Сенашенко [258], Ю. Та-

тур [281], О. Чубарук [303]. 

Когнітивно-

процесуальний 

Сукупність (комбінація) 

знань, умінь, навичок (ЗУН), 

досвіду, цінностей 

І.Бех [25], М. Богачик [35], В. Болотов [39], М. Даг-

мані [326], Е. Зеєр [123], І. Огороднійчук [201], 

О. Пометун [236], І. Родигіна [249], Т. Хасия [291], 

В. Химинець [292], М.Чошанов [302]. 
 

В енциклопедії професійної освіти [106] «професійна компетентність» 

тлумачиться як «інтегральна характеристика ділових і особистісних якостей спеціаліста, 

що показує рівень знань, умінь, досвід, достатній для досягнення мети у сфері 

діяльності, етичну позицію; критерієм професійної компетентності є суспільне визнання 

результатів його праці у певній галузі знань».  

Аналіз літератури з питання структури і особливостей професійної компетентності 

в освіті засвідчує, що кожен із існуючих наукових підходів до вирішення навчально-

виховних питань (особистісно орієнтований, діяльнісний, системний, гуманістичний, 

компетентнісний) пропонує власне його трактування.  

У межах компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців Е. Бібік під 

професійною компетенцією розуміє «поєднання знань, умінь, здібностей та готовності 

діяти в складній ситуації, ефективно розв’язувати професійні завдання» [28]. Учений 

Ю. Татур характеризує професійну компетентність як «виявлення фахівцем на практиці 

прагнення та здібності реалізовувати потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні 

якості) для успішної творчої діяльності, усвідомлюючи соціальну значущість й 

відповідальність, необхідність постійного вдосконалення» [281].  

Важливого значення у науковців набуває обґрунтування структури 

компетентності професіонала, в якій принциповим є виокремлення фундаментальних 

змістів щодо здібностей особистості, необхідності створення відповідного навчально-

виховного середовища. 
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Аналіз наукових досліджень щодо компонентного складу компетентностей 

засвідчує, що на відміну від компетентностей компетенції є здатностями фахівця 

реалізовувати на практиці свою компетентність у певній галузі діяльності.  

Поняття «компетенція» визначають як «здатність робити щось добре, ефективно з 

високим ступенем саморегуляції, саморефлексії, самооцінки, швидкою, гнучкою, 

адаптивною реакцією на динаміку обставин і середовища; відповідність кваліфікаційним 

характеристикам з урахуванням вимог регіональних потреб; виконувати види діяльності 

залежно від завдань, проблемних ситуацій» (В. Байденко) [16, с. 5]; «норму освітньої 

підготовки особистості, а компетентність – її реально сформовані особистісні якості й 

мінімальний досвід діяльності» (О. Гура) [80, с. 6]; «загальну здатність фахівця 

мобілізувати у фаховій діяльності знання, вміння, способи виконання 

дій» (С. Шишов) [315]. Поділяючи ці думки, зазначимо, що стосовно освіти поняття 

«компетенція» тлумачиться як коло питань, в яких особистість добре володіє знаннями, 

має певний досвід; й саме ці якості можливо сформувати у студентів в межах 

компетентнісного підходу, що реалізується викладачем під час заняття.  

Зазначається, що «професійна компетенція є основою професійних якостей 

особи» [106]. Зауважено, що «компетенція включає знання й розуміння, знання як діяти, 

знання як бути, предметна галузь, в якій індивід добре обізнаний і проявляє готовність 

до виконання діяльності» [60]. 

Зауважимо, що на відміну від поняття «кваліфікація», компетенції включають, 

окрім професійних знань, умінь, такі якості, як ініціативність, співробітництво, 

комунікативні здібності, уміння працювати в групі, логічно мислити, обирати, 

використовувати інформацію. Особливістю професійної діяльності сучасного фахівця є 

необхідність опрацьовувати великий обсяг інформації, швидко приймати рішення, діяти 

в ситуаціях невизначеності. Тому, формування й оцінка компетенцій студентів під час 

навчання сприятиме їх успішності у професійній діяльності.  

Отже, компетенції, що є характеристиками ефективної професійної діяльності та 

поведінки, мають бути зрозумілими і вимірюватися. 

Аналіз відмінностей понять «компетентність» і «компетенція» встановив, що 

компетенція є нормою освітньої підготовки, колом питань, в яких особистість добре 
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володіє знаннями та має можливість правильно вирішити поставлене 

завдання (В. Байденко [16], С. Шишов [315] та ін.); компетентність є характеристикою 

індивіда, комплексом сформованих компетенцій, що дають змогу успішно виконувати 

певний вид діяльності (В. Білик [29], О. Гура [80], Н. Шестак [313] та ін.). Тож, 

компетенція є більш вузьким поняттям і формується в результаті усвідомлення 

особистістю набутих знань, умінь, досвіду; визначає базову якість, що формує фахівця. 

У професійній освіті компетентнісно орієнтоване навчання майбутніх фахівців 

полягає в оволодінні й розвиткові сукупності ключових, загальнопрофесійних (базових), 

спеціалізовано-професійних компетентностей і компетенцій, що визначають успішну 

адаптацію у професії.  

Теоретико-методичним засадам формування базових професійних компетенцій 

майбутніх фахівців приділяли увагу Дж. Бурке [328], Н. Кузнєцова [155], 

Б. Оскарссон [208], В. Петрук [214]) та інші. 

Під базовими компетентностями майбутніх фахівців науковцями розуміються: 

«загальнопрофесіональні знання, вміння, навички, здібності, а також готовність 

актуалізувати їх у сфері певної групи професій» (М Ільязова) [131, с. 43]; «комплекс 

освітніх досягнень майбутнього спеціаліста, які він набуває в процесі навчання з метою 

подальшого розвитку й імплементації у професійній діяльності, що характеризується 

стійкістю позитивних мотивів професійного саморозвитку і заснований на досвіді 

професійно орієнтованої діяльності» (В. Гришко) [77, с. 33]. 

У працях М. Голованя [66], М. Погудіна [221] зазначається, що базові 

компетентності є складовими структури професійної компетентності майбутнього 

фахівця, що відображають специфіку певної професійної діяльності. 

Аналіз наукового розуміння сутності базових компетентностей майбутніх фахівців 

дає нам підстави стверджувати, що вони відображають специфіку певної професійної 

діяльності й характеризують здатність майбутнього фахівця оперативно розв’язувати 

загальнопрофесійні задачі, мобілізовувати базові знання, уміння, особистісно-професійні 

якості.  

На основі теоретичного аналізу тлумачень базових категорій компетентнісного 

підходу ми дійшли висновку, що компетентність визначається як інтегральна 
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характеристика особистості, що характеризує комплекс сформованих компетенцій, 

необхідних для успішного здійснення певного виду діяльності та вирішення 

поставлених завдань. З огляду на це, майбутній фахівець вважається компетентним 

лише після набуття відповідних інформації, знань і практичного досвіду, тобто 

першочерговою у формуванні компетентного фахівця є його освіта. 

Аналіз сутності професійної компетентності, що розглядається науковцями як 

сукупність професійних і особистісних якостей фахівця, що відображає його прагнення 

та здатність до успішного здійснення професійної діяльності (Е. Бібік [28], 

Ю. Татур [281]); нормативної основи підготовки майбутніх техніків-електриків, надав 

можливість з’ясувати, що під професійною компетентністю майбутніх техніків-

електриків розуміється інтегральна характеристика особистості, система сформованих 

компетенцій, що визначає його здатність до оперативного застосування набутих знань і 

умінь у певних виробничих ситуаціях професійної діяльності; ініціативність, 

співробітництво, комунікативні здібності до колективної співпраці; гармонійне 

поєднання та інтеграція яких надає можливість ефективно виконувати професійні 

обов’язки. 

На відміну від професійної компетентності базові компетентності майбутнього 

фахівця характеризуєть його здатність мобілізовувати базові знання та особистісно-

професійні якості у процесі подальшої пізнавальної діяльності під час вивчення 

спеціальних дисциплін та уміння оперативно розв’язувати загальнопрофесійні задачі у 

майбутній професійній діяльності. 

З’ясовано, що нині в межах упровадження компетентнісно орієнтованого 

навчання в систему професійної освіти науковці намагаються дійти визначення 

«універсальної формули компетентності», її властивостей, компонентного складу, 

критеріїв.  

 

1.2 Зміст базових компетентностей майбутніх техніків-електриків 

 

На сьогодні на ринку праці є безліч професій, пов’язаних з технікою, що вимагає 

особливих навичок. Зокрема, технік-електрик працює на виробничих, транспортних, 

промислових підприємствах, радіо, телебаченні, електростанціях, підприємствах зв’язку, 
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в будівельних, житлово-комунальних службах, сервісних центрах з ремонту й 

обслуговування електротехніки, побутових машин.  

Зазначимо, що залежно від діяльності підприємства майбутній технік-електрик 

має володіти системою умінь для успішного вирішення загальнопрофесійних і 

виробничо-необхідних завдань, а саме: виконання монтажу, налагодження, 

випробування, експлуатації, ремонту електрообладнання з урахуванням 

енергозберігаючих технологій, повітряних ліній електропередачі, трансформаторних 

підстанцій, сонячних і вітрових енергоустановок, автоматичних систем управління, 

пов’язаних з електронікою та електрикою; здійснення автоматизованого контролю і 

управління технологічними процесами за допомогою цифрових промислових 

вольтамперметрів; забезпечення електробезпеки й безперебійного електропостачання 

організацій; збирання систем і пристроїв енергопостачання, управління, автоматизації, 

комунікації; обслуговування засобів освітлення, встановленої сигналізації; здійснення 

технічних розрахунків з вибору електрообладнання, проводів; установки, перевірки 

телефонних, кабельних мереж, заземлення; сервісного обслуговування електричних 

машин, налагодження та регулювання побутової техніки; ремонту апаратури релейного 

захисту і автоматики. Тож, ця професія належить до небезпечних й відповідальних, що 

вимагає від фахівців уважності, обережності; від якості їх роботи залежить 

продуктивність, і взагалі − рентабельність усього підприємства [60].  

Зважаючи на це, професія «технік-електрик» є багатогранною й вимагає знань з 

різних галузей науки і техніки: електроніки, мікропроцесорної техніки, автоматики, 

телемеханіки, програмування. Так, у сучасних системах освітлення, опалення, 

відеоспостереження, оповіщення використовуються електронні блоки, що мають 

програмовані мікропроцесори; для здійснення автоматизованого контролю − цифрові 

електронні вимірювальні засоби; з метою віддачі навантаженню заданої потужності 

застосовуються пристрої силової електроніки – підсилювачі потужності; для 

своєчасного виявлення та попередження безпеки, пов’язаної з виникненням струму 

короткого замикання в колі, перенапруження, витоку струму, виділення газу при 

розкладанні масла всередині трансформатора − спеціальна апаратура релейного захисту 

та автоматики; під час проектування систем енергопостачання будівлі − відповідне 
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програмне забезпечення. 

Під час професійної роботи техніка-електрика велику роль відіграють знання з 

інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці технічної документації, 

графічних документів, виконанні табличних аналітичних розрахунків, графічного 

аналізу, зберіганні, пошуку даних; уміння працювати з прикладними програмами, 

використовувати їх при вирішенні електроенергетичних завдань, зокрема, програм:  

– «Електрик 7.8», що дає змогу розраховувати потужність, силу струму при 

заданих площі перетину й умов прокладки; здійснити перевірку обраного перерізу на 

нагрів, економічну густину струму, втрати напруги; визначити струм плавлення та опір 

матеріалу провідника, енергію електричного кола, кількість теплоти, що виділяється; 

обрати автомати захисту; розрахувати роботи, обрати обладнання, пов’язане з 

електрифікацією; 

– «Cable v2.1» дає змогу попередньо оцінити перетин дроту/кабелю при різних 

умовах прокладки; розрахувати потужність по 1ф/3ф струму; розрахувати струм за 

1ф/3ф потужністю; скоригувати перетину щодо втрат довжини провідника; 

– «DIALux» та «DIALux Light Асистент» призначені для точного розрахунку 

штучного освітлення (вуличного, зовнішнього) відповідно до діючих норм, зазначених у 

національних й міжнародних стандартах та дають змогу отримати графічну візуалізацію 

о проекту; 

– «sPlan 7.0» призначена для креслення електронних та електричних схем на 

екрані ПК, передбачає створення якісних файлів для друку, що попередньо 

переглядаються, зміну масштабу й різні схеми розташування на аркуші; 

– «Voltage Fall» призначена для калькуляції втрати напруги й дає змогу 

розраховувати втрати напруги в електромережах постійного і змінного струму; 

знаходити втрати напруги в електричних колах, у тому числі й електропроводки в будь-

якому будинку; визначати опір та переріз дроту в залежності від сили струму та 

ймовірність його нагрівання при максимальному навантаженні; провести розрахунки 

робіт з електрифікації окремого приміщення або країни, підібрати з наявного в програмі 

прайс-листу необхідне електричне обладнання [272]. 

Тож, стрімке впровадження інформаційних технологій у промисловість; розвиток 
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науки й техніки в галузі енергетики й електротехніки, пов’язаних із використанням 

електроенергетичних ресурсів з метою виробництва, перетворення, передачі й розподілу 

енергії, висувають вимоги щодо рівня конкурентоспроможності техніків-електриків, їх 

постійного професійного самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти, набуття нових 

знань, умінь, творчих здібностей і особистісно-професійних якостей.  

Під час підготовки майбутніх фахівців електротехнічної галузі у політехнічних 

коледжах мають враховуватись вимоги студентів, працедавців до освітнього процесу на 

рівні, означеному державним і світовим ринком.  

На підставі здійсненого вище 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; інформаційну; 

компетентність самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти.  

У Галузевому стандарті вищої освіти України зазначено, що до 

загальнопрофесійних завдань, які мають вирішувати майбутні техніки-електрики, 

належать: «використання нормативних та довідникових матеріалів, стандартних 

методик, конструкторської, технологічної документації; проведення електричних 

вимірювань параметрів електроустаткування; застосування знань з електричних 

вимірювань, основ електротехніки, механіки при дослідженні роботи 

електроустаткування; застосування знань у професійній діяльності з основ 

електропривода, систем керування ними; проведення електромонтажних, 

налагоджувальних, експлуатаційних, ремонтних робіт електроустаткування підприємств 

і цивільних споруд; організація безпечного виконання електромонтажних, 

експлуатаційних робіт; в умовах виробничої діяльності використання програмних 

засобів і навичок роботи в комп’ютерних мережах, створення бази даних і використання 

інтернет-ресурсів; проведення контролю та аналізу основних параметрів електроенергії 

на відповідність нормативним, виконання електротехнічних розрахунків і креслень 

засобами ПК, виконання вимірювань сучасними приладами» [60].  

Ефективне розв’язання задач і якісної підготовки студентів до опанування 

спеціальних дисциплін вимагає від майбутніх техніків-електриків сформованих базових 
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компетентностей, що є переходом між ключовими і спеціалізовано-професійними 

компетентностями у професійній підготовці майбутніх фахівців.  

Керуючись аналізом наукового розуміння сутності базових компетентностей 

(поданих у п. 1.1), змістом загальнопрофесійних завдань, які мають вирішувати техніки-

електрики, враховуючи особливості їх професійної діяльності, встановлено, що під 

базовою компетентністю майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах 

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 задач у 

майбутній професійній діяльності. 

Ми погоджуємось із думкою Л. Лук’янової, що компетентнісний підхід 

«орієнтується на кінцевий результат освітнього процесу, на формування у майбутнього 

фахівця готовності ефективно використовувати потенційні можливості (знання, вміння, 

навички, цінності, психологічні особливості), зовнішні ресурси (інформаційні, людські, 

матеріальні) для досягнення поставленої мети» [169, с. 26]. Важливим вбачається 

створення моделі освіти, що, ґрунтуючись на результатах навчання, регулюватиме 

саморозвиток студентів, викладачів, системи професійної освіти.  

Аналіз джерел [32, 87, 236, 281] щодо компонентного складу компетентності 

особистості показав, що учені по-різному вбачають його структурний зміст, зокрема, 

Ю. Татур [281] виокремлює п’ять компонентів (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структурно-компонентний склад компетентності за Ю. Татуром [281] 

 

За О.Пометун [236, с. 19] компонентами, що визначають компетентності 

особистості є: «ціннісний, діяльнісний, процесуальний (особистісно-творчий)» (Рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Структурно-компонентний склад компетентності за О. Пометун [236] 

 

До структурно-змістової моделі компетенції Т.Гущина включає блоки: 

«мотиваційний, практико-прикладний, оціночно-рефлексивний» [87] (Рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Структурно-змістова модель компетенції за Т. Гущиною [87] 

 

Ми погоджуємося з думкою О.Бітюцкіх [32], що обов’язковими компонентами 

компетентності є: позитивна мотивація до прояву компетентності; ціннісне ставлення до 

змісту й результату діяльності; знання, що є основою вибору способу виконання 

діяльності; уміння і навички виконання дій на основі отриманих знань. 

Враховуючи аналіз європейського досвіду, українських перспектив упровадження 

компетентнісного підходу в систему професійної освіти, в структурі базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків виокремлено компоненти:  

– ціннісно-мотиваційний, що визначається стійкою зацікавленістю майбутніх 

техніків-електриків процесом навчання; усвідомленням цінності й значущості 

фундаментальної загальнотехнічної підготовки; прагненням до підвищення рівня 

власної навчально-пошукової та пізнавальної діяльності; намаганням використовувати 

набуті знання, уміння і навички у подальшій професійній діяльності; мотивацією до 

саморозвитку, самоосвіти, професійного вдосконалення упродовж життя; 

– когнітивний, що відображає сукупність фундаментальних знань із 

загальнотехнічних дисциплін, інформаційно-комунікаційних технологій та організації 

самостійної пізнавальної діяльності; 

Компетентність 

діяльнісний 

компонент 
ціннісний 

компонент 

процесуальний 

(особистісно-творчий) 

компонент 

мотиваційний 

блок 

Модель компетенції 

практико-прикладний 

блок 

оціночно-рефлексивний 

блок 
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– операційно-діяльнісний – 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 майбутніх техніків-електриків до 

самооцінки і самоаналізу результатів навчально-пошукової, пізнавальної діяльності; 

організації й самоконтролю процесу набуття і упровадження отриманих знань, умінь у 

практичній діяльності; усвідомлення власних помилок та уміння їх виправити.  

В умовах політехнічного коледжу формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків реалізується під час вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу, опанування яких передбачає формування наукового 

світогляду, оскільки «реалізується увесь цикл природничо-наукового пізнання: від 

спостережень і фактів до формулювання проблеми, гіпотези, логічного розвитку, 

експериментальної перевірки, використання на практиці» [282, с. 284]. Вчити студента 

мислити означає «вчити його виконувати логічні дії в ході вирішення різноманітних 

навчально-виробничих завдань» [106]. 

Загальні закономірності розвитку критичного мислення відображені у працях 

А. Брушлинського [43], З. Калмикової [134], І. Лернера [167], М. Махмутова [174], 

С. Рубінштейна [252] та інших. 

М. Махмутов під критичним мисленням розуміє «здатність людини а) бачити 

невідповідність висловлювання (думки) або поведінки іншої людини 

загальноприйнятій думці або нормам поведінки або власній уяві про них; 

б) усвідомлювати істинність або хибність теорії, положення, алогічність 

висловлювання та реагувати на них; в) уміти відокремлювати хибне, невірне від 

правильного, вірного, г) аналізувати, доводити або спростовувати, оцінювати 

предмет, завдання, показувати зразок висловлювання, поведінки» [174, с. 91]. 

Д. Халперн, практично ототожнюючи критичне та творче мислення, вважає, 

що «критичне мислення – це використання когнітивних технік або стратегій, які 

збільшують ймовірність отримання бажаного кінцевого результату; воно 
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відрізняється контрольованістю, обґрунтованістю та цілеспрямованістю; 

застосовується при вирішенні завдань, формулюванні висновків, ймовірній оцінці і 

прийнятті рішень; включає в себе оцінку власного процесу мислення» [290]. 

У практичній діяльності майбутніх техніків-електриків наявність критичного 

мислення дає змогу знаходити оптимальні шляхи вирішення загальнопрофесійних 

завдань; здійснювати критичний аналіз й оцінювання власної професійної діяльності 

(обирати методи дослідження роботи електроустаткування та технічний інструментарій 

для проведення ремонтних робіт електроустаткування підприємств і цивільних споруд; 

аналізувати доцільність використання тих чи інших програмних засобів при вирішенні 

електроенергетичних завдань під час виконання електротехнічних розрахунків і 

креслень засобами ПК тощо). Тож розвиток критичності мислення студентів є одним 

із головних завдань професійної підготовки мабутніх техніків-електриків у процесі 

формування їх базових компетентностей при вивченні дисциплін 

загальнотехнічного циклу. 

З метою розробки критеріїв, показників, засобів діагностики рівнів сформованості 

зазначених базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, з’ясуємо їх зміст та 

об’єкти оцінювання. 

Щодо фундаментальної предметної компетентності, зазначимо, що у 

професійній підготовці майбутніх техніків-електриків чільне місце займає цикл 

загальнотехнічних дисциплін, при вивченні якого у студентів формуються такі складові 

її когнітивного й операційно-діяльнісного компоненту: базові знання принципів роботи 

й фізичних процесів в електричних машинах, трансформаторах; здатність вимірювати в 

електричних колах, застосовувати в лабораторних умовах експериментальні методи й 

навички роботи з приладами, використовувати довідникові матеріали; базові уявлення 

про основні закономірності й сучасні досягнення науки в галузі електротехніки та 

електромеханіки; уміння вести дискусію, використовуючи загальнонаукові та 

професійні знання [60]. 

Фундаментальну предметну компетентність, як базову компетентність, майбутні 

техніки-електрики набувають протягом другого року навчання під час вивчення таких 

загальнотехнічних дисциплін як «Теоретичні основи електротехніки», «Фізика 
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(спеціальні розділи)», «Хімія (спеціальні розділи), «Конструкційні та електротехнічні 

матеріали» тощо. 

Зауважимо, що загальнотехнічні дисципліни є складними в опануванні, за 

навчальним планом майже 67% часу з їх вивчення віднесено на самостійне 

опрацювання. Тому перед викладачами постає проблема ефективної організації 

навчально-виховного процесу з метою формування у студентів високого рівня 

сформованості фундаментальної предметної компетентності.  

Питання формування предметних компетентностей майбутніх фахівців вивчали 

О. Аврамчук [2], М. Бєззубцева [22], Е. Дорошенко [101], А. Ольнєва [205] та ін. 

Питанню розвитку предметної компетентності під час вивчення природничих 

дисциплін приділили увагу у працях П. Атаманчук [10], І. Баженова [15], Є. Барілов [19], 

Л. Благодаренко [33], І. Бургун [46], В. Заболотний [115], І. Засядько [122], 

О. Іваницький [128], В. Каленик [132], В. Кульчицький [157], Ю. Мельник [176], 

В. Мендерецький [177], С. Муравський [190], М. Павлюк [210], О. Пінчук [219], 

Н. Приймак [242], Т. Точиліна [284], В. Чернявський [299], І. Щербаєва [323] та ін.  

Аналіз науково-методичної літератури, освітньо-професійної програми підготовки 

показав, що проблемі впровадження компетентнісного підходу в освітній процес, 

розробленні теоретико-методичних аспектів формування предметних компетентностей 

при вивченні фундаментальних дисциплін приділено належну увагу, проте, недостатньо 

висвітлено компонентну структуру фундаментальної предметної компетентності, 

організаційно-педагогічні умови, орієнтовані на її формування у студентів електричних 

спеціальностей у політехнічних коледжах.  

Спираючись на визначення понять «компетентність», «базова компетентність 

майбутніх техніків-електриків», зазначимо, що фундаментальна предметна 

компетентність характеризує здатність успішно розв’язувати загальнопрофесійні 

задачі, мобілізуючи базові предметні знання, практичні уміння та навички, що мають 

опорне значення для спеціально-професійної підготовки. 

У контексті нашого дослідження до змісту означеної компетентності включено 

такі компетенції: визначення, розпізнавання загальнотехнічних понять і ідей; 

проведення дослідів й експериментів з електричними явищами, процесами; 
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розв’язування теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із реальними ситуаціями 

у відповідній професійній галузі й освіті; пояснення електромагнітних явищ, 

застосовуючи специфічні мову й терміни, шляхом моделювання та виведення; інтеграція 

базових знань і методів під час опанування професійно орієнтованих курсів та 

спеціальних дисциплін (технічної механіки, електричних, технічних вимірювань, 

електричних машин, електричних апаратів, основи промислової електроніки, 

мікропроцесорної техніки і автоматики, електробезпеки). 

Ми переконані, що моделювання організації й управління формуванням базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків не можливе без з’ясування структури 

фундаментальної предметної компетентності, що є багатоаспектною категорією і для 

означених фахівців включає внутрішньо-предметні компетентності: навчальну 

(використання базових знань у стандартних і нестандартних ситуаціях; здатність до 

рефлексії результатів навчально-пізнавальної діяльності та творчості як рушійної сили 

самоутвердження й успіху); експериментально-дослідну (знання про структуру 

наукового дослідження та вміння проектувати, проводити експеримент, обробляти, 

аналізувати й презентувати отримані результати); компетентність із розв’язування 

задач (знання видів задач, можливих способів їх розв’язування й перевірки 

правильності, уміння використовувати міждисциплінарні зв’язки та персональний 

комп’ютер (ПК) під час їх аналізу, складання та вирішення; навички рефлексії 

готовності до вирішення задач як виду навчально-пізнавальної діяльності).  

Теоретичний аналіз, окреслення видів навчально-пізнавальної діяльності під час 

вивчення загальнотехнічних дисциплін, з’ясування сутності фундаментальної 

предметної компетентності, дають змогу виокремити чотири взаємопов’язані 

структурні компоненти: ціннісно-мотиваційний (мотивація до певного виду діяльності 

та пов’язані з нею цінності); когнітивний (знання специфіки певного виду діяльності); 

операційно-діяльнісний (перелік умінь і навичок, що мають набути студенти під час 

вивчення загальнотехнічних дисциплін); рефлексивний (рефлексія результатів діяльності 

як запорука здатності студентів до саморозвитку) (Рис. 1.4). Усі зазначені компоненти 

визначаються видами діяльності, до виконання яких залучаються студенти під час 

вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу.  
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Рисунок 1.4. Зміст компонентного складу фундаментальної предметної 

компетентності майбутніх техніків-електриків 

 

Рівень сформованості фундаментальної предметної компетентності пов’язаний із 

засвоєнням, розумінням, застосуванням набутих базових знань на практиці. На основі 

вивчення літератури з особливостей її формування, ми дійшли думки, що важливим 

елементом цього процесу є застосування інтегративного й інтердисциплінарного 

підходу, реалізація яких містить уміння переносити знання з однієї галузі знань в іншу і 

забезпечення якості фундаментальної освіти.  

Когнітивний компонент 

Передбачає наявність знань електричних понять; 

електромагнітних явищ, законів електромагнетизму, 

проходження струму крізь різні середовища; правил 

ТБ під час роботи з електричними колами та 

вимірювальними приладами, алгоритмів вирішення 

задач, вимірювання електричних величин. 

Передбачає наявність потреби в оволодінні базовими 

знаннями; позитивної мотивації до навчальної 

діяльності; наявність стійкого пізнавального інтересу 

до вивчення загальнотехнічних дисциплін з метою 

використання набутих знань у навчальній та 

подальшій професійній реалізації; регулярна 

підготовка до занять і систематичне виконання 

домашніх завдань; прагнення до творчої навчально-

пошукової діяльності з дисциплін загальнотехнічного 

циклу. 
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Рефлексивний 
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Передбачає здатність студентів до самоконтролю, 

самооцінку та самоаналіз результатів вивчення 

теоретичного матеріалу, проектування й виконання 

експерименту, результатів дослідницької діяльності, 

готовності до розв’язування фізичних задач 

електротехнічного змісту.  

Передбачає наявність у студента навичок організації 

самостійної пізнавальної діяльності; вміння 

застосовувати базові знання у практично-пошуковій 

діяльності; розв’язувати задачі електротехнічного 

змісту; володіння навичками роботи з електро-

вимірювальними приладами; наявність навичок 

організації та проведення експериментальних 

досліджень. 
 

Операційно-діяльнісний 

компонент 
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Як зазначає В. Шарко, «формування готовності студентів до застосування 

фізичних знань у інших предметних галузях є складним за таких причин: неузгодженості 

термінології споріднених дисциплін, часового розбігу, особливостями когнітивного 

розвитку студентів молодших курсів» [282, с. 33]. 

Компонентно-структурний аналіз фундаментальної предметної компетентності 

надає можливість визначити суть досліджуваного питання, конкретизувати його зміст, 

обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків, визначити відповідні форми і методи навчання. 

З’ясовано, що переорієнтація освіти на компетентнісно орієнтоване навчання розкриває 

низку проблем: викладачі зазвичай мають лише загальне уявлення про компетентнісний 

підхід; застаріла матеріальна база лабораторій, недостатнє методичне забезпечення 

гальмують створення певного педагогічного простору для забезпечення формування 

фундаментальних предметних компетентностей студентів у політехнічних коледжах.  

У зв’язку з актуалізацією питання формування фундаментальної предметної 

компетентності майбутніх техніків-електриків, для викладачів загально технічних 

дисциплін політехнічних коледжів головним орієнтиром є отримання результатів: «знає 

і розуміє», «уміє і застосовує», «виявляє ставлення й оцінює». 

Щодо інформаційної компетентності, зазначимо, що орієнтуючись на сучасний 

ринок праці, професійна освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння майбутніх 

фахівців оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби 

інформаційного суспільства, готують молодь до нового життя. Важливим вбачається не 

лише здатність оперувати знаннями, а готовність до змін відповідно до потреб ринку 

праці, активно діяти, швидко приймати рішення, чітко працювати з інформацією 

(збирати необхідні факти, аналізувати їх, робити ґрунтовні висновки, вирішувати 

поставлені задачі). Тож, своєчасною є проблема формування інформаційної 

компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей, одного з 

найважливіших чинників їх успішної діяльності.  

Відзначимо, що Європейською комісією у 2007 р. інформаційна компетентність 

була включена до категорії ключової компетентності, що є багатофункціональною, 

багатовимірною і наскрізною [86]. У цьому контексті перед викладачами коледжу постає 
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проблема створення організаційно-педагогічних умов для її формування у студентів під 

час викладання конкретних дисциплін.  

Вважаємо, що вивчення інформаційної компетентності заслуговує на особливу 

увагу. Як зазначає Н. Бібік, «більшість науковців у структурі компетентності особистості 

виділяють цю компетентність як обов’язковий елемент» [28, с. 48]. 

Фундаментальні основи використання інформаційних технологій навчання 

закладені у працях П. Атаманчука [12], М. Головка [67], О. Гудиревої [78], 

Р. Гуревича [82, 83], В. Давидовича [90], О. Дейнеки [92], М. Жалдака [109], 

Ю. Жука [111, 112], В. Лапінського [161], Б. Лаптенкова [163], C. Одайник [203], 

А.Петриці [213], Б. Позднєєва [233], C. Сисоєвої [261], О. Соловйової [269], 

О. Таможньої [279], Н. Чередніченко [298], О. Чирцова [301] та ін.  

Питаннями теорії і практики професійної підготовки майбутніх фахівців із 

застосуванням інформаційних технологій переймалися Н. Гончарова [72], 

М. Загірняк [117], Р. Клопов [143], Г. Луценко [170], Т. Матвєєва [172] та ін. 

Різні аспекти застосування персонального комп’ютера, його програмного 

забезпечення під час організації освітнього процесу розглядали Л. Карпова [137], 

Г. Козлакова [146], І. Скляр [266], В. Сумський [275], В. Швець [310] та ін. 

Вивченню особливостей роботи з електронними інформаційними джерелами 

присвячено праці А. Андрейчука [6], М. Анісімова [7], І. Богданова [37], В. Вембера [51], 

Л. Зайнутдінової [119], Т. Крамаренко [151], В. Шарко [305] та ін.  

Проблема формування інформаційної компетентності студентів висвітлена у 

працях Н. Баловсяк [18], П. Беспалова [23], О. Овчарук [200], Л. Пєтухової [216], 

О. Спіріна [274], С. Трішиної [285], Н. Яциніної [325] та інші.  

На основі аналізу літератури щодо сутності питання інформаційної 

компетентності, встановлено відсутність єдиного підходу до його трактування, а також, 

що синонімом цього поняття є «інформаційно-комунікаційна компетентність». У працях 

В. Вембера [51], А. Гуржія [86], Н. Морзе [188], О. Овчарук [200] інформаційна 

компетентність визначається як результат здатностей людини, що показують її 

підготовленість використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для 

виконання індивідуальних і суспільно-значущих завдань.  
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Поняття «інформаційна компетентність» розуміють як: «сукупність знань, умінь з 

використання інформаційних систем; здатність здійснювати веб-дизайн, розробляти 

презентації, використовувати графічні програми, відомості он-лайн бібліотек, веб-

браузерів» (М. Дагмані, Б. Юссеф) [326]; «систему здатності, уміння й відповідного 

ставлення до використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

індивідуальних та професійних потреб в умовах інформаційного 

простору» (С. Іванова) [129]; «здатність особистості використовувати інформаційно-

комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язання 

суспільно-значущих, професійних завдань» (О. Спірін) [274]; «здатність знаходити, 

оцінювати й використовувати інформацію в усіх її видах (Н. Баловсяк) [18]. До її 

структури Т. Яциніна включає такі складові: «мотиваційну, когнітивну, дидактико-

методичну, технічну, комунікативну, рефлексивну» [325]. 

На основі узагальнення зазначених підходів, зважаючи на специфіку нашого 

дослідження, поняття інформаційної компетентності ми трактуємо як особистісно-

професійний феномен, що інтегрує в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний та рефлексивний компоненти й характеризує здатність 

користуватися необхідними інструментами для пошуку, збереження й оцінювання 

інформації та використовувати її для вирішення навчальних і професійних проблем, а 

також для отримання нових знань. 

Враховуючи визначення сутності інформаційної компетентності та на підставі 

змісту освітньо-професійної програми молодших спеціалістів із напряму підготовки 

6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (нині 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка») визначено перелік інформаційних компетенцій, що 

формуються у майбутніх техніків-електриків у загальнотехнічній підготовці у 

політехнічних коледжах: переклад іншомовної інформації під час виконання навчальних 

(професійних) завдань, застосовуючи комп’ютерні системи автоматизованого перекладу 

та електронні словники; проведення пошуку нової текстової, графічної, звукової та 

відеоінформації за допомогою відповідних методів, застосовуючи ключові слова в 

електротехнічній галузі на базі професійно орієнтованих (друкованих та електронних) 

джерел; розуміння монологічного повідомлення в рамках визначеної сфери й ситуації 



35 
 

спілкування; вміння будувати діалог за змістом тексту; проведення обговорення 

проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру, що має на меті 

досягнення порозуміння; проведення усного обміну інформацією в процесі навчальних 

та професійних контактів із метою отримання інформації, необхідної для вирішення 

певних завдань діяльності; уміння робити записи, виписки, складати план тексту, 

письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; структурування 

інформації за допомогою методологічних принципів розподілу та класифікації на основі 

аналізу розрізненого інформаційного матеріалу; уміння структурувати текст, 

підготуватися до публічного виступу, застосовувати відповідні форми проведення 

дискусії за допомогою відповідних методів вербального спілкування; користування 

правилами спілкування мовця і слухача, здійснення регламентування спілкування, 

здійснення ефективного слухання [60]. 

Формування інформаційної компетентності студентів здійснюється «шляхом 

збагачення знаннями й уміннями з інформатики й інформаційно-комунікаційних 

технологій, розвитку інтелектуальних здібностей, здійснення інтерактивного діалогу в 

єдиному інформаційному просторі у процесі самостійної діяльності» [297]. 

На основі теоретичного підґрунтя і власного досвіду, з’ясовано структуру 

інформаційної компетентності майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах 

(Рис. 1.5). В інформаційному суспільстві сформованість у майбутніх техніків-електриків 

інформаційної компетентності є показником їх успішної самореалізації під час 

подальшої спеціально-практичної підготовки, вирішення загальнопрофесійних завдань. 

На думку О. Пінчук, використання інформаційно-комунікаційних технологій під 

час вивчення фундаментальних дисциплін забезпечує застосовування інформаційних 

джерел; формування інформаційної освіченості, компетентності; оволодіння 

інформаційними технологіями як інструментом професійної діяльності та загальної 

культури [219]. Тож, інформаційна компетентність майбутніх фахівців електротехнічної 

галузі розглядається як інтегративний показник, що відображає ступінь їх інформаційної 

освіти, культури. 

Стосовно компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти, слід 

зауважити, що нині перед викладачами загальнотехнічних дисциплін, що готують 
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майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах, постає проблема формування 

умінь здійснювати самостійну пізнавальну діяльність, що «сприяє поглибленню, 

розширенню, більш міцному засвоєнню знань» [69, с. 296]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Зміст компонентного складу інформаційної компетентності 

майбутніх техніків-електриків  

 

За ствердженням В. Сухомлинського, «знання, здобуті самоосвітою міцно 

зберігаються в пам’яті; у процесі самоосвіти формуються інтелектуальні риси 

особистості, індивідуальний стиль розумової праці» [277, с. 261]. 

Зазначимо, що проблема розвитку пізнавальної самостійності та її зв’язку з 

активністю студентів у навчальному процесі є актуальним предметом досліджень.  

Так, деякі аспекти формування компетентності самовдосконалення, саморозвитку 

й самоосвіти студентів розкриті у працях Н. Бухлової [47], А. Добридень [98], 

Передбачає наявність рефлексивності – 

самоконтролю, самоаналізю, самооцінки результатів 

інфомаційно-комунікаційної діяльності; самовдоско-

налення та саморозвиток за допомогою використання 

ІКТ. 
 

Передбачає навність досвіду здійснювати навчальну, 

пошукову, дослідницьку діяльності за допомогою 

засобів ІКТ; уміння спілкуватися та здійснювати 

обмін інформацією, використовуючи різноманітні 

засоби ІКТ (Інтернет-форуми, електронну пошту, 

соціальні мережі, вебінар платформи тощо); уміння 

орієнтуватися в інформаційному середовищі.  
 

Інформаційна компетентність 

Рефлексивний 

компонент 

Операційно-діяльнісний 

компонент 
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можливостей для вирішення різноманітних 

навчальних, пошукових та професійних завдань 

майбутнього фахівця; здатність аналізувати 

інформаційні ресурси, виявляти їх можливості для 

розв’язання задач навчальної та професійної 

діяльностей майбутнього фахівця. 
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Н. Коваленко [144], А. Ратушинської [247], Б. Суся [276], Є. Фоміної [289] та ін.  

Питання організації самостійної пізнавальної діяльності під час підготовки 

майбутніх фахівців знайшли відображення в дослідженнях Е. Аринханової [9], 

Г. Бобрович [34], О. Гончарова [71], П. Підкасистого [217], Н. Сидорчук [260] та ін. 

Дослідники Є. Ганін [62], А. Коновал [149], Є. Чеботарьова [297], О. Щолок [324] 

доводять, що активність самостійної пізнавальної діяльності студентів можливо 

підвищити через використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання.  

Важливо, що Радою Європи (2007 р.) визначено якості особистості, що 

розкривають сутність компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти: 

здатність і бажання вчитися все життя, що є основою безперервної підготовки у 

професійному плані, а також в особистому та громадському житті; володіння новими 

технологіями, розуміння їхнього застосування, їхніх сильних і слабких сторін, здатність 

критично сприймати інформацію, що поширюється у засобах масової інформації [116]. 

На основі аналізу педагогічної літератури з означеного питання підтверджено 

наявність різних підходів до трактування понять компетентності самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти. З’ясовано, що науковці розуміють це поняття як 

самоосвітню компетентність і розглядають її як: «здатність особистості вчитися 

протягом життя як основу безперервного навчання в контексті особистого, 

професійного, соціального життя» (І. Зимня) [124, с. 26]; «інтегративна особистісна 

властивість, забезпечена емоційно-ціннісним ставленням до саморозвитку й самоосвіти; 

досвідом вирішення проблем розвитку, розробки й реалізації моделей підготовки 

студентів до самоосвітньої діяльності; готовністю до безперервного саморозвитку 

якостей професіонала» (О. Чеботарьова) [297].  

Зауважимо, що нагальні питання сьогодення впливають на комплекс умінь, що 

забезпечують результативність самоосвіти майбутнього фахівця у контексті змін засобів 

і умов самоосвіти, що характеризуються інноваціями в навчальному середовищі. 

Зважаючи на динаміку розвитку інформаційного простору, важливо, що деякі науковці 

розглядають компетентність самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти у контексті 

її багатокомпонентності, проте необхідним показником її сформованості є високий 

рівень ефективного використання сучасних електронних освітніх ресурсів (електронних 
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підручників, мультимедійних презентацій, хмарних сервісів, платформ 

дистанційного навчання тощо).  

Так, сутність компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти 

сучасного фахівця розглядають як «цілісне багатокомпонентне професійно-значуще 

особистісне утворення, що відображає єдність готовності до ефективної самоосвіти з 

використанням новітніх форм й опорою на електронні навчально-інформаційні ресурси, 

освітні ресурси мережі Інтернет з метою неперервного самовдосконалення реалізації 

соціальних, особистісних, професійних функцій» (Л. Білоусова, О. Кисельова) [30]; 

«складну інтегровану властивість особистості, що забезпечує готовність задовольняти 

індивідуальні і соціальні потреби пізнання дійсності на основі оволодіння ЗУН, 

способами діяльності та набутого досвіду самостійного систематичного цільового 

освоєння соціального досвіду» (Н. Коваленко) [144, с. 18].  

Зазначені тлумачення поняття «компетентність самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти» дають змогу зробити висновок, що ця компетентність для 

майбутніх техніків-електриків має бути визначена як одна з важливих базових, 

загальнопрофесійних компетентностей, що характеризує здатність до ефективної 

самоосвіти з метою неперервного самовдосконалення й саморозвитку особистісно-

професійних якостей.  

Зазначимо, що компетентність самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти 

майбутніх техніків-електриків формується під час вивчення загальнотехнічних 

дисциплін на основі оволодіння ціннісно-мотиваційним, когнітивним, операційно-

діяльнісним, рефлексивним компонентами (рис. 1.6), рівень сформованості яких 

виявляється в процесі рефлексивного оцінювання діяльності [79].  

У дослідженні самостійну пізнавальну діяльність студентів політехнічних 

коледжів розглядаємо як процес отримання науково-технічної інформації, що 

характеризується активністю й самостійністю, завдяки чому студент задовольняє власні 

пізнавальні потреби, у ході підготовки до майбутньої професійної діяльності. 

На основі визначення змісту компетентності самовдосконалення, саморозвитку й 

самоосвіти майбутніх техніків-електриків, визначено компетенції, що входять до її 

структури: уміння вибудовувати життєву стратегію; здатність самостійно контролювати 
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інтелектуальний розвиток, досягати професійної майстерності, творчості; уміння 

структурувати знання, здійснювати ситуативно- адекватну їх актуалізацію, розширювати 

й збільшувати знання; адекватно оцінювати досягнуті результати й формулювати нові 

перспективні завдання. 

Помітимо, що сучасна концепція вищої освіти пов’язує хід і результати навчання 

майбутніх фахівців з якістю організації самостійної роботи. Тож, питання вдосконалення 

технології, в результаті якої формується здатність особистості до самоорганізації, 

самоосвіти, самоактуалізації, як підґрунтя для інноваційної навчально-пізнавальної 

діяльності, потреби до «навчання протягом усього життя», є актуальним [79].  

Згідно нормативних документів, що регулюють організацію навчального процесу 

у вищих навчальних закладах, самостійна робота визначається як «основний засіб 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Цей час, відведений для денної форми навчання, складає від 1/3 до 2/3 загального обсягу 

навчального часу студента. Методичні матеріали з самостійної роботи передбачають 

самоконтроль студента» [31, с. 30].  

У педагогіці існує думка, що самостійна робота студентів є особливою формою 

пізнавальної діяльності, важливою складовою дисципліни, під час вивчення якої вони 

оволодівають не лише теоретичними знаннями, практичними уміннями, навичками, а й 

розвивають самостійність, активність у процесі самовдосконалення, адже уміння 

самостійно працювати – це показник високої професійної підготовки. Самостійна робота 

є «навчальною діяльністю суб’єкта навчання з виконання завдань викладача або за 

власним бажаннями, спрямована на закріплення, поглиблення отриманих знань, 

засвоєння нового матеріалу без сторонньої допомоги» [140]. 

Дидактичне значення самостійної роботи у професійній підготовці майбутніх 

фахівців полягає в тому, що: відбувається набуття більш повних і глибоких знань, що 

характеризуються системністю, оперативністю, гнучкістю й міцністю; формується 

самостійність мислення й суджень, здатність аргументувати та висловлювати власні 

думки; удосконалюються такі професійно важливі якості особистості, як наполегливість, 

відповідальність, цілеспрямованість [282, с. 271]. 

У межах компетентнісно орієнтованого навчання під час самостійної роботи 



40 
 

студентів відбувається трансформація навчального пізнання від «знання» до «дії», від 

«знаю» до «дію», що передбачає реалізацію особистісно-діяльнісного 

підходу [282, с. 278]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Зміст компонентного складу компетентності самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти майбутніх техніків-електриків 

 

Отже, в сучасних умовах підготовки майбутніх техніків-електриків самостійна 

робота розглядається як головна складова навчального процесу професійної освіти, 

Когнітивний 

компонент 

Рефлексивний 

компонент 

Передбачає наявність умінь самоаналізу, 

самооцінки, самоконтролю, саморегуляції при 

вирішенні навчальних, дослідницьких і професійних 

завдань під час виконання творчих проектів із 

дисципліни; рефлексивні уміння під час проведення 

науково-прикладних досліджень, написанні роботи 

в МАН; критичне ставлення до отриманої 

інформації, вироблення власної позиції при набутті 

предметних знань; знаходження нестандартних 

нових рішень на основі самостійно набутих знань з 

дисципліни. 
 

Компетентність самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти 

Передбачає наявність умінь планувати діяльність 

згідно із завданням, раціонально його виконувати, 

здійснювати самоконтроль, самооцінку, уміння 

працювати з книгою; функціональність ЗУН, їх 

самостійне вдосконалення; навчально-інформаційні, 

технологічні вміння; здатність і готовність 

працювати з інформаційними технологіями з метою 

власної самоосвіти, самореалізації; уміння 

розв’язувати проблеми на основі самостійно 

отриманих знань. 
 

Передбачає розуміння сутності самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти; наявність знань щодо 

побудови та прийомів організації самостійної 

пізнавальної діяльності. 
 

Передбачає усвідомлену особистісну настанову на 

самовдосконалення в інтелектуальній сфері; 

наявність внутрішньої потреби в систематичному 

збагаченні базових та професійних знань; емоційно-

вольовий механізм щодо подолання труднощів під 

час самостійної пізнавальної діяльності; наявність 

ціннісних орієнтацій і мотивів здійснення 

самоосвіти. 

Операційно-

діяльнісний компонент 

Ціннісно-

мотиваційний 

компонент 
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тому, виникає необхідність обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування 

компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти, що забезпечує 

безперервну освіту й самоосвіту. 

Нині якісно новим є впровадження самостійної пізнавальної діяльності студентів у 

підготовку майбутніх техніків-електриків, що характеризується переорієнтуванням на 

бажання й уміння студентів самостійно оволодівати знаннями з різноманітних джерел 

інформації. Самостійній пізнавальній діяльності належить одне з провідних місць серед 

чинників ефективного навчання, тому що цей процес сприяє розвитку розумових 

здібностей студентів, їх креативності, особистісних якостей на вимоги працедавців. 

Встановлено, що загальну структуру базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків складають компетентності: фундаментальна предметна, інформаційна, 

самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти, що в сукупності визначають успішне 

вирішення загальнопрофесійних завдань з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій; здатності приймати самостійне рішення; відповідальності, критичного 

мислення; мотивації до пізнання, творчості, навчання, самонавчання і саморозвитку. 

В контексті дослідження важливим є розроблення критеріїв і показників 

оцінювання сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків під 

час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу в політехнічних коледжах. 

Аналіз наукових джерел [5, 20, 54, 57, 97, 171, 184, 264, 316] свідчить, що поняття 

«критерій» є більш широким і вміщує поняття «показник» як складову частину. Ми 

погоджуємося з думкою А. Батаршева [20], що під критерієм розуміється «загальна 

характеристику досліджуваного об’єкта, а показник визначає засоби якісної і кількісної 

оцінки критеріїв». Тож, за допомогою критеріїв і показників оцінюються умови, процес 

й результат певного виду діяльності. 

Розглянемо більш докладно критеріальний апарат оцінювання рівнів 

сформованості фундаментальної предметної компетентності. Об’єктом оцінювання є 

ціннісно-мотиваційне ставлення студентів до вивчення дисциплін загальнотехнічного 

циклу, теоретичні знання, практичні уміння й навички, здатність до рефлексії 

результатів навчально-пізнавальної діяльності. З огляду на це, визначено критерії та 

схарактеризовано показники їх сформованості:  
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 мотиваційний (цінності та мотиви щодо здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності): рівень пізнавального інтересу до вивчення фізики, якісна підготовка до 

занять, систематичність виконання завдань, самостійність, організованість, 

відповідальність, комунікативні вміння і навички (уміння працювати в парі чи групі, 

навички усної та письмової комунікації, вміння використовувати «фізичну» мову як 

засіб комунікації); 

 інтелектуально-пізнавальний (предметні знання): знання теоретичного 

матеріалу, методів розрахунку різних електричних кіл для постійного та змінного 

струму та їх використання у майбутній професійній діяльності; 

 операційний (уміння застосовувати набуті знання в загальнопрофесійній 

діяльності): уміння критично аналізувати, узагальнювати й систематизувати 

теоретичний матеріал, знаходити необхідну інформацію та використовувати її під час 

вивчення дисциплін професійного спрямування, розв’язування задач електротехнічного 

змісту, виконання експериментальних завдань; навички роботи з лабораторним 

електрообладнанням, уміння робити правильні аргументовані висновки, проводити 

розрахунки електричних величин, правильно оформляти звітну документацію з 

лабораторних робіт;  

 рефлексивний: здатність до самооцінки (рефлексії) результатів власної 

навчально-пізнавальної діяльності під час вивчення загальнотехнічних дисциплін. 

Згідно розроблених критеріїв визначено рівні їх сформованості: високий 

(творчий), середній (реконструктивний), низький (репродуктивний) (Табл. 1.2.).  

Таблиця 1.2 

Рівні та показники критеріїв сформованості компонентів фундаментальної 

предметної компетеності майбутніх техніків-електриків  
Рівні  Показники 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

Високий 

(творчий) 

Прояв високої навчальної мотивації та пізнавальної активності; регулярність підготовки 

до занять та вчасне виконання завдань. 

Середній 

(реконструк- 

тивний) 

Прояв зацікавленості загальнотехнічними дисциплінами з метою використання набутих 

знань, практичних умінь і навичок під час навчальної та подальшої професійної 

реалізації; систематичність підготовки до занять на достатньому та середньому рівнях. 

Низький 

(репродукти-

вний) 

Низька навчальна мотивація та пізнавальний інтерес до вивчення загальнотехнічних 

дисциплін, пасивне ставлення до самостійної діяльності; відсутність прагнення до 

творчості. 

Когнітивний компонент 
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Продовж. табл. 1.2 

 

З метою перевірки сформованості фундаментальної предметної компетентності 

майбутніх техніків-електриків доцільно використовувати засоби діагностики: тестові 

письмові контрольні роботи різних рівнів складності, усна відповідь, складання 

опорного конспекту; техніка виконання експерименту, оформлення звітів з лабораторної 

роботи, розв’язання задач різних типів і складності; доповіді, презентації, виконання 

творчих експериментальних завдань. 

Розглянемо критеріальний апарат оцінювання рівнів сформованості 

інформаційної компетентності. Об’єктом оцінювання є ціннісно-мотиваційне 

ставлення студентів до інформаційної діяльності, використання електронних джерел 

Високий 

(творчий) 

Наявність глибоких, міцних та узагальнених знань; вільне володіння науковими 

поняттями, термінами та фактами; здатність використовувати знання як у стандартних, 

так i в нестандартних ситуаціях у процесі розв’язання прикладних задач; володіння 

критичним і творчим мисленням.  

Середній 

(реконструк-

тивний) 

Достатній рівень засвоєння базових предметних знань із наявністю бажання їх 

використовувати  при вирішенні навчальних завдань, під час наведення аргументів на 

підтвердження власних думок. 

Низький 

(репродукти-

вний) 

Прояв переважно декларативних знань із навчальних загальнотехнічних дисциплін; 

незначне усвідомлення відповідності рівня своїх можливостей і вмінь використовувати 

базові предметні знання у подальшій навчальній та професійній діяльності.  

Операційно-діяльнісний компонент 

Високий 

(творчий) 

Прояв уміння знаходити, критично аналізувати й використовувати наукову інформацію; 

здатність проведення експерименту й відповідних розрахунків, формулювання висновків 

та належного оформлення звітної документації; вміння самостійно розв’язувати задачі: 

комбіновані типові, нестандартні прикладного спрямування. 

Середній 

(реконструк- 

тивний)  

Володіння прийомами пошуку та опрацювання інформації; прояв здібності до творчої 

діяльності, проведення експерименту, здатності аналізувати, робити висновки, 

виправляти допущені помилки, обґрунтовувати обраний спосіб розв’язку задачі.  

Низький 

(репродукти- 

вний) 

Прояв здатності виконувати завдання за зразком, проводити експеримент згідно з 

інструкцією, вмінь і навичок аналізувати, узагальнювати; прояв умінь розв’язувати задачі 

за відомим алгоритмом та зі сторонньою допомогою. 

Рефлексивний компонент 

Високий 

(творчий) 

Наявність потреби у самоосвіті, саморозвитку у професії; самоаналізу і самооцінки 

результатів навчально-пізнавальної діяльності; прагнення до постійного професійного 

самовдосконалення під час здійснення науково-прикладних досліджень під керівництвом 

викладача, розв’язування творчих задач тощо. 

Середній 

(реконструк-

тивний) 

Прояв здатності до самооцінки власних можливостей щодо використання набутих 

базових предмтених знань, практичних умінь і навичок під час самостійного 

розв’язування задач, виконання експерименту тощо; прагнення до самоактуалізації, 

постійної роботи над собою у процесі загальнопрофесійної підготовки.  

Низький 

(репродукти- 

вний) 

Невизначеність адекватної самооцінки власних можливостей і досягнень у використанні 

базових предметних знань при вирішенні навчально-пошукових завдань. 
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інформації, теоретичні знання, практичні уміння й навички застосування комп’ютерної 

техніки для вирішення прикладних завдань, здатність до рефлексії результатів 

опанування та використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивчення загальнотехнічних дисциплін. З огляду на це, визначено критерії та показники 

їх сформованості:  

– мотиваційний (цінності й мотиви щодо здійснення інформаційної діяльності 

під час навчально-пізнавального процесу): рівень пізнавального інтересу, самостійність і 

організованість в оволодінні знаннями в галузі ІКТ з метою їх застосування в подальшій 

спеціально- професійній підготовці та вирішенні виробничих завдань у майбутній 

професійній діяльності; 

 інтелектуально-пізнавальний (знання з інформаційно-комунікаційних 

технологій): знання методів і способів освоєння нових програмних продуктів, 

раціонального відбору інформаційних засобів, специфіки організації самостійного 

опанування інформаційних ресурсів; можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій для вирішення навчально-пошукових та професійних завдань; 

 операційний (уміння застосовувати набуті знання на практиці): вміння та 

навички роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням; 

здатність застосовувати набуті вміння й навички під час роботи з інформацією та її 

обміном, розв’язувати поставлені навчальні задачі; 

 рефлексивний: здатність до самооцінки власних можливостей і досягнень у 

використанні інформаційних технологій і ресурсів під час здійснення навчально-

пізнавального процесу. 

Визначено рівні та показники критеріів сформованості компонентів інформаційної 

компетентності майбутніх техніків-електриків (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Рівні та показники критеріїв сформованості компонентів інформаційної 

компетентності майбутніх техніків-електриків  
Рівні  Показники 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

Високий 

(творчий) 

Наявність власної позиції, прагнення застосування ІКТ у навчальній і професійній 

діяльності для вирішення задач; розуміння професійної цінності ІК-компетентності; 

потреби у підвищенні загальнотехнічного, професійного світогляду згідно вимог 

інформаційного суспільства; прагнення досягти успіху, професійного визнання. 
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Продовж. табл. 1.3 
Середній 

(реконструк- 

тивний) 

Прояв інтересу до інформаційної діяльності, потреби в якісному її здійсненні у  навчанні; 

самоосвіта з розвитку знань з ІКТ здійснюється під час навчання. 

Низький 

(репродукти- 

вний) 

Слабка зацікавленість інформаційними технологіями, відчуття обов’язку, необхідності 

опанування ІКТ для саморозвитку як майбутнього фахівця; слабкі, нестійкі намагання до 

самоосвіти з ІКТ. 

Когнітивний компонент 

Високий 

(творчий) 

Наявність сформованої системи знань, умінь, навичок з ІКТ; методів освоєння нових 

програмних продуктів; вирішення навчальних, професійних завдань з раціональним 

вибором засобів ІКТ; організація самостійної навчально-пізнавальної роботи засобами ІКТ; 

творчість, критичність, оперативність мислення при самостійному пошуку, перебудові 

даних; використання набутих навичок у нестандартних ситуаціях.  

Середній 

(реконструк- 

тивний)  

Прояв несистемних знань з ІКТ з наявністю бажання застосовувати інформаційні ресурси 

при вирішенні навчальних завдань; прояв уміння порівнювати, узагальнювати, 

систематизовувати інформацію під керівництвом викладача, здатність самостійно 

знаходити і застосовувати необхідну інформацію, витрачаючи при цьому значний час. 

Низький 

(репродук- 

тивний) 

Прояв переважно декларативних знань із застосування засобів ІКТ; незначне усвідомлення 

відповідності рівня своїх можливостей і вмінь використовувати ІКТ, необхідних для 

вирішення навчальних і майбутніх професійних завдань.  

Операційно-діяльнісний компонент 

Високий 

(творчий) 

Наявність здатності до опанування будь-яким засобом ІКТ для якісного вирішення 

навчальних, професійних завдань; досвіду творчої самостійної роботи з апаратними, 

програмними засобами; прийняття ефективних рішень в нестандартних ситуаціях, 

розроблення авторських програмних засобів, тематичних сайтів на основі знань з ІКТ. 

Середній 

(реконструк-

тивний) 

Прояв умінь застосування набутих знань з ІКТ при плануванні і вирішенні навчальних, 

пошукових, дослідних завдань за допомогою викладача, обміну навчальною інформацією 

за допомогою сучасних електронних ресурсів та інформаційних технологій.  

Низький 

(репродукти- 

вний) 

Відтворення узагальнених умінь пошуку і обробки інформації медіа-засобами за відомим 

алгоритмом; здатність до відтворення інформації під керівництвом викладача та за 

необхідності набуття знань з нових програмних продуктів і здійснення самостійної роботи з 

використанням ІКТ.  

Рефлексивний компонент 

Високий 

(творчий) 

Наявність потреби у самоосвіті, саморозвитку у професії і в ІКТ; самоаналізу і самооцінки 

навчально-пізнавальної діяльності на основі інформаційних технологій; прагнення до 

постійного професійного самовдосконалення з використанням ІКТ, поширення досвіду їх 

використання при вирішенні навчальних, дослідних, професійних завдань. 

Середній  

(реконструк 

тивний) 

Прояв рефлексії у пошуку, перетворенні інформації, застосування інформаційних 

технологій у навчально-пізнавальній діяльності, студентських конференціях, семінарах, 

«круглих столах», веб-квестах, що вимагають знань і умінь з ІКТ. 

Низький  

(репродук- 

тивний) 

Невизначеність адекватної самооцінки власних можливостей і досягнень у використанні 

інформаційних технологій і ресурсів при вирішенні пошукових завдань. 

 

Визначено протиріччя між необхідністю впровадження в зміст дисциплін 

загальнотехнічної підготовки майбутніх техніків-електриків принципів компетентнісно 

орієнтованої освіти і відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення. 

Тому викладач вимушений не тільки самостійно відбирати необхідний навчальний 
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матеріал для занять і для студентів, складати завдання для закріплення знань і 

самостійної роботи студентів, а також розробляти контрольно-вимірювальні матеріали 

базових компетентностей майбутніх фахівців. 

З’ясовано, що для перевірки сформованості інформаційної компетентності 

майбутніх техніків-електриків під час вивчення загальнотехнічних дисциплін доцільно 

використовувати такі засоби діагностики: тестові письмові роботи для оцінювання знань 

студентів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій; практичні роботи під час 

вивчення спецкурсу, тестові письмові роботи із завданнями, при вирішенні яких студент 

має імітувати свою взаємодію із засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 

презентації, творчі завдання, вирішення яких передбачає вміння працювати з 

комп’ютерним програмним забезпеченням. 

Отже, формування інформаційної компетентності майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах передбачає оволодіння студентами методами роботи з 

комп’ютерною технікою, розвиток умінь і навичок використовувати прикладні 

програмні продукти у подальшій спеціально-професійній підготовці та при вирішенні 

виробничих завдань у процесі майбутньої професійної діяльності. 

Розкриємо більш ґрунтовно критеріальний апарат оцінювання рівнів 

сформованості компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти.  

Об’єктом оцінювання є ціннісно-мотиваційне ставлення студентів до здійснення 

самостійної пізнавальної діяльності, теоретичні знання, практичні уміння й навички 

організації самостійної роботи студентів, здатність до рефлексії результатів здійснення 

самостійної пізнавальної діяльності. З огляду на це, ми керувалися такими критеріями та 

показниками їх сформованості:  

 мотиваційний (цінності та мотиви щодо здійснення самостійної пізнавальної 

діяльності): внутрішня потреба у самостійному систематичному збагаченні базових і 

професійних знань; ціннісні орієнтації й мотиви здійснення самостійної пізнавальної 

діяльності;  

 інтелектуально-пізнавальний (знання організації самостійної пізнавальної 

діяльності): знання етапів, прийомів самостійної пізнавальної діяльності, методів її 

контролю й оцінювання;  
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 операційний (уміння застосовувати набуті знання на практиці): вміння та 

навички здійснювати самостійну роботу та використовувати самостійно набуті знання в 

навчально-практичній і майбутній професійній діяльностях, під час вирішення 

поставлених навчально-виробничих задач; здатність застосовувати знання щодо 

організації самостійної пізнавальної діяльності із метою якісного професійного 

зростання та самовдосконалення;  

 рефлексивний: здатність до критичного аналізу й корекції результатів 

самостійної роботи; самооцінка власних можливостей і досягнень у здійсненні 

самостійної пізнавальної діяльності під час загальнотехнічної підготовки. 

Згідно з розробленими критеріями визначено рівні та показники сформованості 

компонентів компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах (табл. 1.4). 

Для перевірки стану сформованості компетентності самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти майбутніх техніків-електриків під час вивчення 

загальнотехнічних дисциплін доцільно використовувати такі засоби діагностики: 

анкетування для визначення спрямованості особистості «на себе», «на справу», «на 

взаємодію»; діагностичні письмові роботи, що враховують час їх виконання, кількість 

помилок при роботі з різними джерелами інформації; різнорівневі практичні завдання на 

перевірку теоретичних знань, умінь самостійно розв’язувати задачі, виконувати досліди; 

домашні контрольні й самостійні роботи; система творчих завдань самостійного 

спрямування. 

Формування компетентності самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти 

майбутніх техніків-електриків під час загальнотехнічної підготовки в політехнічних 

коледжах передбачає знання студентів організації самостійної пізнавальної діяльності, 

орієнтованої на добування, редагування інформації, одержаної з різних джерел; 

перенесення акцентів із запам’ятовування матеріалу на практичне застосування 

самостійно набутих знань, що відповідає сучасному інформаційному суспільству та 

вимогам ринку праці. 
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Таблиця 1.4 

Рівні та показники сформованості компонентів компетентності 

самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти майбутніх техніків-електриків  
Рівні  Показники 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

Високий 

(творчий) 

Наявність високої мотивації, усвідомлення самовдосконалення й саморозвитку як 

особистісної, суспільно значущої діяльності; прояв потреби в систематичному оновленні й 

збагаченні предметних і професійних знань з метою підвищення загальнотехнічного, 

професійного світогляду.  

Середній 

(реконструк-  

тивний) 

Наявність ціннісних орієнтацій, мотивів здійснення самовдосконалення, саморозвитку й 

самоосвіти; наявність емоційно-вольового механізму щодо подолання труднощів під час 

самостійної пізнавальної діяльності.  

Низький 

(репродукти-

вний) 

Наявність відчуття обов’язку щодо опанування різним прийомам здійснення самостійної 

роботи з метою самовдосконалення та саморозвитку як майбутнього фахівця. 

Когнітивний компонент 

Високий 

(творчий) 

Наявність сформованої системи знань, умінь, навичок організації та здійснення 

самостійної пізнавальної діяльності з метою професійного самовдосконалення й 

саморозвитку  

Середній 

(реконструк-

тивний) 

Прояв несистемних знань щодо етапів організації та здійснення самостійної пізнавальної 

діяльності з наявністю бажання професійного саморозвитку; здатність самостійно 

знаходити і застосовувати необхідну інформацію, витрачаючи при цьому значний час. 

Низький 

(репродукти-

вний) 

Прояв фрагментарних знань щодо етапів організації та здійснення самостійної 

пізнавальної діяльності; незначне усвідомлення відповідності рівня своїх можливостей і 

вмінь її використання при вирішенні навчальних і майбутніх професійних завдань.  

Операційно-діяльнісний компонент 

Високий 

(творчий) 

Здатність використовувати власні прийоми самостійної пізнавальної діяльності, прояв 

пошукових та навчально-інтелектуальних умінь роботи з науковою інформацією; прояв 

уміння самостійно працювати без додаткового контролю викладача, здійснювати 

самоконтроль і критичну самооцінку отриманих знань. 

Середній 

(реконструк-

тивний) 

Прояв уміння здійснювати самостійний пізнавальний процес за алгоритмом, який 

характеризується усвідомленим і послідовним виконанням необхідних операцій; здатність 

самостійно працювати без додаткового контролю з боку викладача. 

Низький 

(репродукти-

вний) 

Прояв уміння здійснювати первинну обробку інформації, окремі самоосвітні операції за 

вказівкою викладача, проявляючи недостатню усвідомленість доцільності та послідовності 

виконання кроків алгоритму. 

Рефлексивний компонент 

Високий 

(творчий) 

Наявність потреби в самоосвіті, саморозвитку у професії; здатність використовувати 

власний творчий підхід до організації і здійснення самостійної пізнавальної діяльності; 

здатний до систематичної рефлексії та критичного аналізу результатів самостійної роботи. 

Середній 

(реконструк- 

тивний) 

Прояв рефлексії власних можливостей щодо результатів здійснення самостійної 

пізнавальної діяльності; прагнення до постійної роботи над собою в процесі здійснення 

самостійної роботи під час загальнопрофесійної підготовки.  

Низький 

(репродукти-

вний) 

Невизначеність адекватної самооцінки власних можливостей і досягнень при здійсненні 

самостійної пізнавальної діяльності. 

 

Таким чином, на основі теоретичного опрацювання, власного досвіду, у 

дослідженні визначено критерії (мотиваційний, інтелектуально-пізнавальний, 
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операційний та рефлексивний) і рівні (низький, середній, високий) сформованості 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах за 

структурними компонентами. 

 

1.3 Стан підготовки майбутніх техніків-електриків у політехнічних 

коледжах 

 

Згідно Державного класифікатору професій (ДК 003:2010) професія 3113 Технік-

електрик належить до розділу 4.3 Фахівці й «вимагає знань в одній чи більше галузях 

природознавчих, технічних і гуманітарних наук; його професійні завдання полягають у 

виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням 

методів відповідних наук» [96]. Підготовка майбутніх фахівців електротехнічної галузі 

може здійснюватись у ВНЗ І-ІІ р.а, зокрема, в політехнічних коледжах.  

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» коледж – це «галузевий вищий 

навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що 

проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра 

та/або бакалавра, прикладні наукові дослідження; здійснює підготовку фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста» [121]. Зазначимо, що під час 

навчання в коледжі особа має право отримати освітньо-кваліфікаційний рівень: 

 молодшого спеціаліста (неповної вищої освіти) за наявності базової загальної 

середньої освіти, яка має спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення 

виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних 

посад у певному виді економічної діяльності [121]; 

 молодшого бакалавра на початковому рівні вищої освіти – за наявності 

повної загальної середньої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти освітньо-професійної програми обсягом 90-120 кредитів європейської системи 

трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС);  

 бакалавра на першому рівні вищої освіти – за умови успішного виконання 

освітньо-професійної програми обсягом 180-240 кредитів ЄКТС [121].  

Політехнічні коледжі виконують подвійну функцію: надають молоді повну 
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загальну середню освіту й одночасно готують її до професійної діяльності відповідного 

технічного спрямування. Метою освітнього процесу коледжу є «підготовка 

конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб 

суспільства, ринку праці, держави у кваліфікованих фахівцях» [31, с. 10]. 

Розв’язання цього завдання в політехнічному коледжі потребує обґрунтування 

змісту й доцільності використання педагогічних технологій у підготовці молодших 

спеціалістів, які б володіли високим рівнем професійних теоретичних знань, практичних 

умінь і навичок та були здатними здійснювати професійну діяльність в умовах 

постійного впровадження інформаційно-комунікаційних, науково-технічних досягнень.  

У коледжі «навчально-виховний процес реалізується на основі структурно-

логічної схеми (СЛС) підготовки фахівців, що є необхідною умовою впровадження 

кредитно-модульної системи організації цього процесу» [31, с. 11]. 

Приклад СЛС підготовки фахівців за спеціальністю 5.05070104 «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» (нині 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), розробленої у 

Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного 

університету (ХПТК ОНПУ), подано у додатку В. Така схема наочно відображає зв’язки 

між навчальними дисциплінами за складом і напрямом.  

Згідно з СЛС реалізація інтердисциплінарних зв’язків (ІДЗ) навчальних дисциплін 

передбачає три етапи: розробка викладачами навчальних і робочих навчальних програм, 

що включають СЛС ІДЗ з урахуванням хронології вивчення дисциплін: попередні, 

синхронні, перспективні [238, с. 244]; розробка навчально-методичного забезпечення 

теоретичних і лабораторно-практичних занять; впровадження ІДЗ в освітній процес. 

Результативність виконання останнього етапу залежить від факторів: матеріально-

технічної бази навчального закладу, чіткої організаційно-методичної роботи, 

координації викладацької діяльності методистами коледжу, рівня професійної 

підготовленості викладачів, їх компетентності [238]. 

На основі ОПП за кожною спеціальністю розробляється навчальний план, який 

визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у ЄКТС, послідовність вивчення 
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дисциплін, форми проведення навчальних занять, їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми поточного й підсумкового контролю. За даними СЛС, навчального плану, 

підготовка майбутніх фахівців передбачає вивчення дисциплін загальнотехнічного 

циклу, у процесі чого формуються базові (загальнопрофесійні) компетентності, складові 

яких забезпечують логічні зв’язки з майбутньою навчальною діяльністю певної 

спеціальності з отримання спеціалізовано-професійних компетентностей. 

Згідно з СЛС підготовки майбутніх техніків-електриків чільне місце займають 

загальнотехнічні дисципліни. Результатом їх вивчення є набуття базових 

компетентностей, що є «фундаментом» для успішного опанування дисциплін 

спеціально-професійного циклу та вирішення загальнопрофесійних завдань під час 

подальшої професійно-практичної діяльності.  

Компетентнісно орієнтоване навчання ґрунтується на «особистісно-діяльнісному 

підході до організації освітнього процесу, що передбачає дотримання певного алгоритму 

щодо проектування діяльності студентів» [282, с. 45]. Таке навчання акцентує на 

особистості студента й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі 

виконання студентом певного комплексу дій; вимагає постановки питання: «Яким 

способам діяльності навчати майбутніх фахівців у процесі вивчення тієї чи іншої 

дисципліни?». 

Різні аспекти означеної проблеми розглянуто в працях Л. Виготського [52], 

М. Волкової [58], В. Давидова [89], В. Заболотного [114], О. Леонтьєва [166], 

В. Мерлін [178], Т. Михайленка [181], С. Рубінштейна [252], І. Шокіної [318] та ін.  

На думку Л. Благодаренко, результатом особистісно орієнтованого навчання є 

«становлення особистості, яка володіє дослідним методом, навичками формулювання, 

аналізу навчальних проблем, знаходження шляхів їх вирішення, усвідомлення 

одержаних результатів; має високі моральні якості, здатність до гуманних вчинків» [33]. 

Як стверджує В. Шарко, особистісно орієнтована освіта «передбачає навчання на основі 

успіху, відмови від примушення» [306].  

З огляду на зазначене, особистісний компонент особистісно-діяльнісного підходу 

до організації освітнього процесу в умовах компетентнісно орієнтованого начання 

майбутніх фахівців передбачає створення умов для самореалізації студентів, а 
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діяльнісний компонент такого підходу передбачає опанування студентами навичок і 

вмінь самостійної пізнавальної діяльності у навчально-пошуковій роботі з електронними 

інформаційними ресурсами. Тому, оволодіння пошуком, обробкою, використанням 

інформації є інструментом для досягнення мети – формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків під час вивчення загальнотехнічних дисциплін у 

професійній підготовці.  

Як зазначає І. Шокіна, «обидва компонента (особистісний і діяльнісний) 

нерозривно пов’язані тому, що особистість є суб’єктом діяльності, яка визначає його 

особистісний розвиток» [318]. За ствердженням О. Леонтьєва, «чим різноманітніші види 

діяльності, до яких залучена особистість, тим багатшою вона є» [166]. 

Тож, характерною особливістю особистісно орієнтованого підходу до формування 

базових компететностей майбутніх техніків-електриків у процесі професійної підготовки 

в політехнічних коледжах під час вивчення загальнотехнічних дисциплін є орієнтація 

навчання на самостійний пошук і засвоєння інформації електротехнічного змісту в ході 

активної розумової діяльності. 

Орієнтація на досягнення сформованості базових майбутніх техніків-електриків 

вимагає від викладачів загальнотехнічних дисциплін не примушувати, а мотивувати 

студентів до здійснення навчально-пошукової, пізнавальної діяльності за допомогою 

медіа-засобів; сприяти отриманню досвіду творчої діяльності та ціннісного ставлення до 

базових предметних знань, знань у галузі ІКТ та організації самостійної пізнавальної 

діяльності. На відміну від традиційної системи підготовки фахівців компететнісно 

орієнтоване навчання передбачає  оволодіння студентами знань у комплексі, 

накопичення досвіду розв’язання загальнопрофесійних задач та уміння їх застосовувати 

у виробничих ситуаціях під час здійснення професійної діяльності у майбутньому.  

З позицій «знаннєвого підходу», рівень освіченості майбутнього фахівця 

визначається обсягом знань та його енциклопедичністю, проте в умовах інформаційно-

прогресивного суспільства рівень освіченості визначається здатністю фахівця 

вирішувати виробничі проблеми різної складності на основі набутих знань, тобто, 

акцентується увага на здатності використовувати знання. Упровадження 
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компетентнісного підходу в систему професійної освіти передбачає його вплив на зміст 

освіти, який набуває діяльнісного характеру [282, с. 17]. 

В освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) та освітньо-професійній 

програмі підготовки (ОПП) майбутніх фахівців діяльнісний зміст навчання 

розкривається через способи діяльності (уміння, навички), якими мають оволодіти 

студенти під час вивчення матеріалу; через сформований досвід діяльності, навчальні 

досягнення, що має бути продемонстровано на кожному етапі навчання. 

У табл.1.5 наведено вимоги до рівня загальнопрофесійних компетенцій майбутніх 

техніків-електриків під час вивчення таких дисциплін як «Фізика (спеціальні розділи)», 

«Хімія (спеціальні розділи)», «Теоретичні основи електротехніки», «Конструкційні та 

електротехнічні матеріали». 

Таблиця 1.5 

Вимоги до рівня навчальних досягнень майбутніх техніків-електриків у 

загальнотехнічній підготовці  
Навчальна 

дисципліна 

Державні вимоги до рівня загальнопрофесійних компетенцій майбутніх техніків-

електриків 

1 2 

Фізика 

(спецрозділи) 

Студенти: 

володіють експериментальними способами дослідження електричних явищ та 

знають можливості їх використання у подальшій практичній діяльності; 

здатні класифікувати різні види електроприладів, знають способи їх підключення та 

мають навички їх використання під час досліджень; 

уміють розраховувати характеристики електричних та магнітних полів, силу струму в 

провіднику, електричний заряд, що проходить крізь провідник за певний час, кількість 

теплоти, що виділяється при проходженні струму по провіднику у процесі розв’язування 

прикладних задач, використовуючи відповідні фізичні методи та програмне 

забезпечення комп’ютерів; уміють розпізнавати метали, провідники, напівпровідники, 

використовувати зонну теорію; 

мають навички розрахунку різних електричних кіл для постійного і змінного струму; 

здатні будувати графічну залежність провідності матеріалів від температури, вольт-

амперну характеристику; застосовувати набуті знання з фізики при вивченні 

загальнотехнічних, спеціальних дисциплін. 

Хімія  

(спецрозділи) 

Студенти: 

володіють навичками розрахунку фізичних величин у хімічній формулі та хімічному 

рівнянні; 

уміють складати електронні формули хімічних елементів; знаходити взаємозв’язок 

між класами неорганічних речовин; 

здатні прогнозувати характер поводження металу у певному середовищі; процеси, що 

відбуваються при електролізі та роботі гальванічного елемента; 

уміють впливати на швидкість хімічної реакції за допомогою каталізаторів та зміни 

інших параметрів реагуючої системи. 

Теоретичні 

основи  

Студенти: 

володіють навичками складання електричних схем; експериментальними  
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Продовж. табл. 1.5 
1 2 

електротехніки способами дослідження режимів роботи електричних та магнітних кіл;  

уміють використовувати сучасні методи розрахунку простих і складних кіл 

постійного й змінного струму; 

здатні застосовувати набуті знання з теоретичних основ електротехніки при вивченні 

загальнотехнічних, спеціальних дисциплін, у майбутній діяльності. 

Конструкційні 

та  

електротехнічні 

матеріали 

Студенти: 

володіють навичками проведення експериментів з електротехнічними матеріалами 

згідно потреб електричного кола та техніки безпеки при роботі; 

здатні класифікувати матеріали за видами, характеристиками, призначенням; 

уміють аналізувати технологічний процес та поведінку електричного кола після 

використання певних матеріалів; 

здатні знайти заміну неякісному матеріалу, виходячи з фізико-хіміко-технологічних 

характеристик та їх впливу на людину; 

уміють вірно визначати та обґрунтовано обирати електротехнічні матеріали; 

уміють об’єктивно оцінювати вплив використовуваних матеріалів на екологію та 

здоров’я людини; здатні застосовувати набуті знання з конструкційних та 

електротехнічних матеріалів при вивченні загальнотехнічних, спеціальних дисциплін. 

 

Застосування особистісно-діяльнісного підходу в умовах компетентнісно 

орієнтованого навчання передбачає використання різних форм організації освітньої 

діяльності. Аналіз досвіду викладачів загальнотехнічних дисциплін свідчить, що 

традиційними освітніми технологіями, розробленими для «знаннєвого підходу», 

неможливо ефективно формувати компетентності студентів.  

Отже, актуалізується проблема оновлення педагогічних технологій, якими мають 

володіти викладачі. Добір методів навчання має забезпечувати високий ступінь 

самостійного виконання студентами завдань інтегративного змісту. Викладач має бути 

джерелом знань, контролюючим суб’єктом, організатором активної самостійної 

пізнавальної діяльності студентів, їх консультантом і помічником. 

Під час організації освітньої діяльності, орієнтованої на формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення загальнотехнічних 

дисциплін пріоритетного значення набувають такі форми: інтерактивні заняття; 

лабораторно-практичні роботи дослідницького характеру; тематичні науково-практичні 

конференції; предметні конкурси й турніри; спецкурси, спрямовані на розвиток 

загальнопрофесійних компетентностей. 

Врахування визначених нами форм дає можливість для виокремлення основних 

засобів навчання під час вивчення загальнотехнічних дисциплін студентами 
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електричних спеціальностей: творчі проекти виробничого змісту; веб-квести 

інтегративного характеру; матеріали електронного навчально-методичного комплексу 

(ЕНМК); задачі електротехнічного змісту; творчі експериментальні завдання. 

Аналіз змісту наведених в таблиці даних, свідчить, що вони стосуються переважно 

застосування вмінь і навичок у подальшій навчально-професійній діяльності. Тож, 

набуті знання повністю відповідають умінням. Основною умовою набуття досвіду з 

будь-якої діяльності є самостійне її виконання й дотримання послідовності етапів: 

мотиваційно-цільового, операційно-функціонального, контрольно-рефлексивного 

(В. Шарко) [307].  

Особистісно-діяльнісний підхід до організації компетентнісно орієнтованого 

навчання дає змогу здійснювати підготовку майбутніх фахівців на принципах активної 

взаємодії, конструктивного діалогу, співпраці викладача й студента. Здатність 

викладачів реагувати на зміни, гнучкість у прийнятті рішень, уміння долати стереотипи 

мислення та дій є необхідною умовою реалізації компетентнісно орієнтованого навчання 

під час підготовки майбутніх фахівців у політехнічних коледжах. 

На основі теоретичного аналізу, ми з’ясували, що система професійної підготовки 

майбутніх техніків-електриків у політехнічному коледжі містить складові – 

загальнопрофесійну (вивчення загальнотехнічних дисциплін) і професійну (вивчення 

професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін). У сучасних умовах специфіка 

підготовки майбутніх фахівців потребує особистісно-діяльнісного підходу до 

компетентнісно-орієнтованого навчання, що передбачає чітке усвідомлення 

викладачами політехнічних коледжів, які компетентності необхідно сформувати у 

студентів, щоб вони в майбутньому ефективно використовували набуті знання під час 

професійної діяльності. Вирішення проблеми професійного становлення майбутніх 

фахівців у політехнічних коледжах має реалізовуватись шляхом їх професіоналізації та 

самореалізації протягом усього терміну навчання, починаючи з загальноосвітньої 

підготовки на І курсі навчання. У цьому контексті процес формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків протягом другого року навчання у 

коледжі є основою, «фундаментом» для їх подальшої спеціально професійної 

підготовки.  
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З метою здійснення попередньої аналітичної роботи щодо визначення стану 

підготовки майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах було проведене 

пілотне дослідження, що передбачало: 

– опитування викладачів фундаментальних загальнотехнічних дисциплін щодо 

визначення стану реалізації принципів компетентнісно орієнтованого навчання під час 

підготовки майбутніх фахівців; 

– опитування майбутніх техніків-електриків щодо визначення стану їх 

підготовки до здійснення навчально-пошукової та самостійної пізнавальної діяльності 

засобами ІКТ під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу, а саме: їх розуміння 

належного місця фундаментальних дисциплін у професійній підготовці; виявлення 

труднощів, що виникають у процесі навчання; визначення особливостей їх розуміння 

ролі науково-пошукової й самостійної пізнавальної діяльностей за допомогою медіа-

засобів; визначення стану їх готовності до сприйняття змісту інтеграційного матеріалу; 

визначення рівня зацікавленості студентами щодо формування умінь із організації 

пізнавальної діяльності засобами ІКТ; з’ясування задоволеності рівнем своєї 

загальнопрофесійної підготовки. 

В анкетуванні брали участь 95 викладачів різних кваліфікаційних категорій 

(рис. 1.7) коледжів м. Херсона, м. Нової Каховки Херсонської області, м. Миколаєва, 

м. Тернополя, м. Надвірни Івано-Франківської. Зведені дані наведено в додатку А.1. 

 

Рисунок 1.7. Розподіл респондентів за кваліфікаційними категоріями 

 

Респондентам було запропоновано питання розробленої анкети та декілька 

варіантів відповідей, із яких вони могли вибрати один варіант, що максимально 

відповідає їх думці (Додаток А.2). Перше запитання ми ставили з метою дізнатися – чи 
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розрізняють викладачі відмінність між педагогічними категоріями «компетентність» і 

«компетенція». Це було важливо, оскільки неможливо ефективно впроваджувати 

принципи компетентнісно орієнтоване навчання при відсутності обізнаності щодо змісту 

даних понять. Загальні результати розуміння викладачами базових понять 

компетентнісного підходу до навчання наведені в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Результати відповідей викладачів на запитання:  

«Чи розрізняєте Ви поняття «компетентність» і «компетенція»»? 

Показники 

Варіанти відповідей 

В
сь

о
го

 

Я ототожнюю 

ці два поняття 

 

Компетентність 

фахівця включає в 

себе певну 

компетенцію 

Компетенція 

фахівця включає в 

себе певну 

компетентність 

Важко дати 

відповідь, ще 

не 

визначились 

Кількісний 24 31 30 10 95 

Відсотковий 25,3% 32,6% 31,6% 10,5% 100% 

 

Аналіз відповідей респондентів на перше запитання засвідчив, що переважна 

більшість педагогів (56,9%) не вбачають відмінності між поняттями  «компетентність» і 

«компетенція» або не розуміють їх змістового наповнення, а 10,5% викладачам важко 

було дати відповідь по причині не визначеності. Це, по-перше, зумовлено недостатньою 

поінформованістю викладачів, оскільки компетентнісний підхід в умовах професійної 

освіти впроваджується відносно недавно та вимагає подальшого осмислення й значної 

організаційної роботи. У науці дотепер тривають дискусії щодо змісту понять 

«компетентність» і «компетенція». По-друге, викладачі недостатню кількість часу 

виділяють на самоосвіту, що є важливим процесом здобування нових знань, 

продиктованих сучасними вимогами. У коледжах технічного спрямування освітянин 

переважно приділяє увагу поповненню лише фахових знань, а ті, що прямо не 

стосуються його спеціалізації, залишаються поза його увагою. 

Друге й третє запитання анкети мали на меті з’ясувати частоту організації роботи 

студентів, як під час аудиторних занять, так і самостійної роботи, засобами ІКТ; 

отримати інформацію про види навчальної роботи, які найчастіше виконують студенти 

на комп’ютері. Результати анкетування наведені відповідно в таблицях 1.7, 1.8. 

Відповіді на друге питання засвідчили, що невелика кількість респондентів 

(26,3%) систематично організовують на заняттях роботу студентів із комп’ютерною 
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технікою, а саме: здійснення перегляду відеодослідів, навчальних відеоуроків, фільмів, 

презентацій; виконання віртуальних лабораторних робіт; перевірка базових знань за 

допомогою електронного тестування тощо.  

Таблиця 1.7 

Результати відповідей викладачів на запитання: «Як часто Ви організовуєте роботу 

студентів із медіа-засобами під час аудиторних занять?» 

Показники 
Варіанти відповідей 

Всього 
Систематично Періодично Ніколи 

Кількісний 25 64 6 95 

Відсотковий 26,3% 67,4% 6,3% 100% 

 

Оскільки значне число коледжів не має можливості забезпечити всі кабінети 

загальнотехнічних дисциплін комп’ютерною технікою, проекторами, інтерактивними 

дошками тощо, тому більшість (67,4%) викладачів вказали на те, що під час аудиторних 

занять вони періодично організовують роботу студентів із сучасними медіа-засобами. 

Ми вважаємо, що це є позитивним моментом, що сприяє формуванню базових 

компетентностей у процесі загальнотехнічної підготовки майбутніх фахівців у коледжах. 

Незначний відсоток (6,3%) педагогів під час лекційних і практично-лабораторних занять 

ніколи не використовують комп’ютерну техніку як засіб навчання. Це може бути 

пояснено, по-перше, тим, що в кабінетах і лабораторіях загальнотехнічних дисциплін 

збережена потужна матеріально-технічна база, яка постійно поновлюється. Таким 

чином, викладачам немає потреби проводити віртуальні лабораторні роботи за 

допомогою відповідних програмних засобів, демонструвати відеодосліди тощо. По-

друге, можна припустити, що даний відсоток викладачів не має достатніх знань у галузі 

сучасних ІКТ, щоб їх використовувати під час занять без допомоги технічного 

персоналу. Тому нині актуалізується проблема володіння викладачами відповідним 

рівнем інформаційно-комунікаційної компетентності, що є обов’язковою умовою якісної 

підготовки майбутніх фахівців. 

Оскільки в коледжах під час вивчення дисциплін загальнотехнічного спрямування 

2/3 навчального матеріалу відводиться на самостійну роботу студентів, тому перед 

викладачами постає непроста задача навчити майбутніх фахівців ефективно 

організовувати самостійну пізнавальну діяльність. Під час опитування викладачів по 

четвертому запитанню анкети «Які види навчальної роботи з дисципліни найчастіше 



59 
 

виконують ваші студенти за допомогою ПК?» ми ставили за мету з’ясувати арсенал 

використовуваних викладачами засобів ІКТ та відповідних форм організації самостійної 

роботи (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Результати відповідей викладачів на запитання: «Які види самостійної роботи з 

дисципліни найчастіше виконують ваші студенти за допомогою ПК?» 

Варіанти відповідей 
Кількість викладачів 

Осіб. % 

Пошук додаткової інформації з фізики (реферати, доповіді тощо) 39 41,1% 

Робота з електронними підручниками  32 33,7% 

Робота під час здійснення тематичних проектів, веб-квестів. 16 16,8% 

Робота під час дистанційного навчання у Skype, Hangouts, Moodle тощо або під 

час онлайн-консультацій із викладачем  
8 8,4% 

 

Відповіді на третє запитання засвідчили, що найчастіше викладачі 

використовують завдання, що передбачають самостійну підготовку студентами 

матеріалів для рефератів і доповідей (41,1%), пошук яких здійснюють засобами мережі 

Інтернет; роботу з електронними підручниками (33,7%) з метою вивчення нового 

матеріалу та розв’язування задач. Позитивне вбачаємо в тому, що під час організації 

самостійної роботи студентів 16,8% викладачів застосовують проектні технології. 

Незначна кількість викладачів (8,4%) проводять онлайн-консультації для студентів у 

Skype, Hangouts та за допомогою інших програмних засобів. 

На четверте запитання анкети «Чи вважаєте Ви за доцільним використовувати 

принцип наступності у вивченні окремих тем і понять із дисциплін загальнотехнічного 

циклу як передумову інтеграції знань?» усі респонденти 100% позитивну відповідь.  

Аналіз опитування (додаток А.3), проведеного серед  викладачів фундаментальних 

загально технічних дисциплін п’яти коледжів технічного спрямування, засвідчив, що під 

час укладання робочої програми з дисципліни для студентів електричних спеціальностей 

відбувається довільний добір тематики виконуваних лабораторних робіт у залежності 

від наявності й стану матеріальної бази навчального закладу. 75% респондентів указали 

на необхідність суттєвого покращення умов для проведення фізичного експерименту. 

Викладачами виокремлено такі головні проблеми: недостатня кількість 

демонстраційного та лабораторного обладнання (71%); відсутність інструкцій до 

лабораторних робіт, призначених для політехнічних коледжів (100%); недостатня 
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кількість методичних розробок для проведення короткочасного фронтального 

експерименту, в рамках якого можна ставити студентам експериментальні завдання 

(95%) в умовах політехнічного коледжу; обмеження технічних умов для проведення 

віртуальних лабораторних робіт (47%).  

Збідніла та застаріла матеріальна база обумовлює проведення експериментальних 

робіт фронтальним способом. За перелічених умов викладачі змушені обирати 

виконувані роботи згідно з можливостями навчального закладу, що приводить до 

розбіжностей у переліку виконуваних лабораторних робіт у різних коледжах технічного 

спрямування. Також виявлено недостатній рівень матеріального й готового методичного 

забезпечення навчального процесу з дисциплін загальнотехнічного циклу, в тому числі й 

електронного (навчальних програмно педагогічних засобів, електронних підручників, 

конструкторів занять, навчальних сайтів викладачів тощо). Ми дійшли висновку про 

необхідність створення електронного інформаційно-навчального середовища як 

супроводу процесу формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків 

у політехнічних коледжах; про доцільність проведення заходів щодо оновлення змісту 

дисциплін загальнотехнічних дисциплін на основі компетентнісного, особистісно-

діяльнісного, інтегративного підходів.   

Отже, можемо констатувати, що якісний процес формування базових 

компетентностей майбутніх фахівців під час їх професійної підготовки в умовах 

компетентнісно орієнтованого навчання передбачає застосування принципово нової 

методології до організації освітнього процесу з широким залученням засобів ІКТ та 

впровадженням різноманітних форм самостійної роботи студентів із метою активізації 

пізнавальної діяльності. Але на сучасному етапі викладачі фундаментальних дисциплін 

не можуть повноцінно задовольнити в цьому потреби студентів. Це пояснюється 

недостатнім рівнем впровадження педагогами принципів компетентнісного підходу до 

навчання та низьким рівнем використання сучасних засобів ІКТ в освітньому процесі. 

З огляду на розглядувану проблему було здійснено анкетування студентів 

електричних спеціальностей коледжів технічного спрямування.  

Пілотне дослідження стану підготовки майбутніх техніків-електриків до 

здійснення навчально-пошукової та самостійної пізнавальної діяльності засобами ІКТ 
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під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу проводилося на ІІ курсі їх базової 

професійної підготовки (ІІ семестр 2013-2014 навчального р.). У дослідженні брали 

участь 208 студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології», а саме: 68 студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 

Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 

університету, 46 студентів спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд», 25 студентів спеціальності «Виробництво електричних 

машин і апаратів» Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного 

політехнічного університету, 49 студентів спеціальності «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 20 студентів спеціальності 

«Обслуговування у ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» 

Миколаївського політехнічного коледжу. 

Дослідження здійснювалось за допомогою опитувальника (Додаток А.4) За 

результатами опитування (табл. 1.9) щодо розуміння студентами місця 

фундаментальних загальнотехнічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх 

техніків-електриків (запитання 1,2) 75% респондентів вважають, що найбільш 

значущими є дисципліни загальнотехнічного й природничо-наукового циклу. 

Таблиця 1.9 

Розуміння студентами місця фундаментальних загальнотехнічних дисциплін у 

професійній підготовці майбутніх техніків-електриків 

Варіанти відповідей 
Кількість викладачів 

Осіб % 

Дисципліни загальнотехнічного циклу 89 42,8% 

Дисципліни природничо-наукового циклу 67 32,2% 

Дисципліни економічного циклу 36 17,3% 

Дисципліни соціально-гуманітарногог циклу 16 7,7% 

 

Отже, студенти більш високо оцінюють дисципліни, орієнтовані на формування 

умінь і навичок вирішувати конкретні практичні завдання технічного змісту. Також 170 

опитаних респондів, що складає 81,7%, однозначно бажають покращити (поглибити) 

свої базові знання з дисциплін загальнотехнічного циклу. 

Вивчення ступеня розуміння студентами ролі медіа-засобів у процесі базової 

професійної підготовки (запитання 3,4) з’ясувало, що 70,7% – 147 респондентів 
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схиляється до думки, що ефективність здійснення навчально-пошукової та самостійної 

пізнавальної діяльностей під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу 

забезпечується використанням ІКТ (табл. 1.10).  

Таблиця 1.10 

Результати відповідей студентів щодо їх задоволення наявним комп’ютерним 

забезпеченням для ефективного здійснення загальнопрофесійної підготовки 

Показники 

Варіанти відповідей 

Всього Так, 

задоволений(а) 

Частково 

задоволений(а) 

Ні,  

незадоволений(а) 

Кількісний 77 103 28 208 

Відсотковий 37,0% 49,5% 13,5% 100% 

 

Проте більшість майбутніх техніків-електриків (49,5%) частково задоволені 

наявним у коледжі комп’ютерним забезпеченням, необхідним для отримання ними 

базових професійних знань, умінь і навичок  

Метою п’ятого запитання (табл. 1.11) було виявлення основних труднощів 

освітнього процесу, що виникають у майбутніх техніків-електриків під час вивчення 

дисциплін загальнотехнічного циклу. 

Таблиця 1.11 

Результати відповідей студентами на запитання: «Які труднощі виникають  

у Вас під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу?» 

Варіанти відповідей 
Кількість викладачів 

Осіб % 

Велика кількість самостійних робіт, мені важко організувати ефективну 

самостійну пізнавальну діяльність 
92 44,2% 

Часто виникають труднощі під час самостійного розв’язування розрахункових 

задач, вирішення завдань практичного характеру 
69 33,2% 

Практично відсутній взаємозв’язок знань із дисциплін загальнотехнічного 

циклу, тому мої знання формальні (поверхневі) 
28 13,5% 

Недостатня кількість творчих завдань, що передбачають використання засобів 

ІКТ і прояву критичного мислення та креативності 
19 9,1% 

 

Дані таблиці 3.6 свідчать, що освітній процес із загальнопрофесійної підготовки 

майбутніх техніків-електриків є недосконалим, студентами відчувають найбільші 

труднощі під час виконання самостійних робіт, їм важко самостійно організувати 

ефективний процес пізнавальної діяльності (44,2%); також респоненди вказали на те, що 

в них часто виникають труднощі у процесі самостійного розв’язування розрахункових 

задач, вирішення завдань практичного характеру (33,2%). 
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Той факт, що 28 студентів із 208 опитаних респондентів (13,5%) найбільші 

труднощі вбачають у формальності своїх знань, вказує на доцільність проведення 

заходів щодо модернізації змісту загальнопрофесійної підготовки майбутніх техніків-

електриків на основі міждисциплінарної інтеграції. Наші висновки також 

підтверджуються результатами відповідей студентів на шосте запитання: «Чи вважаєте 

Ви, що під час вивчення конкретної дисципліни навчальний матеріал має бути 

пов’язаний із знаннями з інших дисциплін загальнотехнічного циклу?» – 66,8% 

респондентів дали однозначну відповідь «так»; 23,1% студентів вказали на відповідь 

«Скоріше так, ніж ні»; 10,1% схились до думки «Можливо». Таким чином, майбутні 

техніки-електрики виявили готовність до сприйняття змісту інтеграційного матеріалу 

під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу. 

Позитивний момент вбачається в тому, що на сьоме запитання анкети «Чи 

вважаєте Ви, що підвищенню рівня загальнопрофесійної підготовки майбутніх техніків-

електриків сприятиме дисципліна «Основи організації самостійної роботи майбутніх 

техніків-електриків засобами інформаційно-комунікаційних технологій»?» більшість 

студентів (72,6%) дали однозначну відповідь «так». Можна зробити висновок про те, що 

для активізації пізнавальної діяльності молодого покоління доцільно використовувати 

широкий спектр медіа-засобів, урізноманітнювати форми самостійної роботи студентів, 

виконання яких передбачає знання у галузі ІКТ. 

Аналіз результатів восьмого запитання анкети щодо оцінювання майбутніми 

техніками-електриками рівня своєї загальнопрофесійної підготовки дав змогу з’ясувати: 

більшість студентів вважають, що їх рівень засвоєння базових знань, набуття 

практичних умінь і навичок успішно вирішувати загальнопрофесійні завдання в 

майбутньому відповідає низькому – 55,7%; середньому – 35,6%; високому – 8,7%.  

Аналіз навчальних програм дисциплін загальнотехнічного циклу (теоретичні 

основи електротехніки, фізика (спецрозділи), хімія (спецрозділи), конструкційні та 

електротехнічні матеріали, технічна механіка), дав підстави стверджувати, що вони 

забезпечують єдність базових знань студентів лише фрагментарно, на рівні 

міжпредметних зв’язків із окремими питаннями окремих тем. Тобто, практично 

відсутній єдиний підхід до навчального матеріалу, що спричиняє низький рівень, 
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поверхневе вивчення студентами цих дисциплін, зумовлює нерозуміння студентами 

цілісного процесу професійної підготовки. Проте викладачі вважають за доцільним 

використовувати принцип наступності у вивченні окремих тем і понять із дисциплін 

загальнотехнічного циклу, про це вказують результати їх анкетування. Це наводить на 

думку, що у педагогів немає чіткого уявлення щодо реалізації синтезу знань дисциплін 

одного циклу, вони не забезпечені методичними матеріалами з питань реалізації 

інтеграції знань в освітньому процесі.  

Відвідування 45 навчальних занять на ІІ курсі політехнічних коледжів дало змогу 

виявити, що в більшості випадків аудиторні заняття з конкретної дисципліни 

проводяться за традиційними технологіями з використанням пояснювально-

ілюстративних, інколи – інтерактивних і проблемних методів навчання. На переважній 

кількості занять ми спостерігали: низький рівень самостійної роботи студентів із різними 

видами джерел інформації; недостатній рівень залучення сучасних електронних освітніх 

ресурсів при поясненні нового матеріалу, що передбачає розвиток уяви та просторового 

мислення; використання обмеженої кількості експерименту, зокрема, за допомогою 

програмних засобів ІКТ.  

Стрімкий розвиток електроенергетики, науки й техніки диктує нові вимоги до 

рівня фахівців електротехнічної галузі, їх конкурентоздатності на ринку праці; 

обумовлює доцільність оновлення дидактичної системи їх підготовки до професійної 

діяльності. У політехнічних коледжах потребує модернізації базова підготовка 

майбутніх техніків-електриків, яка має орієнтуватись на набуття студентами необхідних 

компетенцій для здійснення самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчально-

пошукової роботи з електронними інформаційними ресурсами та формування їх 

професійно-особистісних якостей щодо творчого застосування набутих знань у процесі 

вирішення загальнопрофесійних завдань; розроблення й запровадження науково-

методичного забезпечення щодо індивідуалізації навчання, стимулювання творчих 

здібностей і розвитку критичного мислення студентів. 

У зв’язку із вищевикладеним актуалізуються вимоги до якісної організації 

системи підготовки майбутніх техніків-електриків у межах компетентнісно 

орієнтованого навчання в політехнічних коледжах під час вивчення дисциплін 
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загальнотехнічного циклу: 1) визначення освітніх цілей, спрямованих на розвиток у 

студентів здатності використовувати набуті базові предметні знання, у галузі ІКТ та 

організації самостійної пізнавальної діяльності під час вирішення загальнопрофесійних 

завдань; 2)  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)  корегування змісту навчальних програм 

загальнотехнічних дисциплін в контексті інтеграції знань з метою формування цілісної 

системи міждисциплінарних знань, умінь, навичок; 4)  відбір методів, форм і засобів 

навчання, що мають забезпечувати: підвищення мотивації навчальної та самостійної 

пізнавальної діяльності; можливість професійного саморозвитку студентів засобами ІКТ; 

стимулювання творчих здібностей, розвиток критичного мислення та пізнавальної 

активності. 

Таким чином, викладачі загальнотехнічних дисциплін мають вжити заходи щодо 

поліпшення якості загальнопрофесійної підготовки, підвищення рівня базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків: зорієнтувати зміст загальнотехнічних 

дисциплін згідно з вимогами міждисциплінарного та інтегративного підходів; 

розширити спектр використання медіа-засобів під час аудиторних занять (лекцій, 

практичних і лабораторних робіт) і самостійної роботи студентів; урізноманітнити 

форми самостійної пізнавальної діяльності студентів; впроваджувати інноваційні методи 

навчання, орієнтовані на розвиток у майбутніх фахівців критичного мислення, 

креативності тощо (інтерактивні та вітагенні технології компетентнісного навчання, 

метод проекту, веб-квести тощо). 

Таким чином, упровадження компетентнісно орієнтованого навчання під час 

базової підготовки майбутніх техніків-електриків забезпечує набуття студентами 

комплексом необхідних загальнопрофесійних знань, умінь планування та здійснення 

пізнавальної і самостійної роботи; використання сучасних електронних ресурсів з метою 

самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти; формування здатності застосовувати 

набуті знання на практиці; рефлексивні вміння, що визначають успішність вирішення 

загальнопрофесійних завдань. Це вимагає цілеспрямованої розробки та впровадження 
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відповідних організаційно-педагогічних умов. 

 

Висновки до 1 розділу 

 

Здійснений аналіз наукових теорій компетентнісно орієнтованого навчання та 

науково-теоретичних основ професійної підготовки майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах під час вивчення загальнотехнічних дисциплін дає змогу 

зробити такі основні висновки до розділу: 

1) Стрімкий науково-технічний розвиток сучасних технологій в електротехнічній 

галузі промислового комплексу потребує якісної підготовки компетентних 

високопрофесійних фахівців-електриків, здатних критично мислити, активно діяти у 

нестандартних ситуаціях, швидко приймати рішення під час розв’язання 

загальнопрофесійних та виробничо-необхідних задач, навчатись упродовж життя. 

Визначено, що компетенція є нормою підготовки, колом питань, в яких 

особистість володіє знаннями і здатністю вирішувати поставлене завдання; 

компетентність є характеристикою індивіда, комплексом сформованих компетенцій, що 

дають змогу успішно виконувати певний вид діяльності.  

Встановлено, що під професійною компетентністю майбутніх техніків-

електриків розуміється інтегральна характеристика особистості, система сформованих 

компетенцій, що визначає його здатність до оперативного застосування набутих знань і 

умінь у певних виробничих ситуаціях професійної діяльності; ініціативність, 

співробітництво, комунікативні здібності до колективної співпраці; гармонійне 

поєднання та інтеграція яких дає змогу ефективно виконувати професійні обов’язки. 

На відміну від професійної компетентності базові компетентності майбутнього 

фахівця характеризують його здатність мобілізовувати базові знання та особистісно-

професійні якості у процесі подальшої пізнавальної діяльності під час вивчення 

спеціальних дисциплін та уміння оперативно розв’язувати загальнопрофесійні задачі у 

майбутній професійній діяльності. 

2) Керуючись аналізом наукового розуміння сутності базових компетентностей, 

змістом загальнопрофесійних завдань, які мають вирішувати техніки-електрики, 
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враховуючи особливості їх професійної діяльності, встановлено, що під базовою 

компетентністю майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах 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 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 пошуку, збереження 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).  

З’ясовано, що структура базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, 

що формуються під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу, є системною і 

включає взаємопов’язані компоненти: ціннісно-мотиваційний (стійка зацікавленість 

процесом навчання; усвідомлення цінності й значущості фундаментальної 

загальнотехнічної підготовки; прагнення до підвищення рівня власної навчально-

пошукової, пізнавальної діяльності; намагання використовувати набуті знання, уміння і 

навички у професійній діяльності; мотивація до саморозвитку, самоосвіти, професійного 

вдосконалення протягом життя); когнітивний (сукупність фундаментальних знань із 

загальнотехнічних дисциплін, інформаційно-комунікаційних технологій та організації 

самостійної пізнавальної діяльності); операційно-діяльнісний (комплекс умінь і навичок з 

навчально-пошукової, самостійної пізнавальної діяльності; електротехнічних 
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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 (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). 

3) Аналіз стану підготовки майбутніх техніків-електриків у політехнічних 

коледжах дав змогу встановити, що у процесі професійної підготовки майбутніх 

техніків-електриків реалізовується компетентнісно орієнтоване навчання, яке 

ґрунтується на особистісно-діяльнісному підході до організації освітнього процесу 

(акцентує увагу на особистості студента й може бути реалізованим і перевіреним тільки 

в процесі виконання студентом певного комплексу дій; передбачає використання різних 

форм організації освітньої діяльності).  

Визначено, що нині актуалізується проблема модернізації базової підготовки 

майбутніх фахівців електротехнічної галузі на основі компетентнісного, особистісно-

діяльнісного, інтегративного підходів до навчання; оновлення педагогічних технологій і 

створення відповідного навчально-методичного забезпечення задля ефективності 

процесу формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах. 

  

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях [225, 229, 232, 329]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ 

У ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ 

 

2.1. Структурна модель формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у процесі професійної підготовки в політехнічних коледжах 

 

Місією вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації є «високоефективна 

діяльність у національному та міжнародному освітньо-науковому просторі з метою 

забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовки фахівців 

для потреб держави та сприяння науково-технічному розвитку економіки України» [31]. 

У зв’язку з цим актуалізується одне з головних завдань політехнічних коледжів – 

впровадження інноваційних технологій з метою підвищення якості освітніх послуг у 

системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Науковці й практики зазначають, 

що сформувати професійну компетентність у здобувачів вищої освіти не можливо без 

опанування студентами дисциплін загальнотехнічного циклу. Згідно вимог 

інформаційного суспільства й ринку праці до сучасних фахівців пріоритетним 

завданням у процесі формування базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків є модернізація змісту освіти й організації навчального процесу їх підготовки 

до успішного виконання загальнопрофесійних завдань з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій у подальшій професійній діяльності, створення умов для 

розвитку відповідальності, критичного мислення, творчості та бажання 

самовдосконалюватися, саморозвиватися протягом життя.  

Під час створення моделі теоретико-практичної підготовки майбутніх техніків-

електриків, орієнтованої на формування базових компетентностей студентів у 

політехнічних коледжах доцільно звернути увагу на такі аспекти: оновлення змісту 

дисциплін загальнотехнічного циклу з метою спрямування їх тем на формування 

необхідних компетенцій практично діяти і творчо застосовувати набуті знання й досвід 

під час вирішення загальнопрофесійних завдань; активізацію мотиваційного потенціалу 
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й розвитку критичного мислення у майбутніх техніків-електриків; розроблення 

методичного забезпечення, орієнтованого на створення цілісної системи 

міждисциплінарних знань, умінь і навичок у процесі професійної підготовки майбутніх 

техніків-електриків та забезпечення можливості професійного саморозвитку особистості 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій; упровадження в освітній процес 

інноваційних методів і форм навчання задля розвитку особистості й формування 

професійно-особистісних якостей майбутніх техніків-електриків. 

У педагогіці моделювання вимагає системного розгляду, з одного боку, 

професійної діяльності, до якої готують студентів (модель діяльності), з іншого – змісту 

освіти і навчання (модель підготовки). У результаті великого обсягу та багатогранності 

того й іншого об’єкта доводиться представляти їх у вигляді моделей, які у згорнутому 

вигляді відображають найбільш суттєві риси діяльності і підготовки [106]. 

Аналіз психолого-педагогічних літературних джерел [24, 27, 32, 135, 156, 162, 304] 

щодо засобів побудови й управління освітнім процесом надав змогу з’ясувати, що 

модель підготовки майбутніх техніків-електриків має бути реалізована через цілі, 

завдання, дидактичні принципи, засоби, методи й форми. Основною вимогою до моделі 

є її «адекватність, тобто відповідність реальній дійсності, суттєвим властивостям 

об’єкта» [105, с. 516]. 

З метою дослідження процесу формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків та вивчення впливу визначених організаційно-

педагогічних умов на всі елементи системи професійної підготовки у політехнічних 

коледжах нами розроблено структурну модель формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків під час вивчення загальнотехнічних дисциплін у 

політехнічних коледжах, що являє собою схематизоване подання системи педагогічних 

заходів, які забезпечують ефективність процесу базової підготовки майбутніх фахівців 

електротехнічної галузі. Схему її реалізації в освітньому процесі політехнічних коледжів 

подано на рисунку 2.1. Вона включає три взаєпов’язані блоки (цільовий, змістово-

технологічний, результативний). 

Цільовий блок відображає мету та завдання процесу формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків під час вивчення дисциплін 
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загальнотехнічного циклу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Структурна модель формування базових компетентностей майбутніх  

техніків-електриків у політехнічних коледжах 
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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. 

Змістово-технологічний блок визначає методологічні підходи, принципи, 

організаційно-педагогічні умови, організаційні форми й методи формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків. 

Методологічну основу формування базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків становлять такі наукові підходи:  

 компетентнісний підхід, який дає змогу формувати базові компетентності 

майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення загальнотехнічних дисципліни в 

рамках інваріантної та варіативної складової навчального плану підготовки молодших 

спеціалістів; 

 особистісно-діяльнісний підхід дає змогу організувати компетентнісно 

орієнтоване навчання з дисципліни на принципах активної взаємодії та конструктивного 

діалогу співпраці викладача й студента; 

 інтегративного підходу, що передбачає цілісно сформовану базову підготовку 

майбутніх фахівців електротехнічної галузі галузі у вигляді інтегрованої єдності 

фундаментальної, загальнопрофесійної й фахово-практичної підготовки. 

Реалізація підходів відбувається на основі принципів, що ґрунтуються на 

загальних положеннях, що регламентують процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців у вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації та особливостях самого 

явища базових компетентностей, методологічних підходах до його розуміння. 
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Основними принципами формування базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків у політехнічних коледжах під час вивчення загальнотехнічних дисциплін, 

окрім загальнопедагогічних принципів, є: 

– науковості, що передбачає відповідність змісту і методів професійної 

підготовки сучасним науковим знанням щодо сутності базових компетентностей та 

рівню розвитку електротехнічної галузі; 

– наступності – передбачає встановлення зв’язків між новими та раніше 

здобутими знаннями, що дає змогу послідовно підвищувати складність навчальної 

діяльності та налагодити інтердисциплінарні зв’язки між навчальним матеріалом 

загальнотехнічних дисциплін;  

– фундаментальності та прикладної спрямованості – передбачає набуття 

фундаментальних предметних і технологічних знань під час проведення практичних 

робіт; розвиток у майбутнього техніка-електрика особистісно-професійних якостей;  

– зв’язку теорії з практикою – стимулювання студентів до використання 

набутих фундаментальних предметних знань у вирішенні практичних завдань; 

– наочності, що передбачає формування у майбутніх техніків-електриків 

уявлення і поняття на основі живого сприймання ними об’єктів пізнання або ж їх 

зображень; 

– моделювання професійної діяльності – передбачає імітацію професійної 

діяльності під час освітнього процесу, при цьому вони зна- йомляться з цілісною 

професійною діяльність, формуються комплексні уміння та навички, професійно-

важливі якості особистості, цілісно-мотиваційні орієнтації. 

– оптимізації знань – визначає зв’язок ефективності професійної підготовки та 

вибором оптимального для відповідної загальнотехнічної дисципліни обсягу матеріалу й 

темпу навчання;  

– індивідуально-диференційованого підходу – розроблення комплексу 

індивідуальних та практичних завдань різних рівнів складності під час вивчення 

загальнотехнічних дисциплін;  

– рефлексії – визначає пріоритет стимулювання до самоаналізу та саморозвитку. 
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Спираючись на визначені у нормативно-правових документах (Галузевий 

стандарт вищої освіти України за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із 

напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (нині 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)) особливості підготовки 

майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах України, а також специфіку 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, визначено та 

обґрунтовано відповідні організаційно-педагогічні умови. 

Першою умовою є оновлення змісту дисциплін загальнотехнічного циклу, що 

передбачає впровадження таких підходів: 1) компетентнісного, згідно з яким навчальний 

процес необхідно зорієнтовувати 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 (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 
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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 

майбутніх фахівців 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. Згідно Положення про 

організацію освітньої діяльності в коледжі [31] до основних видів навчальних занять у 

ХПТК ОНПУ відносяться лекції, лабораторні, практичні, індивідуальні заняття, 

консультації та самостійна робота студентів. Проте з метою зміщення акценту на 

організацію самостійної пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій передбачається широке застосування інноваційних 

проектних методів навчання та впровадження в освітній процес елементів веб-квест-

технології. Для їх ефективної реалізації ми пропонуємо застосування таких технічних 

засобів навчання та медіа-засобів як електронні підручники, електронне освітнє 

середовище, навчальне відео; демонстраційне обладнання, ПК, інтернет-ресурси, 

розроблений електронний навчально-методичний комплекс. 

Результативний блок містить критерії (мотиваційний, інтелектуально-

пізнавальний, операційний, рефлексивний) та рівні (низький, середній, високий) 

сформованості базових компетентностей:  мотиваційний критерій характеризує 
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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 критерій – якість набутих 

фундаментальних знань, знань з інформаційно-комунікаційних технологій, 

організації самостійної пізнавальної діяльності, їх гнучкість і міцність; операційний 

критерій – наявність необхідних практичних навичок, здатностей, якостей задля 

успішного здійснення навчальної-пошукової та самостійної пізнавальної 

діяльності;  рефлексивний критерій – здатність до об’єктивного оцінювання 

результатів своєї діяльності; готовність до вирішення загальнопрофесійних 

завдань.  

Закріплення знань і формування компонентного складу базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків досягається шляхом упровадження проектних методів 

навчання; веб-квест-технологій; створення нових нестандартних навчальних ситуацій, 

які максимально моделюють професійні; технології розв’язування задач 

електротехнічного змісту, виконання творчих експериментальних завдань з 

використанням ІКТ, конструюванням фізичних приладів і стендів.  

Аналіз психолого-педагогічних і методичних доробків із проблеми організації й 

активізації освітнього процесу щодо підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ І-І р.а. надав 

змогу нам зробити висновок, що якісних результатів у процесі формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків можна досягти, коли для цього створені 

оптимальні організаційно-педагогічні умови. 

Детальний аналіз розкриття організаційно-педагогічних умов у навчальному 

процесі здійснювали такі вчені, як І. Аксаріна [4], А. Багдуєва [14], Л. Загребельна [118], 

В. Купріянов [159], О. Романовський [251], Є. Хриков [293], В. Шевченко [311] та ін. 

На думку педагога B. Леднєва, «людині в період свого становлення повинні бути 

створені певні умови, що забезпечують всебічний розвиток усіх сторін її особи з 

урахуванням генетичної й соціальної програм» [165, с. 128]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови наводиться таке 

визначення педагогічних умов: «це відповідні фактору педагогічні обставини, які 
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сприяють (або протидіють) проявам педагогічних закономірностей, обумовлених дією 

факторів» [50, с. 80]. 

На думку науковців педагогічні умови є «сукупністю об’єктивних можливостей, 

змісту, форм, методів, педагогічних прийомів і матеріально-просторового середовища, 

спрямованих на вирішення дослідницьких завдань» (С. Назаров) [191]; «сукупністю 

об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і прийомів підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу і матеріально-просторового середовища, що забезпечують 

успішне вирішення поставлених і проектованих у дослідженні завдань» (А. Найн) [193]; 

«сукупністю взаємопов’язаних умов, необхідних для забезпечення цілеспрямованого 

виховного й освітнього процесу з використанням сучасних інформаційних технологій, 

що забезпечують формування особистості, наділеної певними якостями» (Є. Ганін) [62]; 

«обставинами процесу навчання й виховання, що є результатом цілеспрямованого 

відбору, конструювання і застосування елементів змісту, методів, а також 

організаційних форм навчання з метою досягнення дидактичних 

цілей» (А. Багдуєва) [14, с. 12]; «педагогічними обставинами, супутними фактору, що 

сприяють або протидіють прояву педагогічних закономірностей, обумовлених дією 

фактора» (Н. Посталюк) [240, с. 74]. 

Результати психолого-педагогічних досліджень науковців довели, що 

педагогічними умовами можна вважати «обставини, від яких залежить і на основі яких 

відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки 

фахівців, що опосередковується активністю особистості» [106, с. 291]. 

І. Аксаріна зазначає, що «до педагогічних умов можна віднести ті, що свідомо 

створюються в освітньому процесі й повинні забезпечувати найбільш ефективне 

протікання цього процесу» [4, с. 12]. 

Науковці Г. Подпрятов, В. Манько, П. Лузан вважають, що «педагогічні умови 

мають двоїстий характер. «З одного боку, це джерело виникнення, існування й розвитку 

самого педагогічного процесу, запорука його присутності та можливостей 

вдосконалення. І навіть спеціально створені педагогічні умови мають здатність 

регулювати педагогічний процес, робити його компоненти співвідносними один до 

одного. З іншого боку, педагогічні умови є «атмосферою» навчально-виховного 
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процесу, і саме від цілеспрямованості, впорядкованості, логічності та структурованості 

педагогічних умов залежить функціонування цього процесу та його 

ефективність» [126, с. 97]. 

Отже, у педагогіці по-різному трактується поняття «педагогічні умови», науковці 

його розглядать як: зміст, форми, методи, педагогічні прийоми; обставини, необхідні для 

ефективного протікання педагогічного процесу; фактори, шляхи, напрями педагогічного 

процесу. 

Науковець Є. Хриков доводить, що «педагогічні умови повинні мати локальний 

характер і спрямовуватися на вирішення вузьких педагогічних цілей». Він вважає, що 

педагогічні умови мають такі властивості: спрямованість на організацію педагогічної 

діяльності (практична й нормативна спрямованість); спрямованість на підвищення 

ефективності педагогічної діяльності; не суперечать прояву педагогічних 

закономірностей, принципів та правил; підвищують імовірність результату педагогічної 

діяльності [293]. 

Як зазначає С. Трубачева, «створювані педагогічні умови мають сприяти чіткому 

усвідомленню суб’єктами навчального процесу специфіки закладеної в поняття 

«компетентність» як педагогічної категорії, що характеризує як певний стан в 

освітньому процесі, так і його кінцевий результат – результат освіти» [286]. 

Також у психолого-педагогічній літературі існують різні підходи до класифікації 

умов педагогічної діяльності. Зокрема, Ю. Бабанський виділив дві групи умов 

навчального середовища: «зовнішні – природно-географічні, суспільні, виробничі, 

культурні, та внутрішні – навчально-матеріальні, гігієнічні, морально-психологічні, 

естетичні» [13]. 

Дослідник В. Смирнов [267] педагогічні умови поділяє на об’єктивні і суб’єктивні. 

До суб’єктивних умов автор відносить: «наявність у суб’єкта діяльності вираженої 

потреби і стійких мотивів її здійснення; визнання мети й програми діяльності; досвід 

організації та здійснення діяльності – теоретична підготовленість, сформованість умінь і 

навичок планування, виконання практичних дій і операцій; відповідність змісту й 

характеру діяльності індивідуальним особливостям суб’єкта; емоційно-психологічний і 

фізичний стан суб’єкта діяльності». До числа ресурсних (об’єктивних) умов відносить: 
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«матеріально-технічне забезпечення діяльності (інструменти, пристосування, матеріали, 

організація робочого місця); інформаційне забезпечення діяльності; кадрове 

забезпечення діяльності». 

На наш погляд, остання класифікація педагогічних умов є достатньо ґрунтовною й 

деталізованою, може бути покладена в основу аналізу педагогічної діяльності, 

орієнтованої на формування базових компетентностей майбутніх фахівців 

електротехнічної галузі. 

Під суб’єктивними педагогічними умовами будемо розуміти умови, орієнтовані на 

створення комфортного освітнього процесу формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків через організацію змістовного навчання згідно з віковими 

та індивідуальними особливостями психічних процесів студентів; готовність викладачів 

до активного впровадження компетентнісного підходу із широким залученням 

інноваційних форм і методів навчання, що передбачають застосування засобів ІКТ та 

зміщення акценту за організацію активної самостійної пізнавальної діяльності студентів. 

До об’єктивних педагогічних умов будемо відносити: організаційно-методичні 

(матеріально-технічне забезпечення діяльності: інструменти, пристосування, матеріали, 

організація робочого місця; компетентність викладача, інформаційно-методичне 

забезпечення навчального процесу); дидактичні (співпраця учасників навчально-

виховного процесу в рамках дидактичних принципів синергетизму, інтеграції, 

наступності, індивідуально-диференційованого підходу, оптимізації знань). 

Аналіз позицій різних дослідників щодо визначення поняття «педагогічні умови» 

дозволяє нам погодитися з положеннями, важливими для розуміння даного феномена, 

що виділяють у своїх працях Б. Купріянов і С. Диніна: педагогічні умови виступають як 

складовий елемент педагогічної системи (у тому числі і цілісного педагогічного 

процесу); педагогічні умови відображають сукупність можливостей освітнього 

(навчальне та технічне обладнання, природно-просторове оточення освітнього закладу і 

т. ін.) і матеріально-просторового середовища, що впливають позитивно чи негативно на 

їх функціонування; у структурі педагогічних умов присутні як внутрішні (що 

забезпечують вплив на розвиток особистісної сфери суб'єктів освітнього процесу), так і 

зовнішні (що сприяють формуванню процесуальної складової системи) елементи; 
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реалізація правильно обраних педагогічних умов забезпечує розвиток і ефективність 

функціонування педагогічної системи. [159, с. 102] 

Майбутньому техніку-електрику недостатньо володіти знаннями відповідного 

фаху, він повинен уміти адаптуватися до новітніх тенденцій і напрямів у галузі своєї 

професійної діяльності, самостійно знаходити й використовувати нову інформацію 

відповідно до рівня розвитку науки й техніки. Таким чином, головним завданням 

професійної підготовки майбутніх техніків-електриків під час вивчення 

загальнотехнічних дисциплін залежить стає створення організаційно-педагогічних умов, 

завдяки яким формуються компетентності фахівця, необхідні для його подальшої 

професійної діяльності; вибору інноваційних форм, методів і засобів навчання, що 

зміщують акцент на розвиток у студентів творчої активності й самостійності, 

креативності й критичного мислення, вміння застосовувати ІКТ під час самостійної 

пізнавальної діяльності.  

Організаційно-педагогічні умови залежать від особливостей організації освітнього 

процесу. На думку науковця Б. Чижевського вони мають відображати «функціональну 

залежність суттєвих компонентів педагогічного явища від комплексу об’єктів (речей, їх 

станів, процесів, взаємодій) у різних проявах» [300, с. 82]. 

О. Повідайчик обґрунтувала реалізацію низки організаційно-педагогічних умов, 

що позитивно впливають на підвищення ефективності освітнього процесу. Мова йде про 

«створення інформаційного середовища, забезпечення професійної спрямованості 

дисциплін, розробку та використання модульних програм курсів, забезпечення 

взаємозв’язку між фаховими та загальними дисциплінами» [220, с. 16]. 

Отже, організаційно-педагогічні умови залежать від організації навчально-

виховного процесу, свідомо створюються педагогом, є продуктом його діяльності, 

забезпечуючи ефективний результат. У контексті нашого дослідження під організаційно-

педагогічними умовами будемо розуміти сукупність заходів освітнього процесу, які, з 

одного боку, забезпечують досягнення студентами необхідного рівня сформованості 

компонентів базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, а з іншого – 

сприяють підвищенню ефективності даного процесу під час вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу.  
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Аналіз навчально-методичної літератури дав змогу нам установити, що в умовах 

реалізації компетентнісно орієнтованого навчання у процесі формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах необхідно 

здійснити корекцію змісту організаційно-педагогічних умов згідно зі стандартами, 

конкретної ОКХ майбутніх фахівців; варто відібрати такі організаційно-педагогічні 

умови, які б підсилювали діяльнісно-практичну складову фундаментальної предметної 

компетентності, інформаційної компетентності та компетентності самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти, позитивно впливали на професійний рівень та творчу 

самореалізацію студентів електричних спеціальностей, сприяли їх різносторонньому 

розвитку.  

Виокремивши комплекс організаційно-педагогічних умов (оновлення змісту 

дисциплін загальнотехнічного циклу на основі компетентнісного, особистісно-

діяльнісного, інтегративного підходів; активізація творчих здібностей і розвитку 

критичного мислення майбутніх фахівців; індивідуалізація навчання, формування 

пізнавальної активності майбутніх фахівців шляхом розроблення й використання 

ресурсів електронного інформаційно-навчального середовища) гіпотетично 

припустимо, що завдяки їх упровадженню в систему професійної підготовки процес 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних 

коледжах набуває ефективності.  

Таким чином, теоретична обґрунтованість усіх блоків структурної моделі 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах, чітка логіка її побудови та цілісність, дають змогу 

розглядати авторську модель як таку, що може бути відтворена в освітньому процесі 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  

 

2.2 Оновлення змісту дисциплін загальнотехнічного циклу на основі 

наукових підходів для формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків 

 

Вибір змісту професійної підготовки майбутніх техніків-електриків під час 
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вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу в політехнічних коледжах визначає 

якість навчання та його вплив на процес формування базових компетентностей 

студентів електричних спеціальностей, розвиток їх особистісно-професійних 

якостей.  

Проблема відбору змісту освіти висвітлена у працях Ю. Бабанського [13], 

В. Леднєва [165], І. Лернера [167], В. Шарко [307] та ін. 

При доборі змісту навчання необхідно враховувати, що сьогодні професійна освіта 

покликана «готувати конкурентоспроможних фахівців не тільки враховуючи умови 

України, але із врахуванням світового контексту. А з цього витікає багато вимог, 

починаючи з обов’язкового володіння іноземними мовами та сучасними 

інформаційними технологіями» (В. Кремень) [152]. 

Зміст освіти має «витікати із основних функцій освіти – прилучити молодь до 

загальнолюдських та національних цінностей. Це – система наукових знань про 

природу, суспільство, людське мислення, практичних вмінь та навичок, способів 

діяльності, досвіда творчої діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей та 

відповідної поведінки, якими повинен володіти студент в процесі 

навчання» (С. Гончаренко) [69, с. 137]; «визначатися цілями, задачами освіти на тому чи 

іншому етапі розвитку суспільства» (В. Лозова) [194]; бути «багатокомпонентним та 

охоплювати не тільки знання, але і способи практичної діяльності, творчий досвід, 

ціннісні орієнтації особистості» (В. Кремень) [152]. 

Е. Зеєр виділяє три конструкти змісту професійної підготовки майбутніх 

фахівців, що потребують оновлення: «базові компетентності (як основа для 

наступних форм навчання, формуються в об’єктивно-знаннєвій формі), соціально-

професійні компетенції (мають діяльнісний характер, формування їх можливе лише 

з опорою на певний рівень базової компетентності) та ключові кваліфікації (мають 

метапрофесійний характер, є результатом особистісного розвитку суб’єкта 

діяльності)» [123, с. 67–70]. 

Враховуючи прискорений темп старіння знань і необхідність їх 

систематичного оновлення, сьогодні у структурі змісту професійної освіти суттєво 

посилюється значення базової (фундаментальної) підготовки майбутніх фахівців, 
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зокрема, техніків-електриків. Пошук шляхів оновлення змісту дисциплін 

загальнотехнічного циклу з метою формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах має опиратися на вимоги змісту 

професійної діяльності майбутніх фахівців електротехнічної галузі та визначитися 

конкретними науковими підходами, що базуються на дидактичних та методологічних 

принципах. 

Науковцями термін «підхід» визначається як «сукупність засобів і прийомів 

здійснення професійної діяльності на основі конкретної ідеї або 

принципу» (О. Єфремов) [108, с. 96]; «сукупність ідей, принципів, методів, 

покладених в основу розв’язання проблем» (Л. Петренко) [212, с. 148] 

Враховуючи зміст і структуру базових компетентностей майбутніх техніків, 

специфіку їх формування в системі професійної підготовки у політехнічних 

коледжах, серед наукових підходів, на основі яких доцільно розглядати оновлення 

змісту дисциплін загальнотехнічного циклу обрано компетентнісний, особистісно-

діяльнісний та інтегративний підходи.  

Стосовно компетентнісного підходу слід зауважити, що у педагогіці відсутня 

єдина точку зору щодо його тлумачення. Під його поняттям розуміється підхід, що 

«зміщує акценти з нагромадження нормативно визначених знань, умінь і навичок до 

формування й розвитку у студентів здатності практично діяти, застосовувати 

індивідуальну техніку і досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та 

соціальної практики» (І. Бургун) [46]; «відображає інтегральний прояв 

професіоналізму, в якому поєднуються елементи професійної і загальної культури, 

досвіду фахової діяльності та творчості, що конкретизується у певній системі знань, 

умінь, готовності до професійного вирішення поставлених завдань та 

проблем» (О. Дубасенюк) [103]; акцентує увагу «не просто на нагромадження 

майбутніми фахівцями знань, предметних умінь і навичок, а на формування уміння 

вчитися, оволодіння навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання 

упродовж життя» (О. Овчарук) [199]. 

Оскільки компетентнісний підхід забезпечує взаємозв’язок між професійною 

підготовкою майбутніх фахівців і ринком праці, то навчальний процес під час вивчення 
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загальнотехнічних дисциплін має бути зорієнтованим на опанування майбутніми 

техніками-електриками необхідних компетенцій здійснення самостійної пізнавальної 

діяльності у процесі навчально-пошукової роботи з електронними інформаційними 

ресурсами для забезпечення успішної підготовки до подальшого вивчення 

спеціальних дисциплін та розвитку здатності практично діяти і творчо застосовувати 

набуті знання й досвід під час вирішення загальнопрофесійних завдань у майбутній 

професійній діяльності. 

Зміст загальнотехнічних дисциплін у політехнічних коледжах конкретизується в 

навчальних та робочих навчальних програмах, кожна з яких змістовно знаходить своє 

відображення в навчальному плані підготовки молодших спеціалістів напряму 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що складається з 

нормативної та вибіркової частини. Оскільки нормативні навчальні дисципліни 

встановлюються Галузевим стандартом вищої освіти підготовки молодших 

спеціалістів і дозволяється вносити в них зміни до 20%, то з метою ефективного 

формування визначених нами базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків внесено зміни у перелік вибіркових навчальних дисциплін (Додаток Д.4). 

До вибіркових дисциплін циклу природничо-наукової та математичної підготовки 

віднесено вибірковий спецкурс «Онови організації самостійної роботи майбутніх 

техніків-електриків засобами ІКТ». Його дидактичне проектування має таку форму: 

кількість кредитів згідно з ЄКТС: 0,5 кредитів (18 год.); кількість змістових модулів: 4; 

кількість годин на тиждень: 1 год (Додаток Д.3). 

Під час вивчення спецкурсу отримані теоретичні знання, практичні уміння й 

навички є базисом для ефективного застосування студентами електричних 

спеціальностей інформаційних технологій у гностичному, проектувальному, 

організаційному, комунікативному та дослідницько-творчому компонентах подальшої 

спеціально-професійної навчальної діяльності. Методичні основи реалізації даного 

спецкурсу будуть розглянуті у п.2.3 даного дослідження. 

З огляду на те, що сьогодні інформаційне суспільство встановлює нові вимоги до 

майбутніх фахівців як професіоналів, система професійної освіти покликана їх 

відображати у змісті професійної підготовки через взаємозв’язок комплексу базових і 



85 
 

професійних знань з особистісними якостями, які визначають готовність майбутніх 

фахівців до ефективної соціально і професійно значущої діяльності. На наш погляд, 

формування змісту дисциплін загальнотехнічного циклу має виходити з особистісно-

діяльнісної орієнтації освітнього процесу. На засадах даного наукового підходу 

ґрунтується компетентнісно орієнтоване навчання. Як зазначалося в п.1.3 у контексті 

нашого дослідження характерною особливістю застосування особистісно-діяльнісного 

підходу є орієнтація навчання майбутніх техніків-електриків на самостійний пошук і 

засвоєння інформації електротехнічного змісту в ході активної розумової діяльності. 

Таким чином, у процесі формування базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків під час вивчення загальнотехнічних дисциплін застосування особистісно-

діяльнісного підходу передбачає вибудовування навчального процесу відповідно до 

етапів формування розумових дій, урахування особливостей навчально-професійної 

діяльності, під час якої відбувається розвиток особистості, активізація мотиваційного 

потенціалу й формування професійно-особистісних якостей майбутніх техніків-

електриків.  

Ми підтримуємо думку вчених М. Чаркової [296], В. Шарко [307], 

Н. Шолохової [319] про те, що успішність педагогічного процесу залежить від рівня 

володіння викладачем когнітивних процесів у студентів відповідного віку, які 

залучаються для пошуку, зберігання, організації та використання інформації. 

Реалізація обов’язкової психолого-педагогічної умови передбачає з’ясування 

проблеми розвитку основних розумових процесів студентів 16 років, їх потреб із метою 

розробки концептуального змісту навчально-пізнавальної діяльності майбутніх техніків-

електриків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін. 

Згідно вікової періодизації Л. Виготського «з 14 до 18 років дитина перебуває в 

пубертатному віці, під час якого спостерігається зменшення продуктивності розумової 

роботи. Це пояснюється тим, що установка змінюється від наочності до дедукції» [52]. 

У літературних джерелах із психології [1, 17, 41-43, 52, 53, 85, 154] відмічено, що 

до 18 років у дитини відбувається один із переломних етапів розвитку діяльності 

головного мозку – критична реорганізація його когнітивних функцій. До основних 
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когнітивних процесів у підлітків фахівці відносять пам’ять, мислення, уяву, увагу, 

рефлексію.  

Зупинимось більш детально на висвітленні особливостей вказаних процесів та їх 

урахуванні під час організації компетентнісно орієнтованого навчання студентів 

електричних спеціальностей у політехнічних коледжах. 

 Пам’ять – здатність запам’ятовувати, зберігати й відтворювати образи 

сприймання й відчуття, думки й поняття, рухи й дії, почуття й слова, накопичувати так 

званий індивідуальний психічний досвід. Тобто, до процесів пам’яті відносять: 

запам’ятовування, збереження, відтворення інформації, а також забування матеріалу. 

Запам’ятовування можна охарактеризувати як процес, під час якого відбувається 

закріплення нової інформації шляхом її пов’язання з раніше набутими знаннями. Цей 

процес завжди вибірковий, адже в пам’яті людини міцно зберігається те, що має для неї 

значення або викликає цікавленість, інтерес.  

Під час організації навчального процесу, орієнтованого на формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення загальнотехнічих 

дисциплін необхідно враховувати, що під час заняття в моменти високого емоційного 

напруження у студентів може відбутись процедура переводу інформації з короткочасної 

в довготривалу пам’ять, або ж ефект «миттєвого фотографування – імпринтинг» 

[282, с. 142]. Запам’ятовування навчального матеріалу залежить від установок і прийомів 

діяльності студентів.  

Збереження інформації залежить від умов і організації заучування матеріалу, 

впливу на людину наступної порції інформації, особливостей індивідуальної розумової її 

переробки, а також, установок особистості на цей процес. Під час відтворення 

інформації відбувається її вилучення з пам’яті на рівні впізнавання, згадування тощо.  

Освітній процес вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу передбачає 

залучення студентів електричних спеціальностей до різноманітних видів діяльності: 

проведення експерименту, досліду, математичних розрахунків, розв’язування задач; 

виконання творчих самостійних робіт, проектів із залученням ІКТ; дослідження роботи 

технічних пристроїв, лабораторного обладнання; складання опорних конспектів тощо. 

При цьому у студентів активізуються різні види пам’яті згідно задіяним органам чуттів.  
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На нашу думку, для якісного здійснення загальнотехнічної підготовки майбутніх 

техніків-електриків на ІІ курсі навчання необхідно враховувати функції та особливості 

основних видів пам’яті, зазначених у додатку Б.9. Під час освітнього процесу в коледжі з 

метою якісного запам’ятовування студентами теоретичного матеріалу доцільно 

використовувати умовно-символічні позначення (формули, схеми, графіки, діаграми 

тощо). Щоб уникнути механічних способів запам’ятовування фактичного матеріалу під 

час проведення лекцій або інтерактивних тематичних бесід доцільно домагатися, щоб 

студенти у процесі навчально-пізнавальної діяльності керувалися настановою: 

«Спочатку зрозуміти, а потім завчити».  

Мислення – процес відображення предметів і явищ навколишньої дійсності в їхніх 

суттєвих ознаках, зв’язках і відношеннях.  

А.  Брушлинський визначає мислення як «нерозривно зв’язаний психологічний 

процес самостійного пошуку і відкриття суттєво нового, тобто, опосередкованого і 

узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу й синтезу, що виникають на 

основі практичної діяльності з чуттєвого пізнання, що далеко виходить за її межі» [43]. 

Змістовними компонентами мислення можуть бути образи, уявлення, теоретичні й 

емпіричні поняття, символи, схеми тощо. Н. Тарасенкова встановила, що саме у дитини 

віком до 18 років «формування й розвиток візуального мислення може виступати тим 

містком, який забезпечить ґрунтовне навчання студента на основі залучення й 

несуперечливого функціонування коркових формацій обох півкуль головного мозку на 

основі підсилення наочності на уроках» [280].  

Таким чином, перед плануванням навчально-пізнавальної діяльності викладачам 

необхідно визначити навчальну задачу щодо формування тих прийомів розумової 

діяльності, якими будуть оволодівати студенти під час вивчення загальнотехнічних 

дисциплін. М. Махмутов зазначає, що у студента «недостатньо одного бажання вчитися, 

інтересу до навчання…Необхідно ще мати певні навички, знати прийоми, які 

дозволяють найбільш продуктивно навчатися» [174, с. 90]  

Шлях формування прийомів розумової діяльності у студентів електричних 

спеціальностей під час вивчення загальнотехнічних дисциплін поданий на рисунку 2.2. 
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Рисунок 2.2. Схема формування розумових дій під час вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу 

 

Аналіз вказаної схеми наводить нас на думку, що під час її реалізації в освітньому 

процесі викладачі загальнотехнічних дисциплін мають змогу розвивати у майбутніх 

техніків-електриків: критичне мислення (здатність правильно оцінювати об’єктивні 

умови й свою власну діяльність); самостійність розуму (уміння побачити й поставити 

нову проблему, а потім її самостійно розв’язати; здатність знаходити нестандартні 

шляхи вирішення проблеми); здатність міркувати, обґрунтовувати свої судження, 

доводити істинність висновків.  

На думку психологів у підлітків під час вирішення проблемних ситуацій часто 

проявляється дедуктивно-гіпотетичне мислення, при якому окремі положення логічно 

виводяться із загальних положень (аксіом, постулатів, законів тощо). 

Під час підготовки майбутніх техніків-електриків у процесі загальнотехнічної 

підготовки доцільно застосовувати вирішення студентами творчих інженерних задач, 

пов’язаних, наприклад, із пошуком найбільш економічно та екологічно вигідних місць 

розташування різних енергетичних споруд, знаходження оптимальних форм 

електричних пристроїв і т.д. Під час такої розумової діяльності у студентів формується 

практико-дійове мислення, необхідне для його використання в майбутній спеціально-

навчальній і професійній діяльностях. 

Розвиваючи таким чином мислення студентів, можемо сформувати в них здатність 

активно використовувати набуті знання на практиці, вирішувати поставлену проблему 

різними шляхами послідовно, логічно й самостійно. Вказані здатності є ознаками 

професіоналізму фахівця. 

Уява – діяльність свідомості, в процесі якої створюються нові образи, ідеї на 

основі знань, уявлень, які є в людини. Психологи стверджують, що уява є основою 

наочно-образного мислення, коли зміст мисленнєвих задач зосереджується в образному 

матеріалі; виступає важливою частиною творчого процесу.  

Засвоєння змісту 

прийому 

Самостійне опрацювання 

прийому на конкретному 

теоретичному матеріалі 

Перенесення 

прийому на нові ситуації 

під час розв’язування 

відповідних задач 
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Під час організації навчально-пізнавальної діяльності вона допомагає студенту 

краще зрозуміти новий матеріал у випадках відсутності практичних дій при вивченні 

складної техніки, яку не завжди можна наочно бачити в дійсності під час аудиторного 

заняття (дослідження принципу дії електричних апаратів, законів електричного струму). 

Р. Нємов вважає, що уява в житті людини виконує низку функцій: «представляє 

дійсність в образах і дає можливість користуватися ними під час вирішення задач, 

регулює емоційні стани та пізнавальні процеси (сприйняття, увагу, пам’ять, мову), 

створює умови для планування діяльності» [196].  

Значення уяви у студентів підвищується, коли вони переорієнтовуються на творчу 

діяльність. Тому під час загальнотехнічної підготовки студентів електричних 

спеціальностей викладач має планувати навчально-пізнавальну діяльність майбутніх 

фахівців таким чином, щоб вони брали участь у виконанні тематичних проектів і веб-

квестах (додаток Б.7), вирішували якісні фото-задачі та задачі-оцінки електротехнічного 

змісту (додатки Б.1, Б.2), виконували творчі експериментальні завдання засобами 

ІКТ (додаток Б.6). 

Увага - це «направленість і зосередженість свідомості людини на тих чи інших 

предметах або явищах» [197]. ЇЇ значення у навчально-пізнавальній діяльності людини 

підкреслював К. Ушинський, говорячи, що увага – це ті «єдині двері нашої душі, через 

які входять у неї всі почуття і всі образи, а тому вихователь повинен добре ознайомитися 

з цією здібністю, щоб уміти діяти на неї, щоб уміти держати розкритими ці душевні 

двері» [287].  

Під час навчання у студентів проявляються різні властивості уваги: стійкість, 

концентрація, об’єм, розподіл, переключення, коливання. Наприклад, стійкість і 

концентрація дозволяють студенту тривалий час сконцентрувати увагу на своїй роботі, 

не зважаючи на зовнішні впливи. Коливання та відволікання уваги погіршують чіткість 

сприйняття, точність запам’ятовування, швидкість реакції. 

У психологічній літературі [61, 68, 99, 197] описано декілька теорій уваги, але в 

контексті нашого дослідження цікавими є знання тих видів уваги, що сприяють кращому 

засвоєнню студентами технічного навчального матеріалу, що підвищують ефективність 
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процесу формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків та 

можливих шляхів керування ними. 

У залежності від активності особистості М. Добринін виділяє такі види уваги, як: 

«мимовільну (підтримується незалежно від свідомого наміру людини й обумовлюється 

зовнішніми показниками, потребами, зацікавленістю), довільну (виникає в результаті 

цілеспрямованої зосередженості й глибокої зацікавленості людини), постдовільну 

(виникає після довільної уваги, є цілеспрямованою, але не потребує вольових 

зусиль)» [99]. 

На практиці мимовільну увагу студентів електричних спеціальностей під час 

вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу можна активізувати поступовим 

використанням навчальних таблиць або плакатів; проведенням цікавих дослідів та 

віртуальних експериментів за допомогою мультимедійних засобів; використанням 

великих та яскравих навчальних і дидактичних посібників для самостійних робіт; фото-

задач електротехнічного змісту (додаток Б.1) тощо. 

Довільна увага необхідна студентам, щоб свідомо, не відволікаючись, вирішувати 

навчальні завдання, старанно сприймати навчальний матеріал, що здається важким і 

нецікавим. Тому для майбутніх техніків-електриків викладач має побудувати освітній 

процес таким чином, щоб пояснення нового матеріалу було наповнене прикладами, 

проблемними ситуаціями, пов’язаними з їх майбутньою професією; пропонувати 

вирішення задач електротехнічного змісту; залучати студентів до групової роботи, 

використовуючи інтерактивні методи навчання. 

Постдовільна увага набуває великого значення в освітньому процесі, бо постійна 

підтримка уваги студента за допомогою вольового зусилля швидко викликає втому. 

Активізувати таку увагу можна, залучаючи майбутніх техніків-електриків до проектної 

діяльності з актуальної й цікавої для них тематики, наприклад, екологічного 

спрямування, пов’язаної з розвитком атомної енергетики, використанням нетрадиційних 

джерел енергії (додаток Б.7) тощо.  

Таким чином, увага студентів є необхідною психологічною умовою 

продуктивності їх розумової діяльності під час заняття, що проявляється в робочому 
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стані майбутніх фахівців, в зосередженості на предметі навчального заняття й на процесі 

виконання навчально-пошукових завдань. 

Психологи зазначають, що вищеописані види уваги між собою тісно пов’язані, 

тому викладач повинен їх розрізняти й відповідним чином організовувати освітній 

процес і використовувати в навчально-практичній діяльності студентів. 

 Рефлексія – «здатність пізнавати й усвідомлювати власні фізичні і морально-

психологічні якості (особливості розуму, почуттів, поведінки, інтересів тощо)» [136].  

Відмічаються сприятливі психологічні умови для розвитку у студентів 

самоспостереження за своїми діями, переживаннями, думками та іншими проявами 

психічного життя.  

У контексті вивчення когнітивних процесів, задіяних у процесі формування 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків під час загальнотехнічної 

підготовки, пріоритетним є інтелектуальний аспект рефлексії. На думку В. Давидова [89] 

даний аспект повинен розглядатися як «уміння суб’єкта виділяти, аналізувати й 

співвідносити з предметною ситуацією власні дії».  

В. Мерлін [178] до рефлексивних процесів відносить: «самопізнання, 

самооцінювання, самоосмислення, самоаналіз, які зумовлюють появу нових якісних 

знань про себе як суб’єкта».  

Вчені вважають, що рефлексія є когнітивним компонентом теоретичного [245], 

діалектичного [48] та критичного [183; 290] мислення. 

І. Лернер [167] стверджує, що «рефлексія має бути включена до всіх компонентів 

змісту освіти». Тобто, постає необхідність змін у педагогічному й методичному підходах 

до організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців. Їх суть полягає в 

тому, що на перший план виступає діяльність студентів під час набування відповідних 

предметних знань, виняткової цінності набувають інтелектуалізація та індивідуалізація 

навчання.  

Віковий період 14-18 років характеризується інтенсивним розвитком 

самосвідомості студентів, рис їх характеру, що помітно позначається на всій поведінці 

молоді та виявляється в їх активному прагненні до самостійності, дорослості. У 
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ранньому юнацькому періоді самоспостереження, самопізнання, ставлення до себе, 

саморегулювання діяльності й поведінки вперше стають необхідними потребами.  

Для ефективної організації освітньої діяльності майбутніх техніків-електриків 

необхідно уникати одноманітності й шаблонів, враховувати успіхи студентів у навчанні, 

вікові й індивідуальні особливості їх характеру. 

Ми поділяємо точку зору науковця Т. Шамової [304] про те, що «формування 

рефлексії у студентів молодших курсів є основним механізмом регуляції їх поведінки й 

саморозвитку». Вважаємо за доцільне його врахування під час проектування освітнього 

процесу, орієнтованого на формування базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків.  

М. Волкова [58] стверджує, що «умовою розвитку рефлексії є діяльність». У своїх 

працях Н. Важеєвська [48] наводить перелік рефлексивних умінь, що можуть 

формуватися під час вивчення фізики, у вигляді сукупності вмінь: «контролювати свої 

розумові дії; контролювати логіку розгортання своїх міркувань; визначати послідовність 

пізнавальної діяльності, спираючись на рефлексію своєї попередньої діяльності; бачити 

протиріччя, що виступають причиною руху думок; здійснювати діалектичний підхід до 

аналізу ситуацій; оцінювати їх із позицій різних спостерігачів; перетворювати пояснення 

явища в залежності від мети й умов; використовувати теоретичні методи пізнання під 

час аналізу знань, їх структури й змісту». 

З огляду на вищезазначене, освітній процес підготовки майбутніх техніків-

електриків під час вивчення загальнотехнічних дисциплін, специфікою якого є 

активізація самостійної пізнавальної діяльності з метою «навчити вчитись», повністю 

забезпечує розвиток у студентів мислительного процесу й уміння рефлексувати. 

Розглянуті психічні процеси взаємопов’язані й розвиваються в залежності від віку 

студента й року навчання в коледжі. З’ясовано, що існують зв’язки між обсягом пам’яті, 

обсягом уваги й показниками мислення. Мислення й мова впливають на протікання 

відчуттів, сприйняття, пам’яті й інших процесів: сприйняття стає обдуманим і 

контролюючим, пам’ять – логічною та управляючою, уява – більш глибокою. Це 

підтверджує доцільність включення рефлексивних умінь до структури базових 

компетентностей студентів електричних спеціальностей, процес формування яких має 
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відбуватися із залученням таких рефлексивних процесів, як самопізнання, 

самооцінювання, самоосмислення, самоаналіз. 

Таким чином, проведений нами аналіз когнітивних процесів у віковому періоді з 

14 до 18 р.р. дає змогу стверджувати, що їх врахування є обов’язковим для забезпечення 

успішного здійснення навчально-пізнавальної діяльності під час загальнотехнічної 

підготовки майбутніх техніків-електриків та подальшого вивчення ними професійно 

орієнтованих та спеціальних дисциплін із застосуванням особистісно-діяльнісного 

підходу до організації компетентнісно орієнтованого навчання.  

Також слід зазначити, що ефективність впровадження компетентнісного підходу 

в професійній освіті визначається міждисциплінарними, інтегрованими вимогами до 

результату освітнього процесу майбутніх фахівців, зокрема техніків-електриків. 

Нормативною основою для інтегративного підходу до відбору змісту професійної 

освіти майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах є Галузевий стандарт 

вищої освіти України за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з напряму 

підготовки 5.050701 «Електротехніка та електротехнології» [60], Постанова Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» [241] та Державний класифікатор професій [96]. 

Проблему реалізації міжпредметних інтеграційних зв’язків у системі підготовці 

майбутніх фахівців розглядали І. Богданов [36], Д. Дондоков [100], Л. Ковач [145], 

М. Шут [321] та ін. Ми погоджуємося з думкою С. Батишева, що «під інтегративним 

підходом у навчанні необхідно розуміти процес інтеграції змісту освіти, доцільного 

об’єднання його елементів у цілісність і визначати даний підхід як певну 

загальнокультурну тенденцію сучасного освітнього простору» [106, с. 356].  

Аналіз наукової літератури та практичний педагогічний досвід дає змогу 

стверджувати, що інтегративний підхід орієнтує освітній процес на якість 

професійної підготовки майбутніх техніків-електриків і досягнення прогнозованого 

результату навчання – формування компетентного майбутнього фахівця через 

інтеграцію різновидів діяльності у процесі теоретичного і практичного навчання.  

Під час формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків 

оновлення змісту дисциплін загальнотехнічного циклу на засадах інтегративного 
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підходу передбачає внесення змін до змісту навчальних програм в контексті інтеграції 

знань з метою формування цілісної системи міждисциплінарних знань, умінь і навичок у 

процесі професійної підготовки майбутніх техніків-електриків (Додаток Д.5) та 

забезпечення можливості професійного саморозвитку особистості засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення практичних занять з 

використанням інтерактивних, проектних, рефлексивних методів (вирішення 

проблемних ситуацій і ситуацій, що моделюють професійну діяльність, виконання 

тематичних проектів, дидактичних тестів, опитувальників тощо).  

Під інтеграцією знань ми розуміємо один із критерiїв вiдбору навчального 

матерiалу для загальнотехнічних дисциплін, який дає змогу виявити наукові засади 

сучасного виробництва; перебудову структури технологічного забезпечення 

засвоєння інтегративних знань майбутніми техніками-електриками. На нашу думку 

головною перевагою оновлення навчальних програм у контексті інтеграції знань є 

подолання фрагментарності знань майбутніх техніків-електриків, забезпечення 

змістовного супроводу й узгодження програм загальнотехнічних дисциплін за 

рахунок цілісного розгляду всіх змістових модулів.  

Під час формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у 

процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін потрібно пам’ятати, що вони тісно 

пов’язані інтердисциплінарними зв’язками (ІДЗ) з предметами загальноосвітньої 

підготовки («Фізика», «Хімія», «Біологія», «Екологія», «Математика») та дисциплінами 

професійної підготовки («Електричні та технічні вимірювання», «Електричні машини», 

«Спеціалізовані електротехнічні розрахунки», «Електробезпека» тощо).  

Реалізація таких ІДЗ передбачає під час проведення навчальних занять 

систематичне здійснення викладачем роботи з розвитку пізнавальної мотивації 

студентів, структуризації навчальної інформації, розв’язування задач політехнічного та 

виробничого змісту. 

У контексті нашого дослідження придатними до реалізації ІДЗ у навчально-

виховному процесі під час вивчення загальнотехнічних дисциплін є такі методи: 

нагадування, повідомлення, ілюстрація, конкретизація, а також, репродуктивні методи 

навчання (повторення, порівняння, застосування знань, перенос прийомів), дослідницькі 
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(пошукові, творчі, експериментальні), проблемні методи (ситуації, питання, завдання) 

тощо.  

Здійснення ІДЗ може бути реалізоване через такі форми навчальної діяльності 

студентів: розв’язування задач інтеграційного змісту; здійснення експериментально-

дослідницької діяльності на заняттях; виконання проектів інтегративного характеру в 

позааудиторний час у межах самостійної роботи.  

Такий зв’язок із майбутніми професійно-промисловими завданнями викликають у 

студентів зацікавленість, формують розуміння взаємозв’язку дисципліни, що вивчається, 

і майбутньої професії, виховують почуття відповідальності. У цьому випадку базові 

предметні знання студентів будуть міцнішими, а подальше вивчення спеціальних 

дисциплін – більш продуктивним. 

Результатом застосування інтегративного підходу має бути цілісно сформована 

базова підготовка майбутніх фахівців енергетичної галузі як інтегрована єдність 

фундаментальної, загальнопрофесійної, фахово-практичної підготовки, що перетворює 

освітній процес на «міжпредметний механізм» об’єднання різнорідних знань. 

Наприклад, серед дисциплін загальнотехнічного циклу, під час якої можна 

ефективно реалізувати ІДЗ, є «Фізика (спецрозділи)». Під час добору змісту навчального 

матеріалу з даної дисциліни для здійснення ІДЗ ми керувалися критеріями, визначеними 

науковцем Г. Шатковською [309]: ступінню спорідненості понять у фізиці та інших 

дисциплінах; професійною значущістю навчального матеріалу з фізики; відповідністю 

фактичного матеріалу тенденціям розвитку сучасної науки та виробництва; ступінню 

фундаментальності вихідних понять фізики; доступністю навчального матеріалу 

студентам певної вікової категорії. 

Із позицій розглядуваної проблеми ми виділяємо три основних шляхи реалізації 

ІДЗ у процесі формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків під 

час вивчення загальнотехнічнихдисциплін (рис. 2.2). 

Аналіз діяльності щодо розв’язування фізичних задач інтеграційного змісту 

проводився нами з позицій розкриття доцільності їх використання під час формування 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення фізики в 

умовах політехнічних коледжів. П. Атаманчук звертає увагу, що «головна суть 
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управління у навчанні зводиться до того, що допомога вчителя учневі у цьому процесі 

повинна носити спадний характер, тобто на завершальних етапах він (в ідеальному 

випадку) мав би повністю перейти у площину саморегульованого протікання» [12, с. 55]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Шляхи реалізації ІДЗ у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін 

 

У практиці навчально-пізнавальної діяльності з фізики прикладні задачі 

«використовуються як метод засвоєння, закріплення, перевірки й контролю теоретичних 

знань; засіб набуття практичних умінь (експериментування, конструювання, 

моделювання), навичок професійного самовизначення, реалізації принципу 

політехнізму, екологічного й економічного виховання» [176]. 

Але поряд із розрахунковими задачами велике значення мають якісні задачі 

електротехнічного змісту, що сприяють поглибленню та закріпленню теоретичних знань 

майбутніх техніків-електриків. Також вони слугують засобом перевірки знань студентів, 

їх уміле застосування підвищує зацікавленість студентів до фізики та підтримує активне 

сприймання матеріалу упродовж усього заняття. Розв’язання якісних задач потребує від 

студента аналізу фізичної сутності явища, тому правильний їх розв’язок свідчить про 

розуміння вивченого матеріалу. 

У контексті компетентнісно орієнтованого навчання особливого значення 

набувають фото-задачі, задачі-оцінки, творчі задачі [282, с. 55]. Під час розв’язування 

задач в якості наочності доцільно використовувати електронні фотографії, це дає змогу 

зацікавити студентів майбутньою професією, активізувати процес оволодіння фізичними 

знаннями, набувати навичок творчого їх використання на практиці через здійснення 

Реалізація ІДЗ у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін 

Розробка і підготовка тематичних проектів, веб-квестів 

інтегративного змісту 

Розв’язування задач електротехнічного та виробничого змісту 

Виконання експериментальних завдань (ЕЗ) електротехнічного 

спрямування із залученням засобів ІКТ 
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аналізу умови й результатів задачі; знаходження можливостей для зміни задачних 

ситуацій шляхом введення в них нової інформації; складаня авторських фото-задач. 

Зокрема, А. Давиденко [88] рекомендує під час вивчення фізики використовувати фото-

задачі якісного змісту, а В. Шарко [307] пропонує залучати студентів до складання й 

розв’язування фото-задач у процесі проведення навчальної практики з фізики. 

Якісні фото-задачі з фізики електротехнічного змісту сприяють: поглибленню та 

закріпленню теоретичних знань студентів; перевірці якості засвоєння знань студентів; 

формуванню професійного й критичного мислення; формуванню у студентів навичок 

самостійного вирішення виробничих завдань; формуванню у студентів навичок пошуку 

та виготовлення фотознімків, їх редагування за допомогою засобів ІКТ; стимулюванню 

студентів до здійснення раціоналізаторської діяльності.  

Використовувані на практиці фото-задачі для студентів електричних 

спеціальностей можуть бути представлені як якісними (додаток Б.1), так і 

розрахунковими. Вони мають бути, головним чином, тренувальними, спрямованими на 

закріплення вивченого матеріалу. На думку А. Пінського «систематичне розв’язування 

таких задач стимулюватиме студентів до з’ясування фізичної сутності логічних 

процесів, що надзвичайно важливо для їх майбутньої професійної діяльності» [218].  

З досвіду використання якісних фото-задач під час освітнього процесу в коледжі 

можна стверджувати, що вони обумовлюють розвиток у студентів мислення й уяви, 

самостійності, зацікавленості майбутньою спеціальністю, а також, ілюструють уміння 

майбутніх фахівців застосувати набуті фізичні знання на практиці. За допомогою 

нестандартних і творчих задач-оцінок викладач має змогу не тільки презентувати 

проблемну ситуацію, а й залучати студентів до самостійного обирання ними числових 

значень фізичних параметрів, які описують фізичну ситуацію (додаток Б.2).  

Особливістю даного типу задач є те, що для їх вирішення потрібно розпізнати 

фізичне явище чи процес, що лежить в основі задачної ситуації, побудувати певну 

фізичну модель; на заключному етапі розв’язку задач – критично проаналізувати й 

оцінити ефективність використаного способу розв’язування, можливості виділення 

загального методу для рішення аналогічних задач. Але використання таких задач, за 

побудовою логіки їх розв’язку, розраховані на студентів, які добре володіють 
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теоретичним матеріалом, тобто на сильних студентів. Г. Касьянова відносить задачі-

оцінки до «дослідницьких задач на підтвердження основних теоретичних положень, 

адже їх можна розглядати в якості міні-досліджень із фізики» [138]. 

Аналіз умов задач у збірниках і методичних посібниках [11, 73, 76, 198, 250, 256] 

дав змогу розподілити їх на задачі, що передбачають оцінки: характеристик 

електротехнічних пристроїв; параметрів певних професійних ситуацій; можливих 

наслідків зміни електричних характеристик фізичних пристроїв чи процесів; фізичних 

властивостей певних матеріалів та речовин щодо їх електропровідності; потужності 

певних електротехнічних пристроїв; екологічного впливу електротехнічних пристроїв на 

довкілля; точності вимірювання певної електричної величини; ефективності, 

економічності та енергоспоживання технічного пристрою; фізичних характеристик 

природних явищ (наприклад, атмосферної електрики). Зазначені типи задач-оцінок 

дають змогу переконатися в доцільності їх використання під час формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків. Їх цінність полягає в тому, що під час їх 

розв’язування у студентів формується науково-дослідницький підхід до електричних 

явищ, здатність бачити прояв фізичних теорій і законів електродинаміки (додаток Б.3). 

Аналіз змісту операцій, з яких складаються дії студентів у процесі розв’язування 

вищеописаних задач, надав змогу з’ясувати зміст компонентів базових компетентностей, 

що формуються у студентів при виконанні даного виду діяльності (табл. 2.1). 

Описані типи задач можна використовувати на різних етапах навчального заняття: 

при вивченні нового матеріалу, при його закріпленні, під час виконання домашніх 

завдань та самостійних робіт із навчальної дисципліни. 

З метою визначення доцільності використання методу розв’язування задач під час 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення 

загальнотехнічних дисциплін нами проаналізовано на прикладі навчальної програми з 

дисципліни «Фізика (спеціальні розділи)» рекомендовані збірники задач для студентів 

спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд» ХПТК ОНПУ [59, 73, 255]. Вони вміщують задачі, методика розв’язку яких не 

узгоджена з принципом поступового наростання труднощів; відсутній поділ задач на 

тренувальні й завдання для самостійного розв’язування; обмежена кількість задач 
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політехнічного та міжпредметного змісту; відсутні такі типи задач як фото-задачі, творчі 

задачі експериментального характеру; відсутні завдання для проведення контролю 

знань. 

Таблиця 2.1 

Зміст структурних компонентів базових компетентностей (БК) майбутніх  

техніків-електриків, що формуються при розв’язуванні задач-оцінок 

Назва 

БК 

Компоненти 

БК 

Зміст структурного компонента БК,  

що формується 

ФПК Ціннісно -

мотиваційний 

компонент 

позитивна мотивація до навчальної діяльності; стійкий пізнавальний 

інтерес до навчально-пізнавальної діяльності з метою використання 

набутих знань у подальшій професійній реалізації. 

Когнітивний 

компонент 

система знань щодо алгоритмів розв’язування прикладних задач, 

спрямованих на розвиток критичного й творчого мислення. 

Операційно- 

діяльнісний 

компонент 

уміння самостійно розв’язувати комбіновані типові задачі стандартним або 

оригінальним способом, нестандартні задачі; здатність обґрунтовувати 

обраний спосіб розв’язку; уміння проводити відповідні математичні 

перетворення і розрахунки. 
Рефлексив- 

ний компонент 

уміння пропонувати декілька розв’язків задач, знаходити помилки та 

вносити пропозиції з їх виправлення; оцінювати спосіб розв’язування задачі 

з позицій раціональності. 

ІК Ціннісно -

мотиваційний 

компонент 

прагнення самостійного використання засобів ІКТ під час розв’язування 

фото-задач на підставі сприйняття зорової інформації. 

Когнітивний  

компонент 

система знань щодо методів відбору інформації за заданими ознаками; її 

подання в табличній або іншій формі; використання знань ІКТ під час 

розв’язання задач навчальної та професійної діяльностей майбутнього 

фахівця. 

Операційно-

діяльнісний 

компонент 

уміння здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність за допомогою 

засобів ІКТ; подавати, обчислювати, оформляти результати за допомогою 

різноманітних засобів ІКТ.  

Рефлексив- 

ний 

компонент 

самоаналіз і самооцінка результатів інфомаційно-комунікаційної 

діяльності; самовдосконалення та саморозвиток за допомогою 

використання ІКТ під час розв’язування задач. 

КССС 

 

Ціннісно- 

мотиваційний 

компонент 

внутрішня потреба в самостійному збагаченні знань для розв’язування 

прикладних задач; ціннісна орієнтація й виникнення мотивів здійснення 

самостійної пізнавальної діяльності. 

Когнітивний 

компонент 

система знань щодо користування довідниковою літературою; побудови 

самостійної пізнавальної діяльності, орієнтованої на розв’язування задач 

електротехнічного змісту. 

Операційно-

діяльнісний 

компонент 

уміння аналізувати умову задачі, встановлювати та пояснювати причинно-

наслідкові зв’язки, доводити та спростовувати судження; самостійно 

працювати зі збірником задач. 

Рефлексив- 

ний компонент 

рефлексивні уміння проведення розрахунків та аналізу результатів 

розв’язування задач.  

 

Окреслені причини вказують на те, що пропоновані збірники задач із фізики не 

сприяють якісному формуванню компетентності самовдосконалення, саморозвитку й 
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самоосвіти у студентів, оскільки в них відсутні завдання, що дозволили б 

диференціювати роботу студентів згідно з їх запитами й рівнями підготовки; вони не 

стимулюють студентів до самостійної роботи з даним видом навчальної літератури. На 

основі зазначеного з’ясовано, що збірники завдань є суто інформаційними, а не 

навчальними посібниками, придатними для самостійної пізнавальної діяльності 

студентів. У зв’язку з цим актуалізується питання щодо введення в освітній процес 

різнорівневих задач різних типів до програми спецкурсу, орієнтованого на формування 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків. Його вивчення доцільно 

реалізувати в рамках варіативної частини навчального плану підготовки молодших 

спеціалістів за ОПП напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (нині 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). 

Іншим шляхом реалізації ІДЗ під час вивчення дисциплін загальнотехнічного 

циклу є використання творчих експериментальних завдань електротехнічного та 

виробничого змісту, що пропонуються в різних варіантах: у вигляді експериментальних 

задач, творчих додаткових завдань до лабораторних робіт, домашнього експерименту 

тощо. Висока цінність таких завдань полягає в тому, що їх виконання потребує від 

постійного застосування теоретичних знань для вирішення практичних проблем, а також 

пошук недостатніх теоретичних знань при виникненні практичної проблеми. 

За сучасними поглядами творче мислення здійснюється у три етапи. На думку 

О. Бугайова, «перший етап характеризується виникненням проблемної ситуації, її 

попереднім аналізом і формулюванням проблеми. Другий етап – це етап пошуку 

розв’язку проблеми. На третьому етапі реалізується знайдений принцип розв’язку та 

здійснюється його перевірка» [44, с. 149–152]. 

Під час виконання лабораторних робіт або при проведенні експерименту 

додаткові завдання творчого характеру, що мають професійне спрямування, 

стимулюють студентів до нових успіхів та утворюють сприятливий мікроклімат для 

всієї навчальної діяльності (додаток Б.6). Також професійному спрямуванню майбутніх 

техніків-електриків при вивченні загальнотехнічних дисциплін сприяє наведення й 

аналіз прикладів раціоналізаторської діяльності на виробництві, але їх впровадження у 

практику компетентнісно орієнтованого навчання передбачає необхідну теоретичну 
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підготовку студентів для ефективного проведення дослідження. З іншого боку, сучасний 

рівень розвитку ІКТ забезпечує процес експериментальної діяльності залученням 

комп’ютерної техніки. Мотиваційною складовою такої форми роботи є зацікавленість 

студентів в отриманні конкретного результату (побудова експериментальної залежності 

за допомогою прикладних програмних засобів, розроблення презентації за результатами 

дослідження та ін.), який має значущість для досягнення кінцевого продукту (теоретичне 

обґрунтування та експериментальне випробовування створеного пристрою, підготовка 

конкурсних матеріалів тощо).  

Згідно з Галузевим стандартом вищої освіти [60], навчальним планом підготовки 

майбутніх техніків-електриків освітній процес передбачає обов’язкове виконання 

лабораторних робіт, під час яких у студентів електричних спеціальностей формуються 

політехнічні вміння щодо здійснення вимірювань, планування, контролю; розвиваються 

дослідницькі навички. 

Тому в якості основного засобу організації дослідницької роботи студентів у 

процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін виступає система дослідницьких 

завдань. Вони сприяють ознайомленню студентів «з різними методами в підготовці, 

виготовленні та монтажі устаткування, розвитку дослідних навичок застосовувати 

набуті базові предметні знання для розв’язування практичних завдань» [180]; «містять 

проблему, вирішення якої вимагає проведення теоретичного аналізу, застосування 

одного або декількох методів наукового дослідження, за допомогою яких студенти 

відкривають раніше невідоме для них знання» [282, с. 62]. 

Уявлення про зміст структурних компонентів базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків, що формуються під час виконання творчих експериментальних 

завдань електротехнічного змісту дає інформація, наведена у табл. 2.2. 

Аналіз опитування (додаток А.3), проведеного серед викладачів 

загальнотехнічних дисциплін коледжів технічного спрямування, засвідчив, що під час 

укладання робочої програми з дисципліни для студентів електричних спеціальностей 

відбувається довільний добір тематики виконуваних лабораторних робіт у залежності 

від наявності й стану матеріальної бази навчального закладу. 75% респондентів указали 

на необхідність суттєвого покращення умов для проведення фізичного експерименту. 
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Викладачами виокремлено такі головні проблеми: недостатня кількість 

демонстраційного та лабораторного обладнання (71%); відсутність інструкцій до 

лабораторних робіт, призначених для політехнічних коледжів (100%); недостатня 

кількість методичних розробок для проведення короткочасного фронтального 

експерименту, в рамках якого можна ставити студентам експериментальні завдання 

(95%) в умовах політехнічного коледжу; обмеження технічних умов для проведення 

віртуальних лабораторних робіт (47%).  

Таблиця 2.2 

Зміст структурних компонентів базових компетентностей (БК) майбутніх техніків-

електриків, що формуються при виконанні експериментальних завдань  
Назва 

БК  

Компоненти 

БК 
Зміст структурного компонента БК, який формується 

ФПК Ціннісно -

мотиваційний 

компонент 

позитивна мотивація до навчальної експериментальної діяльності; 

стійкий пізнавальний інтерес до використання на практиці знань, 

набутих під час роботи з електроприладами. 

Когнітивний 

компонент 

система знань щодо проведення експериментальних досліджень, 

орієнтованих на розвиток аналітичного й творчого мислення. 

Операційно- 

діяльнісний 

компонент 

уміння самостійно набувати знання під час виконання експериментального 

завдання; здатність обґрунтовувати обраний спосіб вирішення поставленої 

проблеми. 

Рефлексивний 

компонент 

рефлексивні уміння щодо аналізу результатів експерименту; оцінювання 

способу вирішення поставленої проблеми; організації самоконтролю, 

взаємоконтролю, взаємодопомоги. 

ІК Ціннісно -

мотиваційний 

компонент 

прагнення самостійного використання засобів ІКТ під час вирішення 

експериментальних завдань. 

Когнітивний 

компонент 

система знань щодо кодування інформації в різних знаково-символьних 

системах; прикладних програмних засобів. 
Операційно-

діяльнісний 

компонент 

уміння користуватися комп’ютером для оброблення інформації (занесення 

до таблиць результатів експерименту, побудови графіків, діаграм тощо). 

Рефлексивний 

компонент 

самоаналіз і самооцінка результатів інфомаційно-комунікаційної 

діяльності; самовдосконалення та саморозвиток під час виконання 

експериментальних завдань засобами ІКТ. 

КССС Ціннісно -

мотиваційний  

потреба в самостійному збагаченні знань для ефективного вирішення 

експериментальних завдань із метою їх використання на практиці в 

майбутньому. 

Когнітивний 

компонент 

знання побудови самостійної пізнавальної діяльності, орієнтованої на 

вирішення експериментальних завдань.  

Операційно-

діяльнісний 

компонент 

здатність планувати експеримент; уміння аналізувати, встановлювати та 

пояснювати причинно-наслідкові зв’язки;  працювати з інструкцією 

виконання експериментального завдання. 

Рефлексивний 

компонент 

рефлексія і критичне оцінювання результатів власної роботи та роботи 

товаришів під час експериментальної діяльності. 
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Збідніла та застаріла матеріальна база обумовлює проведення експериментальних 

робіт фронтальним способом. За перелічених умов викладачі змушені обирати 

виконувані роботи згідно з можливостями навчального закладу, що приводить до 

розбіжностей у переліку виконуваних лабораторних робіт у різних коледжах технічного 

спрямування. 

З метою дослідження доцільності використання лабораторного експерименту для 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків нами проведено 

аналіз лабораторних робіт дослідницького характеру з позицій реалізації самостійного 

виконання експериментальних завдань із залученням засобів ІКТ. Він дав змогу виявити, 

що дослідницький характер виконання носять 100% робіт (Додаток Б.5). У зв’язку з 

відсутністю методичних рекомендацій щодо виконання творчих експериментальних 

завдань із використанням ІКТ для політехнічних коледжів нами розроблено перелік та 

зміст такого типу завдань для лабораторних робіт, які виконуються у ХПТК 

ОНПУ (додаток Б.6).  

Із вищезазначеного випливає, що під час вивчення дисциплін загальнотехнічного 

циклу використання експериментальних завдань електротехнічного та виробничого 

змісту сприяє формуванню всіх компонентів базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків, визначених нами в попередньому розділі.  

 

2.3 Методичні основи формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах 

 

Аналіз науково-педагогічної й методичної літератури переконує нас у тому, що 

процес формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах вимагає поетапного та логічного вибудовування методичної 

системи (комплексу форм, методів і засобів навчання), що сприяє усвідомленню 

цінності й значущості фундаментальної загальнотехнічної підготовки; прагненню 

використовувати комплекс базових предметних знань, у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій та організації самостійної пізнавальної діяльності, 

набутих умінь і навичок у професійній діяльності; мотивації до саморозвитку, 
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самоосвіти, професійного вдосконалення упродовж життя; здатності до самооцінки і 

самоаналізу результатів власної діяльності. 

У контексті нашого дослідження важливим є те, що під час вивчення 

загальнотехнічних дисциплін процес формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків є комплексним. Він здійснюється як в межах інваріантної складової 

навчального плану (Додаток Д.4), під час аудиторних занять, так і в межах варіативної 

частини – під час вивчення вибіркових дисциплін. Активізація творчих здібностей і 

розвитку критичного мислення майбутніх техніків-електриків можливо досягти завдяки 

упровадженню спецкурсу «Основи організації самостійної роботи майбутніх техніків-

електриків засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Його опанування, на 

нашу думку, є невід’ємною частиною процесу формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків. Основною метою спецкурсу є формування базових 

компетентностей студентів електричних спеціальностей під час самостійної роботи 

студентів засобами ІКТ.  

Для досягнення мети спецкурсу виокремлено такі завдання: розвивати в студентів 

навички самостійного й осмисленого здобуття теоретичної інформації за допомогою 

навчальних традиційних і віртуальних інформаційних фондів; сприяти більш глибокому, 

свідомому та критичному засвоєнню студентами предметних знань через самостійне 

розв’язування задач прикладного характеру; формувати у студентів уміння 

застосовувати прийоми розумової діяльності під час усіх етапів дослідження, зокрема й 

віртуального експерименту за допомогою педагогічного програмного забезпечення типу 

«Віртуальна лабораторія»; навчити студентів ефективному використанню комп’ютерних 

технологій у процесі пошуку, обробки, аналізу й збереження необхідної інформації; 

сприяти накопиченню суб’єктивного досвіду студентів і його подальшій трансформації 

під кутом використання в спеціально-професійній навчальній діяльності; формувати 

позитивну професійну мотивацію студентів до здійснення самостійної пізнавальної 

діяльності. 

Зміст спецкурсу спрямований на розкриття таких питань: роль і місце самостійної 

пізнавальної діяльності під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу; 

особливості організації самостійної роботи студентів під час роботи з теоретичним 
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матеріалом, розв’язуванні задач, виконанні експерименту тощо; формування умінь і 

навичок здійснення навчально-пошукової, дослідницької діяльностей засобами ІКТ, 

орієнтування в інформаційному середовищі; переваги використання ІКТ під час 

самостійного навчально-пізнавального процесу. 

Під час розробки спецкурсу й удосконалення сучасної технології організації 

самостійної роботи студентів при вивченні загальнотехнічних дисциплін ми керувалися 

такими принципами: синергетики, який грунтується на ефекті кумуляції й передбачає 

посилення впливу різних джерел інформації (друкованих або електронних) на 

результативність самостійної роботи студентів; інтеграції, який забезпечує 

встановлення зв’язку між усіма видами аудиторних занять і позааудиторної самостійної 

роботи студентів; системності (наступності), який дає змогу реалізувати взаємозв’язок 

і взаємозалежність усіх елементів системи професійно-пізнавальної освіти, в тому числі 

й самостійної пізнавальної діяльності; індивідуально-дифереційованого підходу, який дає 

змогу розробити програму та практичні завдання для самостійної роботи студентів з 

урахуванням їх стилю навчально-пізнавальної діяльності; рефлексії, який орієнтує на 

навчання студентів умінням самоаналізу результатів самостійної пізнавальної 

діяльності, що є основою їх подальшого професійного самовдосконалення; оптимізації 

знань, який передбачає встановлення оптимального обсягу практичних завдань для 

розвитку в студентів умінь і навичок самостійної пізнавальної діяльності, у тому числі, з 

урахуванням матеріальної бази відповідного кабінету. 

Спецкурс поєднує теоретичну й практичну підготовку студентів, що є необхідною 

умовою при складанні спецкурсів. Такий інтегративний підхід орієнтований на 

формування високого рівня інформаційної компетентності та компетентності 

самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти у майбутніх техніків-електриків в 

умовах політехнічного коледжу.  

У результаті вивчення спецкурсу студент має знати: особливості організації праці 

та використання власних прийомів самостійної пізнавальної діяльності; можливості ІКТ 

для вирушення різноманітних навчально-пошукових та професійних завдань 

майбутнього фахівця; різновиди прикладного програмного забезпечення та їх 

можливості для ефективної організації самостійної роботи студентів; уміти: 
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використовувати самостійно набуті знання в навчально-практичній і майбутній 

професійній діяльностях; здійснювати навчальну, пошукову, дослідницьку діяльності за 

допомогою засобів ІКТ;  орієнтуватися в інформаційному середовищі; здійснювати 

самоконтроль і самооцінку результатів самостійної роботи; володіти навичками: 

застосовувати в самостійній навчально-пізнавальній діяльності засоби ІКТ для обробки 

та аналізу інформації; самостійно відбирати, оцінювати, систематизувати та 

узагальнювати інформацію; подавати її в різних формах; оволодіти цінностями 

(установками): прагнення до отримання знань, умінь і навичок у галузі ІКТ для їх 

використання під час самостійної навчально-пізнавальної діяльності; наявність 

внутрішньої потреби в систематичному збагаченні базових та професійних знань; 

наявність ціннісних орієнтацій і мотивів здійснення самоосвітньої діяльності засобами 

ІКТ; розвиток усвідомленої особистісної настанови на самовдосконалення та 

саморозвиток в інтелектуальній сфері за допомогою використання ІКТ.  

Упровадження спецкурсу «Основи організації самостійної роботи майбутніх 

техніків-електриків засобами інформаційно-комунікаційних технологій» передбачало 

поетапну організацію самостійної пізнавальної діяльності у процесі його вивчення. На 

підготовчому (діагностичному) етапі відбувається розроблення авторської програми з 

виокремленням змісту та кількості годин на кожний змістовий модуль із урахуванням 

того, що загальнотехнічна підготовка здійснюється протягом ІІІ семестру. Дидактичне 

проектування даного спецкурсу має таку форму: кількість кредитів згідно з ЄКТС: 0,5 

кредитів (18 год.); кількість змістових модулів: 4; кількість годин на тиждень: 1 год. 

У додатку Д.3 наведено навчальну програму спецкурсу, який визначає назви 

змістових модулів, що об’єднуються в блоки; кількість годин, що відводяться на 

аудиторні лекційні, практичні заняття та індивідуальну роботу студентів. 

Також перший етап передбачає проведення діагностики рівня знань, мотивації й 

готовності студентів до самостійної роботи, особливостей стилю їх навчально-

пізнавальної діяльності, підбір оптимально-можливих методів і форм здійснення 

самостійної пізнавальної діяльності під час практичних занять у процесі вивчення 

спецкурсу.  

З метою виокремлення типологічних груп студентів із різними стилями 
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самостійної пізнавальної діяльності ми скористалися діагностичними методиками 

В. Афанасьєва, І. Афанасьєвої, А. Печериної, А. Шаталова, описаними в джерелі [308]. 

Згідно цих методик існують три стилі самостійної навчально-пізнавальної діяльності: 

репродуктивний – характеризується низьким рівнем мотивації до навчання й організації 

самостійної пізнавальної діяльності, відсутністю навичок здійснювати планування 

самостійної роботи й самоконтроль, сприйняттям інформації на рівні розуміння й 

запам’ятовування, вмінням виконувати завдання за встановленим алгоритмом і під 

контролем викладача; реконструктивний – передбачає у студентів розвинену мотивацію 

до здійснення самостійної пізнавальної діяльності й епізодичні прояви активності в ній, 

на достатньому рівні розвинені уміння планувати й здійснювати самоконтроль 

пізнавальної діяльності, самостійно виконувати узагальнення, роз’язувати типові 

розрахункові задачі. Але студенти з реконструктивним стилем самостійної навчально-

пізнавальної діяльності потребують консультування викладача з приводу виконання 

нестандартних завдань; творчий – вирізняє студентів із високою мотивацією й 

відповідним рівнем самостійного виконання завдань творчого характеру, володінням 

глибокими знаннями з дисципліни, спроможністю виконувати завдання науково-

дослідного спрямування, вмілим використанням теоретичних знань під час 

розв’язування нестандартних задач. 

З урахуванням вищезазначего було створено навчально-методичний комплекс 

викладання спецкурсу, який включає навчальну та робочу програми, матеріали лекцій, 

практичних занять і тестового контролю, завдання для індивідуальної роботи студентів: 

завдань для самостійного опрацювання текстової інформації, фізичних задач; 

експериментальних завдань до віртуальних лабораторних робіт різних рівнів складності 

відповідно до виокремлених нами когнітивних стилів діяльності студентів ІІ курсу 

електричних спеціальностей.  

Під час другого (мотиваційного) етапу організації самостійної роботи студентів у 

процесі вивчення спецкурсу відбувається пояснення значущості вивчення дисципліни, 

розвитку вмінь щодо планування, організації й здійснення самостійної пізнавальної 

діяльності, навичок роботи з інформаційно-комунікаційними засобами навчання в 

професійній підготовці майбутніх техніків-електриків. Для посилення мотиваційного 
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чинника, не обмеженого в часі, у тло лекційно-практичних занять бажано ввести 

результати самостійної роботи студентів, наприклад, у вигляді: коротких доповідей 

щодо автобіографії вчених, історичних фактів тощо, які звучали на лекціях; розроблених 

студентами опорних схем і конспектів; студентських тематичних есе, фізичних та 

хімічних творів тощо; презентацій щодо результатів вивчення студентами конкретного 

електричного явища, його застосування в електротехніці або електромеханіці. 

Третій (організаційно-діяльнісний) − передбачає ознайомлення студентів із метою 

і завданнями самостійної роботи студентів у процесі вивчення змістових модулів 

спецкурсу, видачу студентам пакетів індивідуальних завдань для виконання, 

роз’яснення щодо форм самостійної роботи, засобів її самоконтролю, форми презентації 

результатів (міні-доповіді, розв’язані задачі, опорні конспекти, письмові звіти виконання 

експерименту тощо) і колективного обговорення, критерії оцінювання. 

Під час четвертого (контрольно-оціночного) − проводяться індивідуальні й 

групові звіти за результатами самостійної роботи студентів та їх оцінювання за 

встановленими критеріями. 

Для реалізації процесу формування базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків у межах вивчення спецкурсу ми виходили з класифікації методів, в основі 

яких лежить комплексний діяльнісно-процесуальний підхід, що враховує основні 

компоненти діяльності: мотиви, операції, дії, контроль та аналіз результатів (табл. 2.3). 

Таким чином, використання спецкурсу як однієї з форм ефективної організації 

процесу формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків є 

доцільним, адже у процесі його вивчення у студентів електричних спеціальностей 

розвиваються усі структурні компоненти компетентності самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти та інформаційної компетентності. Під час організації 

навчального процесу з вивчення спецкурсу передбачається широке використання засобів 

ІКТ, що має ряд суттєвих переваг: активізація пізнавальної діяльності студентів й 

оптимізація навчального процесу; збільшення обсягу поданої студентській аудиторії 

інформації; стимулювання творчих здібностей і розвитку критичного мислення 

студентів; оптимальні умови для реалізації індивідуального навчання студентів. 
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Таблиця 2.3  

Методи роботи з формування базових компетентність майбутніх  

техніків-електриків під час вивчення спецкурсу 
Тема 

змістового 

модуля 

Методи 
Зміст базових компетентностей,  

що формуються 

Особливості 

самостійного 

опрацювання 

теоретичного 

матеріалу  

1. Перцептивні: 

- словесні (розповідь-виклад, бесіда-

повідомлення нових знань); 

- наочні (демонстрація слайдів, 

електронних підручників); 

- практичні (вправи на самостійну роботу з 

книгою та теоретичною інформацією з 

різних джерел). 

2. Гностичні (розумові вправи – з перевірки 

ступеня розуміння інформації, порівняння, 

аналізу).  

Дають змогу виявити ступінь розуміння 

студентами важливості самостійної 

роботи з опрацювання наукової 

інформації; розвивати критичне 

мислення; формувати практичні уміння й 

навички з пошуку, обробки, 

структурування, перекодування, 

систематизації, використання інформації 

за допомогою технічних засобів; 

розвивати здатність до рефлексії 

результатів. 

Розв’язування 

прикладних 

задач під час 

самостійного 

пізнавальний 

процесу 

1. Перцептивні: 

- словесні (евристична бесіда); 

- наочні (демонстрація фото-задач); 

- практичні (вправи на самостійне 

розв’язування прикладних задач). 

2. Гностичні (вправи на здійснення 

розумових операцій – аналіз фізичних явищ і 

процесів, прогнозування і порівняння 

результатів). 

3. Логічні (розв’язання задач за допомогою 

аналітико-синтетичного методу). 

Дають змогу формувати у студентів 

уміння до самостійного набуття знань; 

відпрацьовувати навички застосовання 

розумових прийомів до організації 

самостійної пізнавальної діяльності задля 

створення основи усвідомленого 

сприйняття і засвоєння нових знань у 

спеціально-професійній підготовці; 

здатність до рефлексії результатів. 

Виконання задач і розуміння їх 

застосування у майбутній професійній 

діяльності. 

Використання 

віртуальних 

лабораторій 

1. Перцептивні: 

- словесні (евристична бесіда); 

- наочні (демонстрація віртуальних 

лабораторних робіт, відео дослідів). 

2. Гностичні (розумові завдання – творчі 

експериментальні; обробка, візуалізація 

результатів, застосовуючи ПК); 

3. Самоуправління навчальними діями 

(самостійна робота з ПК, лабораторним 

обладнанням). 

Передбачають отримання студентами 

знань можливостей ІКТ у вирішенні 

еспериментальних завдань; формува-ння 

вмінь використовувати ПК як засіб 

дослідницької діяльності, обробки й 

аналізу результатів у вигляді таблиць, 

графіків, діаграм; розвиток здатності до 

самоцінки, самоаналізу результатів 

використання засобів ІКТ.  

Специфіка 

використання 

ППЗ для 

розвитку  

інформаційної 

компетентності 

1. Перцептивні: 

- словесні (евристична бесіда); 

- наочні (демонстрація роботи ЕНМК, ППЗ 

«Відрита фізика»). 

2. Самоуправління навчальними діями 

(самостійна робота з ПК, навчальними 

ППЗ). 

Передбачають отримання студентами 

знань прикладного програмного 

забезпечення у навчальній діяльності; 

формування вмінь, навичок ефективного 

використання ПК під час самостійної 

роботи; усвідомлення доцільності 

практичного застосування ІКТ; розвиток 

рефлективності, мотивації.  

 

В умовах політехнічних коледжів ефективне формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків реалізовується за допомогою методу 
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проектів. Згідно наказу №1222 МОН України [від 19.08.2013] «виконання навчальних 

проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на 

отримання самостійних результатів за консультативної допомоги вчителя». 

Проблемою дослідження та використання проектних технологій у навчанні 

займаються сучасні науковці та педагоги, зокрема, О. Вітюк [56], О. Горобець [74], 

О. Карбованець [135], І. Конельська [148], А. Михайличенко [182], Н. Поліхун [235]. 

Основу методу проектів складають розвиток критичного мислення, уміння 

студентів самостійно конструювати свої знання та орієнтуватись в інформаційному 

просторі. Він припускає рішення якоїсь проблеми, що передбачає, з одного боку, 

використання інноваційних методів навчання, а з другого – інтегрування знань із різних 

галузей науки й техніки (додаток Б.7).  

До застосування методу проектів висуваються такі вимоги: наявність проблеми 

або завдання, значущих у дослідницькому, творчому плані, що вимагають інтегрованого 

знання, дослідницького пошуку для їх вирішення; практична, теоретична, пізнавальна 

значущість передбачуваних результатів; структурування змістовної частини проекту (із 

зазначенням поетапних результатів); самостійна діяльність студентів; використання 

дослідницьких методів: визначення проблеми та завдань дослідження, що з неї 

випливають та їх вирішення; обговорення методів дослідження; оформлення кінцевих 

результатів; аналіз отриманих даних; їх корегування; формулювання висновків; 

матеріальність результатів виконаних проектів (відеофільм, презентація, комп’ютерна 

газета, виготовлена студентами наочність, прилади тощо).  

Під час виконання проектів якісно змінюється роль студентів у навчанні: вони 

виступають активними учасниками освітнього процесу [235]. Виходячи із вимог, що 

висуваються до застосування методу проектів у навчальному процесі ми доходимо 

висновку, що даний метод взаємопов’язаний із такими формами особистісно 

орієнтованого навчання як мозкова атака, дискусії, самостійна та групова робота 

студентів, навчання у співробітництві, портфоліо студентів, рольові ігри тощо. Проте 

нині чільне місце в підготовці висококваліфікованого й конкурентоспроможного 

фахівця під час використання проектних методів навчання займають Інтернет-

технології, доцільність яких визначається змістовим i методичним наповненням. 
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Ми згодні з Т. Семаковою, що в умовах політехнічних коледжів Інтернет-

технології та медіа-засоби можна застосовувати не тільки під час організації СРС, а 

також у процесі аудиторних занять через використання «мультимедійних курсів, 

обчислювальних і лабораторних експериментів з віддаленим доступом, 

демонстраційного експерименту в режимі on-line» [257, c. 197].  

У наукових працях Н. Дементієвської [94], М. Жалдака [109], Є. Полат [234], 

О. Спіріна [274] та інших досліджується інтеграція методу проектів та засобів ІКТ. 

Є. Полат вказує на те, що телекомунікаційний навчальний проект є спільною 

навчально-пізнавальною, творчою або ігровою діяльністю студентів-партнерів, 

організованою на основі комп’ютерної телекомунікації, що має єдину мету, узгоджені 

методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення спільного результату [234]. 

І. Зимня [124] звертає увагу на те, що використання відповідного прикладного 

програмного забезпечення комп’ютера здатне підтримувати справжній зворотний 

зв’язок із користувачем, тобто працювати в інтерактивному режимі. 

Із зазначеного слідує, що модернізованою проектною технологією навчання, 

засобами якої доцільно формувати базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків під час вивчення загальнотехнічних дисциплін є веб-квест-технологія 

навчання. Вона передбачає формування у студентів навичок орієнтуватися в 

інформаційному просторі, продуктивно працювати із засобами ІКТ під час самостійного 

виконання індивідуальних завдань відповідно до обраних ролей. 

Проблемі дослідження та використання веб-квест-технологій у навчанні 

приділяють увагу сучасні науковці та педагоги, зокрема, О. Іваницький [128], 

Н. Куриленко [160], В. Шарко [306] та ін. На їх думку ця технологія навчання 

орієнтована на формування критичного мислення студентів у процесі їх самостійної 

пізнавальної діяльності з виконання веб-квесту, що супроводжується використанням 

мережі Інтернет [282, с. 67].  

В основі методу веб-квестів лежить розвиток умінь і навичок студентів самостійно 

конструювати свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі та ефективно 

користуватись ІКТ в процесі вирішення поставлених завдань [160]. 
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Про можливості формування базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків під час виконання веб-квестів дає уявлення таблиця 2.4, що визначає види 

діяльності, орієнтовані на формування визначених нами компетентностей. 

Таблиця 2.4 

Основні етапи реалізації веб-квесту 

Етапи Зміст роботи 
Діяльність студентів, орієнтована на 

формування в них БК 

1 2 3 

Підготовчий 

(планування дій) 

- Постановка проблеми для 

обговорення під час веб-

квесту;  

- обговорення попереднього 

плану роботи;.  

можливого сценарію ре-

алізації веб-квесту,  

- чітке описання ролей його 

учасників. 

Студенти обирають проблемне питання, яке вони 

будуть досліджувати і в подальшому 

обговорювати; доводять його актуальність і 

практичну значимість; формують команди і 

обирають ролі для себе, вивчають питання 

майбутнього індивідуального виступу кожного 

члена команди, ознайомлюються та аналізують 

інформаційні ресурси з обраного питання. 

Діяльнісний 

(виконання 

центрального 

результату) 

- Виконання учасниками 

команди індивідуальних 

завдань, згідно обраних 

ролей, на загальний 

результат. 

Студенти з’ясовують суть визначеної проб-леми 

для обговорення з різних по зицій (історичної, 

наукової, екологічної, енергозберігаючої тощо) і 

приходять до загального висновку; дають 

відповіді на запитання квесту; виконують 

проміжні індивідуальні завдання, у відповідності 

до обраних ролей в команді, за допомогою мережі 

Інтернет та ІК-технологій. 

Підсумковий 

(узагальнення 

результатів 

виконання веб- 

квесту)  

- Командний аналіз ви-

конання завдань квесту; 

- оформлення звіту про 

виконану роботу в елек- 

тронному вигляді. 

Студенти в результаті інтерактивної бесіди 

обмінюються матеріалами, їх аналізують,  

формулюють висновки, обговорюють 

підготовлений звіт із членами команди, вивчають 

можливість його включення до підсумкової 

доповіді з обраного напряму пошуку, 

розробляють сценарій виступу, створюють звітну 

електронну презентацію. 

Конкурс 

виконаних 

пошукових робіт 

- Відкритий звіт учас-ників 

команди з виконаної роботи. 

Студенти демонструють результати виконаної 

роботи у вигляді виступів, що супроводжуються 

електронним звітом. 

Рефлексія 

(інтерактивний 

вибір кращих 

пошукових 

робіт) 

- Аналіз, узагальнення і 

оцінювання пошукових робіт 

квесту, що здійснюється за 

наперед визначеними 

критеріями. 

Студенти підбивають підсумки виконаної роботи, 

висловлюють побажання, колективно 

обговорюють оцінки за виконану роботу. 

 

Аналіз таблиці 2.4 вказує на те, що відмінною рисою веб-квест-технології від 

проектних методів навчання є: заздалегідь підібрані інформаційні ресурси, в яких 

наводиться матеріал, необхідний для розв’язання поставленої проблеми; чіткий 

алгоритм виконання дій студентом, відповідно до отриманої ролі, для одержання 
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необхідного результату; перелік компетенцій самостійної пізнавальної діяльності 

студентів при виконанні веб-квесту на кожному його етапі; заздалегідь розроблені 

критерії оцінювання виконаних завдань квесту. 

Оскільки базових компетентностей майбутніх техніків-електриків формуються на 

ІІ курсі навчання в політехнічному коледжі, то вибір тематики веб-квестів 

обумовлюватиметься галуззю знань дисципліни та специфікою професійної діяльності 

фахівців електротехнічної галузі. 

З огляду на вищезазначене, наведемо орієнтовну тематику проектів веб-квестів та 

перелік підібраних нами інформаційних ресурсів, необхідних для їх виконання під час 

вивчення загальнотехнічних дисциплін (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Орієнтовна тематика веб-квестів для студентів  

електричних спеціальностей 

 

Оскільки проект веб-квесту є комплексним завданням, тому з точки зору якості 

його виконання, доцільно звернути увагу на розробку критеріїв оцінювання його змісту, 

діяльності студентів з його реалізації та захисту роботи [282, с. 72]. Приклад однієї з 

таких розробок наведено в додатку Б.8.  

Розділи 

програми 

Теми проектів  

веб-квестів 
Інформаційні ресурси 

Електроди-

наміка 

Електротранс-порт. 

Бути чи не бути? 

1.http://www.mayak.zp.ua/news-zaporozhye/1534-elektrotransport-nashe-

budushcheye 

2.http://ua.textreferat.com/referat-9396.html 

3.http://zavantag.com/docs/index-13627342.html 

4.http://www.lvivzaet.in.ua/interes/history/ 

5.http://eco-car.com.ua/stati/rynok-elektrotransporta.html 

6.http://vunivere.ru/work8898 

Екологічні 

перетворювачі 

енергії: проблеми і 

перспективи 

1.http://ukrdoc.com.ua/text/12782/index-1.html 

2.http://xreferat.com/112/3090-1-ekolog-chn-problemi-energetiki.html 

3.http://eprints.kname.edu.ua/3596/1/3-1-002_verstka+.pdf 

4.http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/ecol/ecol05.htm 

5.http://ref.co.ua/81366-Ekologicheskie_problemy_ energetiki.html 

6.http://www.bestreferat.ru/referat-184320.html 

Електромаг- 

нітні хвилі 

Сучасні побутові 

прилади. 

Користь чи шкода? 

1.http://poradavam.pp.ua/4125-shkodu-mkrohvilovy- 

pech-abo-korist.html 

2.http://tips-ua.com/152534-korist-i-shkoda-solovijj-lampi. html 

3.http://boden.com.ua/a213248-keramchnij-obgrvach-korist. html 

4.http://bukvar.su/istorija/162439-Istoriya-bytovoiy-tehniki html. 

Квантова 

оптика 

Науково-технічний 

прогрес: за і проти 

 

1.http://www.kam-pod.net/smf/index.php?topic=8695. msg144938 

2.http://festival.1september.ru/articles/588736/ 

3.http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/21287/ 

4.http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/625/3/ 

http://ua.textreferat.com/referat-9396.html
http://zavantag.com/docs/index-13627342.html
http://www.lvivzaet.in.ua/interes/history/
http://vunivere.ru/work8898
http://eprints.kname.edu.ua/3596/1/3-1-002_verstka+.pdf
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Робота над короткотерміновим веб-квестом може займати від одного до трьох 

занять, а над довготерміновим – більш тривалий час. Практика застосування методу веб-

квестів дає змогу дійти висновку про його високу ефективність у формуванні базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення загальнотехнічних 

дисциплін у політехнічному коледжі. 

Робота студентів над проектами веб-квесту сприяє формуванню фундаментальної 

предметної компетентності, інформаційної компетентності та компетентності 

самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти у студентів електричних спеціальностей 

через виконання таких видів діяльності: самостійної роботи з пошуку інформації в 

мережі Інтернет за допомогою комп’ютерних програм; обробки та проведення 

критичного аналізу інформації з електронних ресурсів; обміну інформацією в Інтернет-

форумах, блогах та за допомогою електронної пошти та Skype; оформлення звітних 

презентацій за допомогою програм PowerPoint, ФотоШоу 2.15, Kingsoft Presentation Free 

та інших; підготовки доповіді перед аудиторією та участі в обговоренні проблем. 

У результаті студенти, що працюють над проектами з використанням засобів 

комп’ютерних телекомунікацій, отримують потужну методичну підтримку. Вони 

набувають необхідних теоретичних знань і практичних навичок використання 

обчислювальної техніки для вирішення цілком конкретних завдань (набір та 

редагування текстів, створення графічних зображень, робота з таблицями тощо). 

Опановуючи роботу з новими програмними продуктами, студенти розвивають навички 

самоосвіти. Вони вчаться співпрацювати зі своїми колегами, краще розуміють 

проблеми, що виникають у процесі колективної праці, можуть пояснити своїм 

товаришам суть і будову достатньо складних процесів і систем. 

Використання методу веб-квестів у навчанні передбачає зміну ролі викладача, 

який «перетворюється з носія готових знань в «архітектора навчального середовища», 

керівника, посередника й помічника учнівської молоді в процесі їх спільної творчої 

праці, а навчальні лабораторії стають тим місце, де студенти є безпосередніми та 

активними учасниками навчального процесу» [82, с. 41].  

Вищеописана проектна діяльність засобами телекомунікаційних мереж сприяє: 

розвитку позитивного ставлення студентів до майбутньої професії; формуванню у 
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майбутніх техніків-електриків прагнення набути якісні знання та застосувати їх під час 

вирішення виробничих завдань; одночасному підвищенню рівня теоретичних знань і 

розвитку вмінь самостійно працювати з науковою інформацією; формуванню прагнення 

студентів до поглибленого вивчення навчального матеріалу, до самоосвіти; формуванню 

навичок спілкування в процесі діяльності; накопиченню досвіду соціальної взаємодії.  

На нашу думку, практична реалізація проектних методів навчання, орієнтованих 

на особистісно-діяльнісний та інтегративний підходи під час компетентнісно 

орієнтованої базової підготовки студентів, передбачає зміщення акценту на суб’єктний 

результат самостійної роботи, зокрема, на розвиток творчої самостійності майбутніх 

фахівців електротехнічної галузі. 

Наразі науковцями виявлено, що у вищій школі глибина засвоєння студентами 

змісту навчального матеріалу залежить від ступеня самостійної пізнавальної діяльності. 

З огляду на те, що навчальним планом підготовки майбутніх техніків-електриків 

виділяється майже 67% загального часу на самостійне опрацювання загальнотехнічних 

дисциплін, то однією з умов успішного процесу формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків є якісна й ефективна організація самостійної 

пізнавальної діяльності студентів засобами ІКТ. 

Вчені пропонують різні варіанти визначення самостійної роботи, проте більшість 

науковців розглядають самостійну роботу студентів як засіб і метод залучення студентів 

до самостійної пізнавальної діяльності (О. Коновал [149], П. Підкасистий [217], 

Т. Туркот [281] та ін.).  

Аналіз продуктів навчальної діяльності й анкетування студентів показали, що 

здобувачі вищої освіти молодших курсів політехнічних коледжів на недостатньому рівні 

володіють навичками самостійної пізнавальної діяльності, у більшості з них відсутнє 

прагнення до систематичного самостійного поповнення та закріплення своїх знань; вони 

часто нездатні проаналізувати й оцінити власну самостійну роботу. Вивчивши й 

проаналізувавши практику використання форм і завдань самостійної роботи студентів у 

процесі відвідування відкритих навчальних занять із дисциплін загальнотехнічної 

підготовки майбутніх техніків-електриків, роботи методичної й педагогічної рад ХПТК 

ОНПУ, обласних методичних об’єднань викладачів фізики, хімії, електротехніки 
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Херсонської області, науково-методичних конференцій із актуальних проблем 

професійної освіти ми дійшли до висновку, що становлення готовності студентів до 

самоосвітньої діяльності в процесі вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу 

вимагає від викладача залучення їх до активної самостійної практичної діяльності, що 

стимулюватиме, у свою чергу, саморозвиток майбутніх фахівців, забезпечуючи 

максимально повну самореалізацію їх творчого потенціалу.  

Особливу увагу викладачам загальнотехнічних дисциплін у політехнічних 

коледжах необхідно приділити: розширенню форм самостійної роботи студентів; 

формуванню у студентів прагнення до самовиховання й самоосвіти; розвитку в 

майбутніх техніків-електриків здатності аналізувати та оптимізовувати власну 

діяльність; формуванню у студентів прагнення до творчого застосування теоретичних 

знань та оволодіння експериментальними методами, адже міцні професійні знання 

формуються лише за умови практичної творчої діяльності. До того ж, у межах 

організації самостійної пізнавальної діяльності варто пропонувати завдання, пов’язані з 

технікою, виробництвом, які викликають у студентів живу зацікавленість. 

На основі аналізу підручників із таких загальнотехнічних дисциплін як «Хімія 

(спецрозділи)», «Теоретичні основи електротехніки», «Фізика (спецрозділи)», «Технічна 

механіка» ми дійшли висновку про необхідність пошуку та створення альтернативних 

підручників і посібників, електронних інформаційно-навчальних середовищ, що 

сприятимуть підвищенню мотивації студентів і пізнавального інтересу до вивчення 

дисциплін загальнопрофесійного спрямування, розвитку самостійності, формуванню 

навичок роботи з прикладним програмним забезпеченням, підвищенню рівня 

емоційності сприйняття навчального матеріалу за рахунок яскравої наочності, 

мультимедійного наповнення.  

Науковці зазначають, що інформаційні технології – це «засіб підготовки та 

передавання інформації учневі (студенту), засобом здійснення якого є 

комп’ютер» (В. Безпалько) [24, с. 112]; вони «забезпечують перехід від репродуктивних 

методів навчання до пошукових, евристичних, дослідницьких, а також дають змогу 

викладачеві поєднувати різні методи навчання, що забезпечують активну пошукову 

діяльність студентів, сприяють більш осмисленому й самостійному оволодінню 
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знаннями» (Н. Гончарова) [72, с. 36]; «нині визначають міру доступу до освітнього 

середовища, встановлюють межі можливості перетворення знань, що стимулюють 

професійні та загальнолюдські процеси» Р. Гуревич, М. Кадемія, Ю. Бадюк, 

Л. Шевченко [82, с. 31]. У свою чергу Р. Гуревич, A. Коломієць, Д. Коломієць 

стверджують, що одним із пріоритетних напрямків використання ІКТ у навчальному 

процесі є «навчання технологій, які потребують активного використання 

ПК» [83, с. 150]. 

На наш погляд шляхом розроблення й використання ресурсів електронного 

інформаційно-навчального середовища можна забезпечити індивідуалізацію навчання, 

формування пізнавальної активності майбутніх техніків-електриків під час вивчення 

загальнотехнічних дисциплін. 

Аспекти використання в освіті комп’ютерного інформаційного навчального 

середовища розкрито у працях М. Башмакова [21], Ю. Жука [207], К. Зайцевої [120], 

В. Молочкова [187], Є. Оспєнніковой [209], М. Шишковського [314], О. Щолока [324]. 

В. Шарко звертає увагу на те, що особливостями інформаційно-навчального 

середовища є «адаптація студентів до набуття здатності орієнтуватися в ньому, 

здобувати необхідні знання з різних джерел інформації та оперувати ними під час 

організації самоосвітньої діяльності» [305].  

С. Назаров вважає, що «інформаційно-освітнє середовище вищого навчального 

закладу – педагогічна система, що об’єднує в собі інформаційні освітні ресурси, 

комп’ютерні засоби навчання, засоби управління освітнім процесом, педагогічні 

прийоми, методи й технології, спрямовані на формування інтелектуально розвиненої 

соціально-значущої творчої особистості, яка має необхідний рівень професійних знань і 

компетенцій» [191, с. 3]. 

О. Щолок зазначає, що інформаційно-навчальне середовище складається з таких 

блоків: «інформаційний (система знань і умінь студента); пізнавальний (властивості, 

зміст та впливові фактори пізнавальної діяльності); ціннісно-цільовий (сукупність цілей і 

цінностей освіти, значимих для досягнення поставленої мети навчання); технологічний 

(засоби нових інформаційних технологій); комунікативний (форми взаємодії між 

учасниками педагогічного процесу); організаційно-методичний (сукупність можливих 
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стратегій, форм, програм і методів організації навчально-інформаційної 

взаємодії)» [324]. 

На думку В. Шевченка, нині «новою дидактичною формою навчання виступає 

віртуальне навчання як дидактичний процес, в основу якого покладено сукупність 

засобів і методів відтворення, реалізації віртуальних образів, з якими комунікативна 

взаємодія суб’єктів цього процесу створює умови осмислення можливого і відчуття 

реального в динаміці їх трансформаційного перетворення» [312].  

Сучасний педагог має можливість швидше підготуватися до заняття та провести 

його на більш високому рівні, застосовуючи програмне забезпечення, встановлене в 

комп’ютерах у вигляді продуктів MSOffise. Зокрема, ресурси операційної системи (ОС) 

Windows 10 дають змогу викладачу без спеціальної комп’ютерної освіти створювати 

власні електронні конструктори занять. У даній ОС нами використана програма-

оболонка, за допомогою якої створено електронний навчально-методичний комплекс 

(ЕНМК) загальнотехнічної дисципліни «Фізика (спецрозділи)» для студентів 

електричних спеціальностей у ХПТК ОНПУ. 

Проблемою розробки й використання електронного навчально-методичного 

комплексу у підготовці майбутніх фахівців займалися О. Мацейко [175], 

Є. Попиріна [239], В. Шевченко [312] та ін. 

У працях науковців акцентується увага на тому, що «комп’ютерний навчально-

методичний комплекс – це набір матеріалів для організації й проведення навчання за 

темою того чи іншого навчального предмета з використанням сучасних мультимедійних 

засобів та інформаційних технологій» (О. Попиріна) [239]; що такі комплекси «повинні 

відзначатися простотою авторизації, гнучкістю, доступністю, варіативністю та 

доцільністю» (С. Сисоєва, В. Осадчий) [261].  

Під ЕНМК ми розуміємо автоматизовану система, що включає інформаційні, 

довідникові й інструкційно-методичні матеріали з дисципліни та дає змогу комплексно 

їх використовувати під час самостійного отримання студентами теоретичних знань, 

набуття практичних навичок, здійснення самоконтролю даного процесу та рефлексії 

результатів своєї діяльності. Зокрема, під час вивчення загальнотехнічних дисциплін у 

процесі професійної підготовки майбутніх техніків-електриків використання 
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мультимедійного забезпечення дає змогу змінити стиль заняття, тип подання 

теоретичного матеріалу та його наповнення, в тому числі під час організації їх 

самостійної пізнавальної діяльності. 

Структурна схема авторського ЕНМК, сприятливого для самостійної пізнавальної 

та інформаційно-комунікаційної діяльностей майбутніх техніків-електриків під час 

вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу подана на рис. 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Структурна схема авторського ЕНМК вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу  

 

М. Кирмайер вказує на те, що «мультимедійний супровід навчального заняття 

повинен містити багатий фактичний та ілюстративний матеріал і легко активізуватися на 

комп’ютері» [142]. Таким чином, головним елементом віртуального інформаційно-
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навчального середовища, орієнтовного на формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків під час вивчення дисциплін загально технічного циклу є 

ЕНМК, до якого ми включили такі блоки: 

– навчально-теоретичний – вміщує вкладки з тем «Електростатика»; «Закони 

постійного електричного струму», «Електромагнетизм», «Закони змінного електричного 

струму» з гіперпосиланнями, що вміщують у себе опорні конспекти лекцій; електронні 

копії паперових підручників із фізики, що є електронними освітніми ресурсами та 

електроні підручники; банк тематичних мультимедійних презентацій (для підтримки 

аудиторних занять розроблено 12 мультимедійних презентацій за допомогою редактора 

Microsoft PowerРoint, які вміщують основні поняття лекцій, формули, схеми, 

мультимедійні навчальні фрагменти для активізації освітньої діяльності та кращої 

концентрації уваги студентів. Також у вкладці використано пряме посилання на готові 

навчальні презентації з фізики в мережі Інтернет: http://mypresentation.ru/category/ 

physics); 

– навчально-практичний – вміщує вкладки «Фото-задачі» та «Задачі on-

online», що є навчально-інструкційними завданнями, призначеними для самостійного 

опрацювання студентами під час розв’язування кількісних і якісних задач, відеозадач та 

виконання лабораторного експерименту; Вкладка «відео-лабораторія» містить колекцію 

навчальних відеоматеріалів для аудиторних занять і самостійного вивчення 

теоретичного матеріалу, зібраних із різноманітних інтернет-джерел 

(http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/el.htm – електрика в анімаціях; 

http://sputnik.mto.ru/fizika-eksperimentyi/opyityi-s-elektrichestvom-v-mifi.html – відеодосліди 

з електрики; http://www.physics.ru/textbook1/content.html – Відкрита фізика. 

Електродинаміка; http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view= article&id 

=58:2009-08-22-11-04-40&catid=37:14-&Itemid=97 – електромагнітна індукція), що дає 

змогу студентам краще зрозуміти суть фізичних процесів і явищ, тренує їх образне 

мислення, виконує мотиваційну функцію та стимулює майбутніх техніків-електриків до 

самостійного вивчення дисципліни за допомогою засобів ІКТ. «Навчальні тренажери» є 

інтерактивними інформаційними картками студентів щодо набуття практичних навичок 

проводити експериментальні вимірювання та рефлексії власних досягнень по темам 

http://mypresentation.ru/category/%20physics
http://mypresentation.ru/category/%20physics
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/el.htm
http://sputnik.mto.ru/fizika-eksperimentyi/opyityi-s-elektrichestvom-v-mifi.html
http://www.physics.ru/textbook1/content.html
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=%20article&id%20=58:2009-08-22-11-04-40&catid=37:14-&Itemid=97
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=%20article&id%20=58:2009-08-22-11-04-40&catid=37:14-&Itemid=97
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дисципліни; «Лабораторний практикум», що складається з інструкцій щодо виконання 

лабораторних робіт на прикладі дисципліни «Фізика (спеціальні розділи)», творчі 

експериментальні завдання, орієнтовані на індивідуальну роботу студентів із 

використанням знань у галузі ІКТ, техніку безпеки при виконанні експерименту. 

Навчальна діяльність із розв’язування й виконання такого типу завдань засобами IKT 

пов’язана, насамперед, з процесом управління апаратно-програмним комплексом на 

підставі сприйняття зорової інформації; 

 методичний – орієнтований на допомогу викладач і студентам, містить 

навчальну програму та методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу «Основи 

організації самостійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами інформаційно-

комунікаційних технологій», методичні рекомендації щодо виконання самостійної 

роботи студентів; 

– моніторинг навчальної діяльності – вміщує вкладки «Домашні модульні 

контролі» та «Рефлексія», орієнтовані на підготовку студентів до перевірки якості знань 

навчальних досягнень. У першій вкладці подано два підсумкових різнорівневих контролі 

з розділів «Електростатика, електродинаміка й магнетизм»; «Електромагнетизм, 

електромагнітні коливання і хвилі», що охоплюють усі теми курсу для майбутніх 

техніків-електриків. Тести включають питання чотирьох рівнів складності (початковий, 

середній, достатній, високий) за 100-бальною системою оцінювання знань; подані за 

допомогою схем, графіків, формул, що урізноманітнюють запитання й роблять їх 

здатними більш повно та якісно оцінювати рівень знань студентів. Вкладка «Рефлексія» 

дає змогу студентам оцінити рівень засвоєння набутих знань у процесі самостійної 

пізнавальної діяльності; 

 науково-популярний блок вміщує вкладки «Фільмотека» з переліком науково-

популярних фільмів з електрики, що мають гіперпосилання на відповідні джерела; 

«Дозвілля» з переліком науково-популярних книжок про досягненя науки й техніки та 

орієнтовану на активізацію пізнавальної діяльності майбутніх техніків-електриків. 

Технічна підтримка пропонованого ЕНМК здійснюється за допомогою програм: 

Adobe Flash Player – дає змогу переглядати flash video для всіх веб-браузерів та flv-

ролики, збережені в пам’яті ПК, без втрати якості; STDU Viewer – дає змогу переглядати 
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електронні документи з широким списком форматів, що підтримуються; однією з 

головних переваг цього ресурсу є можливість переглядати, наприклад, декілька лекцій в 

одному вікні, робити окремі вкладки з подальшим пошуком на кожній із них, а система 

закладок дозволяє повернутися до останньої прочитаної сторінки у будь-який час. 

У розробленому ЕНМК ставиться завдання створення опорних конспектів лекцій 

та електронних копій паперових підручників. Для його вирішення використано 

програми для створення та роботи з текстовою інформацією. Зокрема, електронні 

підручники підготовлено в форматах pdf, docx, що є простими в користуванні та 

доступними для студентів. Процес створення електронних підручників зводився до 

сканування паперових видань, обробки одержаних зображень в програмах-

розпізнавальниках та кінцеву конвертацію в один із потрібних форматів. Дані електронні 

освітні ресурси та розроблені авторські опорні конспекти з дисципліни розміщені на 

сервері ХПТК ОНПУ http://college.ks.ua/index.php?page=text& menu=118&sub=122 – 

освітньому порталі «Help’ник» у цілодобовому доступі для студентів.  

Застосування пропонованого ЕНМК в освітньому процесі підготовки майбутніх 

техніків-електриків має ряд переваг, як для студентів, так і для викладачів коледжу, а 

саме: можливість для студентів самостійно ознайомитись із теоретичним матеріалом 

лабораторної роботи, послідовності її виконання, заздалегідь дати відповіді на 

контрольні запитання, зробити корисні висновки, скористатися напрацьованими 

результатами під час експерименту в аудиторії; спланування викладачами проведення 

лабораторної роботи, заздалегідь підготувавши відеоролики для демонстрації, 

зконструювати власну модель заняття. 

У пошуку інформації для створення ЕНМК брали участь майже всі студенти ІІ 

курсу спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивілних споруд» ХПТК ОНПУ протягом двох навчальних років.  

Важливими характеристиками пропонованого ППЗ є його гнучкість і відкритість, 

що проявляються в можливості учасникам навчального процесу вносити корективи до 

змісту середовища, адаптуючи його для власного використання, проявляючи творчість, 

уміння й навички працювати працювати із сучасними електронними освітніми 

ресурсами. Він спрямований на організацію самостійної пізнавальної діяльності з 

http://college.ks.ua/index.php?page=text&
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інформацією та створенні умов для прискорення процесу її сприйняття за рахунок 

нового, не мовного, а функціонального середовища інтерактивного спілкування 

«студент»-«комп’ютер». Така інноваційна форма самостійної пізнавальної діяльності 

має сприяти розвитку студента як особистості, формувати в нього потреби в самоосвіті 

та самовизначенні в навчальних та майбутніх професійних ситуаціях з усвідомленням 

особистої відповідальності. Отже, розроблений ЕНМК є потужним інструментом 

унаочнення навчального процесу, ефективним засобом формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків і може бути використаний викладачами 

всіх загальнотехнічних дисциплін як конструктора занять. 

Забезпечення вищевказаних умов організації процесу формування базових 

компетентностей у студентів електричних спеціальностей політехнічних коледжів під 

час вивчення загальнотехнічних дисциплін, на нашу думку, може гарантувати 

прогнозований результат. Умовами управління навчального середовища до кожного 

заняття було: узгодження змісту і типів запропонованих завдань зі структурою базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків, до складу яких входять ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивний компоненти; 

урахування рівня сформованості у студентів кожного із зазначених компонентів базових 

компетентностей під час планування видів роботи на занятті; забезпечення умов для 

свідомого здійснення студентами розумових операцій із навчальною інформацією під 

час роботи з текстом, розв’язування задач інтегративного змісту, виконання 

експерименту тощо; навчання студентів умінням оцінювати результати своєї діяльності. 

Застосуванню пропонованого ЕНМК передувало вивчення питання щодо 

технічних можливостей для його самостійного використання. За результатами усного 

опитування студентів ІІ курсу спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд» ХПТК ОНПУ ми дійшли 

висновку, що 95% студентів має вдома комп’ютери, ноутбуки або планшети, з них 65% 

вважають, що добре володіють технікою їх використання, і це забезпечує їм можливість 

самостійного вивчення дисципліни за допомогою пропонованого ЕНМК.  

Процес організації навчального процесу, орієнтованого на формування в студентів 

базових компетентностей, вимагав від викладача такої послідовності дій: 1) визначення 
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рівнів сформованості фундаментальної предметної компетентності, інформаційної 

компетентності та компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти у 

студентів електричних спеціальностей; 2) визначення та обґрунтування організаційно-

педагогічних умов і відповідних їм форм і методів навчання, орієнтованих на 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків; 3) з’ясування 

доцільності використання різних видів навчально-пізнавальної діяльності для 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків; 4) створення 

системи відповідних навчально-інструкційних завдань (шляхом самостійної авторської 

розробки або підбору з різноманітних джерел); 5) реалізацію організаційно-педагогічних 

умов формування базових компетентностей у студентів під час навчальних занять із 

залученням відповідного інструментарію для самостійного виконання навчально-

інструкційних завдань; 6) аналіз і рефлексію отриманих результатів, планування 

коригувальних допоміжних дій зі студентами з різним рівнем сформованості 

компонентів базових компетентностей; 7) діагностику результатів навчання, 

встановлення динаміки якісного показника успішності студентів у процесі формування 

знань із відповідної загальнотехнічної дисципліни, інформаційно-комунікаційних та 

самоосвітніх умінь і навичок. 

На наш погляд системне використання комп’ютерних дидактичних засобів у 

процесі формування базових компетентностей у студентів електричних спеціальностей 

під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу відкриває перед здобувачами 

вищої освіти широкі можливості для самостійного отримання оперативної інформації, 

необхідної для засвоєння програмного матеріалу та матеріалу, що виходить за межі 

навчальної програми, створює сприятливі умови для обміну знаннями в сучасному 

освітньому просторі. Побудова дидактичного процесу з використанням комп’ютерних 

засобів навчання (інформаційний сайт коледжу, ЕНМК, розсилка завдань для 

самостійної роботи засобами електронної пошти, участь в онлайн-конференціях, 

вебінарах, консультаціях і т.д.) дозволяє значно активізувати СРС, створює комфортний 

режим для самоосвіти студентів. Тож, потенціал комп’ютера як основного засобу 

реалізації ІКТ дає змогу ширше використовувати можливості зорових і слухових 

аналізаторів студентів, адже накопичення інформації та її перетворення в досвід 
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потребує відповідної організації пам’яті. 

У ХПТК ОНПУ під час загальнотехнічної підготовки студенти ІІ курсу 

спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд» (нині 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 

застосовують мультимедійні технології під час таких видів навчально-пізнавальної 

діяльності: вивчення нового лекційного матеріалу за допомогою засобів 

мультимедійного супроводу, зокрема, ЕНМК; самостійної роботи з мультимедійними 

навчальними посібниками; оформлення електронних звітів щодо виконання творчих 

експериментальних завдань засобами мультимедіа; проміжного та підсумкового 

тестового контролю знань, зокрема, за допомогою модульного об’єктно-орієнтованого 

динамічного навчального середовища Moodle. 

Особливістю організації роботи щодо використання мультимедійних засобів у 

процесі формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків є 

забезпечення відповідності між специфічними особливостями викладання навчального 

матеріалу загальнотехнічних дисциплін та основними психолого-педагогічними 

закономірностями освітнього процесу, особливостями та умовами засвоєння студентами 

знань. Таким чином, доходимо висновку, що в умовах різкого зростання обсягу 

навчальної інформації та одночасного зменшення часу аудиторних занять у ВНЗ І-ІІ р.а. 

доцільно оптимізувати навчально-пізнавальний процес під час СРС через використання 

нових джерел інформації, зокрема електронних підручників та посібників, програм-

тренажерів, навчальних ППЗ тощо. Мультимедійні технології мають величезний 

дидактичний потенціал, їх реалізація дає змогу значно підвищити ефективність 

засвоєння навчального матеріалу, оскільки під час роботи з такими засобами навчання 

активізуються всі види розумової діяльності студентів.  

Аналіз Галузевого стандарту вищої освіти України за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст», навчального плану підготовки майбутніх техніків-

електриків, методологічних аспектів впровадження компетентнісно орієнтованого 

навчання наводить на думку, що ефективність процесу формування базових 

компетентностей майбутніх фахівців може бути досягнена, якщо освітній процес буде 

орієнтований на: підвищення рівня системності матеріалу, що вивчається; опанування 
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майбутніми техніками-електриками необхідних компетенцій здійснення самостійної 

пізнавальної діяльності у процесі навчально-пошукової роботи з електронними 

інформаційними ресурсами та розвитку здатності практично діяти і творчо 

застосовувати набуті знання й досвід під час вирішення загальнопрофесійних завдань; 

формування прийомів розумових дій, урахування особливостей навчально-професійної 

діяльності, під час якої відбувається розвиток особистості, активізація мотиваційного 

потенціалу й формування професійно-особистісних якостей; включення до змісту 

навчального матеріалу завдань інтердисциплінарного характеру, орієнтованих на 

професійну специфіку майбутнього фахівця; внесення змін до змісту навчальних 

програм загальнотехнічних дисциплін 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 особистості засобами інформаційно-комунікаційних технологій під час 

проведення практичних занять з використанням інтерактивних, проектних, 

рефлексивних методів. 

Підготовка майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах потребує 

реалізації в навчально-пізнавальному процесі політехнічного принципу. Особливого 

значення він набуває при вивченні загальнотехнічних дисциплін в технічному вищому 

навчальному закладі. Оскільки базові компетентності складають першу сходинку в 

системі професійної підготовки майбутніх техніків-електриків, тому від рівня їх 

сформованості залежить якість набуття наступних спеціалізовано-професійних 

компетенцій майбутніми фахівцями електротехнічної галузі. 

Практичний досвід роботи й результати дослідження дають нам підстави 

окреслити перелік організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективне 

формування базових компететностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних 

коледжах під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу є: оновлення змісту 

дисциплін загальнотехнічного циклу на основі компетентнісного, особистісно-

діяльнісного та інтегративного підходів задля набуття студентами необхідних 

компетенцій здійснення самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчально-

пошукової роботи з електронними інформаційними ресурсами та формування 
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професійно-особистісних якостей під час виконання завдань інтегративного змісту; 

активізація творчих здібностей і розвитку критичного мислення майбутніх фахівців, 

що забезпечується 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 містить інформаційні, довідникові, 

інструктивно-методичні матеріали на основі дисципліни «Фізика (спеціальні розділи)» 

та надає можливість створювати особливі умови для самостійної пізнавальної 

діяльності й розвивати пошукові вміння майбутніх техніків-електриків. 

Таким чином, доходимо висновку, що дотримання компетентнісного, особистісно-

діяльнісного й інтегративного підходів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін 

є провідними принципами підготовки майбутніх техніків-електриків. Вони відіграють 

важливу роль у процесі формування цілісної наукової картини світу в уявленні молоді, її 

вихованні та розвитку. Упровадження побудованої структурної моделі, реалізація 

визначених організаційно-педагогічних умов у системі професійної підготовки 

майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах забезпечать ефективний процес 

формування у них базових компетентностей. Дієвість та ефективність упровадження 

окреслених нами організаційно-педагогічних умов перевірено під час формувального та 

контрольного етапів педагогічного експерименту. 

 

Висновки до 2 розділу 

 

Здійснене теоретичне обґрунтування організаційно-методичних засад формування 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах дає 

підстави дійти висновків за розділом. 

1. Вивчення стану підготовки майбутніх техніків-електриків у політехнічних, 

вимог до педагогічного моделювання, а також визначені складові базових 

компетентностей стали підґрунтям для створення авторської структурної моделі, яка 

включає три взаємопов’язані блоки, що забезпечують оптимальний шлях досягнення 
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поставленої освітньої мети: 1) цільовий блок, відображає мету та завдання процесу 

процесу формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків під час 

вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу; 2) змістово-технологічний блок, 

визначає методологічні підходи, принципи, організаційно-педагогічні умови, 

організаційні форми, методи формування базових компетентностей; 3) результативний 

блок містить критерії та рівні сформованості базових компетентностей. 

2. На підставі здійсненого аналізу навчальних планів і навчальних програм 

підготовки майбутніх техніків-електриків, виявлених особливостей формування базових 

компетентностей майбутніх фахівців електротехнічної галузі під час вивчення 

загальнотехнічних дисциплін у політехнічних коледжах, а також принципів професійної 

підготовки (науковості, наступності, фундаментальності, прикладної спрямованості, 

зв’язку теорії з практикою, наочності, моделювання професійної діяльності, оптимізації 

знань, індивідуально-диференційованого підходу, рефлексії) визначено такі 

організаційно-педагогічні умови, що забезпечать формування готовності студентів до 

анімаційної діяльності, а саме: 1) оновлення змісту дисциплін загальнотехнічного циклу 

на основі компетентнісного, особистісно-діяльнісного та інтегративного підходів; 

2) активізація творчих здібностей і розвитку критичного мислення майбутніх фахівців; 

3) індивідуалізація навчання, формування пізнавальної активності майбутніх фахівців 

шляхом розроблення й використання електронного інформаційно-навчального 

середовища. 

Кожна з поданих організаційно-педагогічних умов забезпечується впровадженням 

в освітній процес підготовки майбутніх техніків-електриків навчально-методичного 

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, 
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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.  

Отже, упровадження побудованої структурної моделі, реалізація визначених 

організаційно-педагогічних умов у системі професійної підготовки майбутніх техніків-

електриків у політехнічних коледжах забезпечать ефективний процес формування у них 

базових компетентностей. 

 

Матеріали, що увійшли до розділу, опубліковані автором у наукових статтях [158, 

202, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 257] та висвітлені в доповідях на наукових 

конференціях, тези яких надруковані. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ У ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ 

 

3.1. Організація та хід педагогічного експерименту 

 

З метою перевірки гіпотези щодо ефективності описаних організаційно-

педагогічних умов та побудованої концептуальної моделі формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах було 

здійснено педагогічний експеримент.  

У процесі проведення педагогічного експерименту одиницею спостереження 

виступав суб’єкт – студент, який отримував кваліфікацію техніка-електрика в 

політехнічному коледжі. 

Дослідно-експериментальну роботу було організовано упродовж 2014–2016 рр. В 

експерименті на різних його етапах взяли участь 483 студенти напряму підготовки 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і суміжних спеціальностей 

коледжів технічного спрямування та 95 викладачів загальнотехнічних дисциплін 

м. Херсона, м. Нової Каховки Херсонської області, м. Миколаєва, м. Тернополя, 

м. Надвірни Івано-Франківської області.  

Педагогічному експерименту передувало пілотне дослідження, результати якого 

дали підстави визначити зміст, критерії й показники сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків; визначити експериментальні та 

контрольні групи.  

Педагогічний експеримент включав три етапи дослідження, що визначені на 

підставі положень щодо його організації (Ю. Бабанський [13], Я. Зязюн [127]): 

констатувальний, формувальний та контрольний етапи. 

На першому етапі (2014 р.) – констатувальному – здійснено аналіз стану 

проблеми на основі вивчення науково-методичної, психологічної літератури, 

нормативної документації, що регламентує організацію освітнього процесу підготовки 

майбутніх фахівців у політехнічних коледжах України, змісту й навчально-методичного 
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забезпечення дисциплін загальнотехнічної підготовки майбутніх техніків-електриків, 

досвіду практичної роботи. Розроблено програму дослідно-експериментальної роботи 

(визначено об’єкт, предмет, теоретико-методологічні передумови, методику 

дослідження, сформульовано мету дослідження, робочу гіпотезу та завдання); визначено 

зміст і структуру базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, здійснено 

відбір критеріїв, показників і рівнів їх сформованості за результатами пілотного 

дослідження; визначено та теоретично обгрунтовано зміст концептуальної моделі 

формуваня базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних 

коледжах; проведено первинну діагностику рівня сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків, систематизовано й узагальнено 

отримані експериментальні дані.  

На другому етапі (2015 р.) – формувальному – впроваджено теоретично визначені 

організаційно-педагогічні умови формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах. 

На третьому етапі (2016 р.) – контрольному – 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. 

Уся дослідно-експериментальна робота зумовлювалась поставленою метою для 

кожного етапу, під час проведення яких застосовувався комплекс методів як 

теоретичного, так і емпіричного рівня досліджень.  

Результати пілотного дослідження (п. 1.3) дали змогу визначити зміст і структуру 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків; розробити діагностичну 

систему оцінювання рівня сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-

електриків (визначення критеріїв, їх показників; здійснити підбір й розроблення 

психолого-педагогічного інструментарію); визначити експериментальні та контрольні 

групи.  

Згідно з рекомендаціями щодо об’єму вибірки [259] визначено контрольні групи 

(КГ) – 243 студенти, в яких викладання загальнотехнічних дисципліни відбувалося за 
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традиційним підходом, та експериментальні групи (ЕГ) – 240 студентів, освітній процес 

в яких здійснювався згідно визначених організаційно-педагогічних умов з урахуванням 

особистісно-діяльнісного, міждисциплінарного й інтегративного підходів до організації 

компетентнісно орієнтованого навчання.  

До ЕГ увійшли 50 студентів освітнього рівня молодший спеціаліст напряму 

підготовки «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 

Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 

університету; 72 студенти освітнього рівня молодший спеціаліст напряму підготовки 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за трьома спеціальностями 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 

«Виробництво електричних машин і апаратів», «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного 

політехнічного університету; 73 студенти освітнього рівня молодший спеціаліст 

напряму підготовки «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за трьома 

спеціальностями «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд», «Обслуговування у ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів», 

«Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання» 

Миколаївського політехнічного коледжу; 45 студентів освітнього рівня молодший 

спеціаліст напряму підготовки «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

спеціальності «Обслуговування у ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» 

Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету.  

До КГ увійшло 75 студентів освітнього рівня молодший спеціаліст напряму 

підготовки «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за трьома 

спеціальностями «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд», «Виробництво електричних машин і апаратів», «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» Новокаховського політехнічного коледжу 

Одеського національного політехнічного університету; 74 студенти освітнього рівня 

молодший спеціаліст напряму підготовки «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» за трьома спеціальностями «Монтаж і експлуатація 
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електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обслуговування у ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів», «Монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового електрообладнання» Миколаївського політехнічного 

коледжу; 45 студентів спеціальності «Слюсар з ремонту автомобілів. 

Електрогазозварник» та 49 студентів спеціальності «Телекомунікація та радіотехніка» 

Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя.  

Констатувальний етап дослідження був організований для здійснення вихідних 

діагностичних зрізів, що констатують рівень сформованості базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах під час вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу. На підставі аналізу науково-методичної та психологічної 

літератури були підібрані такі діагностичні методики, що передбачали визначення рівня 

сформованості кожного з виокремлених компонентів базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків. 

Опрацювання робіт вітчизняних і зарубіжних учених, що займалися проблемою 

здійснення педагогічного експерименту (А. Беляєва [206], Ю. Гільбух [63], 

Дж. Глас [64], Я. Гончаренко [70], В. Лозова [194], Е. Сидоренко [259], М. Скаткін [265] 

та ін.), дало змогу встановити, що вірогідні висновки щодо одержаних кількісних даних 

можна отримати після коректної їх математичної обробки. 

Розглянемо методику визначення рівнів сформованості базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах під час вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу. Оцінювання, визначених у ході дослідження рівнів 

сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків здійснювалось 

за перевіркою показників чотирьох критеріїв: мотиваційного, інтелектуально-

пізнавального, операційного й рефлексивного, що дало змогу визначити рівні 

сформованості ціннісного-мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного й 

рефлексивного компонентів базових компетентностей: високий, середній, низький 

(табл. 3.1). 

Для статистичного аналізу отриманих у ході дослідження даних розроблено 

методику визначення інтегрального показника (Z) рівня сформованості базових 
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компетентностей майбутніх техніків-електриків.  

Таблиця 3.1 

Діагностичний інструментарій щодо визначення рівнів сформованості  

компонентів базових компетентностей майбутніх техніків-електриків 
Компоненти Критерії Діагностичний інструментарій 

Фундаментальна предметна компетентність 

Ціннісно-

мотиваційний (ЦМ1) 

 

Мотиваційний 

(МК) 

 

1. Методика дослідження мотивації навчання у 

вищому навчальному закладі Т. Ільїної (МК1) – 

Додаток А.5. 

2. Опитувальник «Ціннісні орієнтації студентів 

при вивченні загальнотехнічних дисциплін» 
(модифікований опитувальник Е. Карапешта 

«Усвідомленість життєвих цілей») (МК2) – 

Додаток А.6. 

Когнітивний  

(К1) 

Інтелектуально-

пізнавальний 

(ІПК) 

Діагностування майбутніх техніків-електриків 

щодо визначення рівня засвоєння майбутніми 

техніками-електриками базових предметних знань 

(ІПК1) – Додаток А.7. 

Операційно-

діяльнісний  

(ОД1) 

Операційний 

(ОК) 

Діагностування майбутніх техніків-електриків щодо 

визначення рівня розвитку умінь використовувати 

базові предметні знання на практиці (ОК1) – 

Додаток А.10. 

Рефлексивний (Р1) 

 

 

Рефлексивний 

(РК) 

1. Методика визначення індивідуальної міри вияву 

рефлексивності А. Карпова, В. Пономарьової (РК1) 

– Додаток А.13. 

2. Опитувальник «Самооцінка професійно-

значимих компетенцій майбутніх техніків-

електриків» (модифікований опитувальник 

О. Моткова «Самооцінка професійно-значимих 

якостей особистості») (РК2) – Додаток А.14. 

Інформаційна компетентність 

Ціннісно-

мотиваційний  

(ЦМ2) 

Мотиваційний 

(МК) 

Опитувальник «Ціннісні орієнтації студентів при 

вивченні загальнотехнічних дисциплін» 
(модифікований опитувальник Е. Карапешта 

«Усвідомленість життєвих цілей») (МК3) – 

Додаток А.6. 

Когнітивний 

(K2) 

Інтелектуально-

пізнавальний 

(ІПК) 

Діагностування майбутніх техніків-електриків 

щодо визначення рівня засвоєння знань у галузі 

ІКТ» (ІПК2) – Додаток А.8. 

Операційно-

діяльнісний 

(ОД2) 

Операційний 

(ОК) 

Діагностування майбутніх техніків-електриків щодо 

визначення рівня розвитку умінь використовувати 
знання в галузі ІКТ на практиці» (ОК2) – Додаток А.11. 

Рефлексивний 

(Р2) 

Рефлексивний 

(РК) 

Опитувальник «Самооцінка професійно-значимих 

компетенцій майбутніх техніків-електриків» 

(модифікований опитувальник О. Моткова 

«Самооцінка професійно-значимих якостей 

особистості») (РК3) – Додаток А.14. 
Компетентність самовдосконалення, саморозвитку й самооцінки 

Ціннісно-

мотиваційний 

Мотиваційний 

(МК) 

Опитувальник «Ціннісні орієнтації студентів при 

вивченні загальнотехнічних дисциплін»  
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Продовж. табл. 3.1 

(ЦМ3)  

(модифікований опитувальник Е. Карапешта 

«Усвідомленість життєвих цілей») (МК4) – 

Додаток А.6. 

Когнітивний 

(К3) 

Інтелектуально-

пізнавальний 

(ІПК) 

Діагностування майбутніх техніків-електриків 

щодо визначення рівня засвоєння знань щодо 

організації самостійної пізнавальної 

діяльності (ІПК3) – Додаток А.9. 

Операційно-

діяльнісний 

(ОД3) 

Операційний 

(ОК) 

Діагностування майбутніх техніків-електриків щодо 

визначення рівня розвитку умінь використовувати 
знання щодо організації самостійної пізнавальної 

діяльності на практиці (ОК3) – Додаток А.12. 

Рефлексивний 

(Р3) 

Рефлексивний 

(РК) 

Опитувальник «Самооцінка професійно-значимих 

компетенцій майбутніх техніків-електриків» 

(модифікований опитувальник О. Моткова 

«Самооцінка професійно-значимих якостей 

особистості») (РК4) – Додаток А.14. 

 

У межах нашого дослідження інтегральний показник сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків трактується як інтегральний результат 

взаємодії основних складових фундаментальної предметної компетентності, 

інформаційної компетентності та компетентності самовдосконалення, саморозвитку й 

самоосвіти: ціннісно-мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного й 

рефлексивного компонентів.  

З метою визначення внеску кожної з виділених компетентностей у загальну 

структуру базових компететностей майбутніх техніків-електриків було проведено 

опитування серед експертів – фахівців із підготовки молодших спеціалістів 

електротехнічної галузі, а саме: викладачів дисциплін природничо-наукової й 

загальнотехнічної підготовки Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету, комунального вищого навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Херсонського 

державного університету й 4 викладача спеціальних дисциплін, що викладають у 

студентів напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» в 

Херсонському політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 

університету, Херсонському національному технічному університеті. Відбір експертів 

відбувався за такими критеріями й показниками: стаж викладання – не менше 15 років; 

кваліфікаційна категорія – спеціалісти вищої категорії та викладачі-методисти.  
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Згідно запропонованої методики методом експертних оцінок визначено: 

– коефіцієнти внеску фундаментальної предметної компетентності  , 

інформаційної компетентності  та компетентності самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти  в загальну структуру базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків (за шкалою від 0 до 1); 

– коефіцієнти внеску ціннісно-мотиваційного , когнітивного , 

операційно-діяльнісного  й рефлексивного  компонентів у структуру 

фундаментальної предметної компетентності, інформаційної компетентності та 

компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти в залежності від 

встановлених значень коефіцієнтів . 

На підставі власного педагогічного досвіду, логічного мислення та інтуїції 

експерти оцінили внесок визначених в роботі компетентностей в загальну структуру 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків. У результаті формальної 

обробки кількісних оцінок отримано такі результаті: 

1) для фундаментальної предметної компетентності: коефіцієнти ; 

; 

2) для інформаційної компетентності: ; 

; 

3) для компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти: 

; . 

Для визначення інтегрального показника внеску фундаментальної предметної 

компетентності в інтегральний показник рівня сформованості базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах ми знаходили як результат 

цільової функції ( ) за формулою (3.1.1): 

                                            

 ]                                                (3.1.1)    

де коефіцієнт внеску фундаментальної предметної компетентності в загальну 

структуру базових компетентностей майбутніх техніків-електриків; 

 середні значення виборок, що характеризують рівень сформованості 
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ціннісно-мотиваційного компонента; 

 середнє значення виборки, що характеризує рівень сформованості 

когнітивного компонента; 

 середнє значення виборки, що характеризує рівень сформованості 

операційно-діяльнісного компонента; 

 середні значення виборок, що характеризують рівень сформованості 

рефлексивного компонента. 

Для визначення інтегрального показника внеску інформаційної компетентності в 

інтегральний показник рівня сформованості базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах ми знаходили як результат цільової 

функції ( ) за формулою (3.1.2): 

          (3.1.2) 

де коефіцієнт внеску інформаційної компетентності в загальну структуру 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків; 

 середні значення виборок, що характеризують рівень сформованості 

ціннісно-мотиваційного компонента; 

 середнє значення виборки, що характеризує рівень сформованості 

когнітивного компонента; 

 середнє значення виборки, що характеризує рівень сформованості 

операційно-діяльнісного компонента; 

 середні значення виборок, що характеризують рівень сформованості 

рефлексивного компонента. 

Для визначення інтегрального показника внеску компетентності 

самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти в інтегральний показник рівня 

сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних 

коледжах ми знаходили як результат цільової функції ( ) за формулою (3.1.3): 

           (3.1.3) 

де коефіцієнт внеску компетентності самовдосконалення, саморозвитку й 

самоосвіти в загальну структуру базових компетентностей майбутніх техніків-
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електриків; 

 середні значення виборок, що характеризують рівень сформованості 

ціннісно-мотиваційного компонента; 

 середнє значення виборки, що характеризує рівень сформованості 

когнітивного компонента; 

 середнє значення виборки, що характеризує рівень сформованості 

операційно-діяльнісного компонента; 

 середні значення виборок, що характеризують рівень сформованості 

рефлексивного компонента. 

Інтегральний показник (Z) рівня сформованості базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах під час вивчення дисциплін 

загально технічного циклу ми знаходили за формулою (3.1.4): 

 

де Z1 – інтегральний показник внеску фундаментальної предметної 

компетентності; 

Z2 – інтегральний показник внеску інформаційної компетентності; 

Z3 – інтегральний показник внеску компетентності самовдосконалення, 

саморозвитку й самоосвіти; 

З метою здійснення статистичного аналізу даних, отриманих у ході дослідження, 

розроблено спеціальну шкалу оцінки рівня інтегрального показника сформованості 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Шкала оцінки інтегрального показника рівня сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків 

Інтегральний 

показник 
Рівні  

Показник, бали Показник, в/о 

Від До Від До 

 Z  

 

низький 0 33,3 0,00 0,33 

середній 33,4 66,6 0,34 0,66 

високий 66,7 100 0,67 1,00 

 

Таким чином, з урахуванням критеріїв розроблено комплекс методик діагностики 

рівня сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, що 

включає: дослідження мотивації навчання у вищому навчальному закладі за методикою 
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Т. Ільїної [179] (Додаток А.5); визначення ціннісних орієнтацій під час вивчення 

загальнотехнічних дисциплін на основі опитувальника Е. Карапешта [75] 

«Усвідомленість життєвих цілей» (Додаток А.6); визначення рівня засвоєння 

майбутніми техніками-електриками базових предметних знань (Додаток А.7); 

визначення рівня засвоєння майбутніми техніками-електриками знань у галузі ІКТ 

(Додаток А.8); визначення рівня засвоєння майбутніми техніками-електриками знань 

щодо організації самостійної пізнавальної діяльності (Додаток А.9); визначення рівня 

розвитку умінь майбутніх техніків-електриків використовувати базові предметні знання 

на практиці (Додаток А.10); визначення рівня розвитку умінь майбутніх техніків-

електриків використовувати знання в галузі ІКТ на практиці (Додаток А.11); визначення 

рівня розвитку умінь майбутніх техніків-електриків використовувати знання щодо 

організації самостійної пізнавальної діяльності на практиці (Додаток А.12); визначення 

індивідуальної міри вияву рефлексивності за методикою А. Карпова, 

В. Пономарьової [136] (Додаток А.13); визначення рівня самооцінки професійно-

значимих компетенцій майбутніх техніків-електриків» на основі методики 

О. Моткова [140] «Самооцінка професійно-значимих якостей особистості» 

(Додаток А.14); визначення інтегрального показника рівня сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків за допомогою цільової функції 

(формули 3.1.1 – 3.1.4) на основі методу експертних оцінок.  

Достовірність і надійність результатів дослідження забезпечувалася завдяки таким 

чинникам: репрезентативністю вибірки, що відбувалася за стратифікацією, проведеною 

за п’ятьма критеріями: розташування коледжу (місто), профіль навчального закладу 

(технічний), вік (студенти ІІ курсу, яким виповнилося 16-17 років), групування студентів 

за напрямом підготовки (однакова або суміжна спеціальність), групування студентів за 

рівнем навчальної успішності (високий, середній, низький); усталеністю інформації 

(відсутністю випадкових помилок вимірювання), що досягалася визначенням термінів 

проведення діагностичних зрізів; обґрунтованістю інформації, що досягалася 

визначенням критеріїв оцінювання; компонентів та показників сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків; правильністю й точністю інформації, 
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що досягалася визначенням рівнів сформованості базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків та обґрунтуванням статистичних показників. 

Враховуючи велику кількість респондентів, обґрунтування гіпотез, висунутих для 

визначення відмінностей у показниках між розподілами студентів у контрольній та 

експериментальній вибірках, виконано із застосуванням критерію Пірсона (
2
), 

призначення, опис та алгоритм розрахунку якого наведено у джерелі [259, с. 113–141]. 

Пропонована методика дає змогу на підставі порівняння значень табличного для 

критичних значень 
2
кр та обчисленого емпіричного значення 

2
емп зробити висновок про 

суттєвий або несуттєвий характер змін у розподілах респондентів за обраною ознакою. 

Технологія методу дає змогу виявити: чим більші розходження в значеннях 
2
емп та 

2
кр,, 

тим істотнішими є відмінності між розподілами у вибірках [259] та з достатнім ступенем 

вірогідності робити висновки щодо результатів експериментального дослідження. 

Алгоритм обчислень емпіричного значення 
2
емп  представлено формулою: 

                                         
,

1

2

2
k

j теор

теорej

емп
f

ff

                                               (3.1.5), 

де fтеор – теоретична частота; 

fej – емпірична частота по j-ому розряду ознаки; 

j – порядковий номер ознаки; 

k – кількість розрядів ознаки. 

У свою чергу теоретична частота визначається таким чином: 

 

fтеор= 
(сума частот за відповідним рядком) (сума частот за відповідним стовпцем) 

загальна кількість спостережень 

 

З метою визначення числа степенів свободи під час співставлення двох 

емпіричних розподілів ми скористалися формулою [259, с. 129]: 

   (3.1.6), 
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де k – кількість розрядів ознаки; с – кількість емпіричних розподілів (стовпців), що 

порівнюються. 

Для 2-х ступенів свободи  й рівня значущості 

( 0,05), які для педагогічних досліджень вважаються допустимими, ми отримали 

критичні значення 
2
кр= 5,991 для критерію Пірсона, скориставшись таблицею 

в [259, с. 328].  

Для ступеня свободи =1, коли ознака приймає два значення, необхідно вносити 

поправку на неперервність, орієнтовану на корекцію невідповідності між дискретним 

біноміальним розподілом і неперервним розподілом; критичні значення 
2
кр= 3,841 

( ) й 
2
кр= 6,635 ( ) для 

критерію Пірсона [259, с. 134]. 

За результатами проведеного етапу дослідження виявлено, що більшість студентів 

має низький та середній рівень сформованості базових компетентностей за 

інтелектуально-пізнавальним, операційно-діяльнісним, мотиваційний та рефлексивним 

критеріями; підсиленої уваги потребує процес формування чотирьох компонентів 

базових компетентностей, а саме, ціннісно-мотиваційного, когнітивного, операційно-

діяльнісного, рефлексивного. Отримані кількісні результаті детально описані в другому 

підрозділі даного розділу.  

З’ясовано низку причин, що гальмують формування означених компетентностей 

майбутніх техніків-електриків, а саме: низька готовність викладачів до активного 

впровадження компетентнісного підходу із широким залученням інноваційних форм і 

методів навчання, що передбачають застосування засобів ІКТ та зміщення акценту за 

організацію активної самостійної пізнавальної діяльності студентів; недостатнє 

навчально-методичне забезпечення, зокрема, електронне, що сприяє формуванню 

інформаційної компетентності студентів та активізує мотивацію до розвитку у них 

самоосвітніх умінь і навичок; низький рівень ІДЗ між теоретичними й практичними 

дисциплінами загальнотехнічного циклу підготовки майбутніх техніків-електриків за 

освітньо-професійною програмою; слабка діалогова взаємодія між учасниками 

освітнього процесу. Виявлені недоліки дали змогу обґрунтувати організаційно-
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педагогічні умови формування базових компетентностей у студентів електричних 

спеціальностей політехнічних коледжів. 

Узагальнюючи результати констатувального експерименту, ми вимушені визнати 

незадовільним стан організації процесу формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків під час вивчення загальнотехнічних дисциплін в політехнічних 

коледжах, що підтверджує актуальність теми нашого дослідження.  

Зважаючи на вищезазначене, виникла необхідність апробації окресленого 

комплексу організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків політехнічних коледжів у процесі їх професійної 

підготовки під час вивчення дисциплін загально технічного циклу.  

Формувальний етап (2015 р.) передбачав поетапну перевірку організаційно-

педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків. 

Реалізація кожної з умов відбувалась з урахуванням з принципів синергетики 

(передбачає посилення впливу різних джерел інформації (друкованих або електронних) 

на результативність СРС); інтеграції (забезпечує встановлення зв’язку між усіма видами 

аудиторних занять і позааудиторної СРС та перетворює освітній процес на 

«міжпредметний механізм» об’єднання різнорідних знань); наступності (дає змогу 

реалізувати взаємозв’язок і взаємозалежність усіх елементів системи професійно-

пізнавальної освіти, в тому числі й СПД); індивідуально-дифереційованого (дає змогу 

розробити програму та практичні завдання для СРС з урахуванням їх стилю навчально-

пізнавальної діяльності); рефлексії (орієнтує на розвиток у студентів умінь до 

самоаналізу результатів своєї діяльності); оптимізації знань (передбачає встановлення 

оптимального обсягу практичних завдань для формування у студентів компонентного 

складу базових компетентностей майбутніх техніків-електриків, у тому числі з 

урахуванням матеріальної бази кабінетів загальнотехнічної підготовки в коледжах). 

Формувальний етап експерименту ми розробляли з урахуванням результатів 

констатувального етапу та проводили у формі паралельного експерименту, що 

передбачав наявність контрольних та експериментальних груп. У ньому взяли участь 

протягом двох років експерименту 10 викладачів загально технічних дисциплін (у тому 

числі й особисто дисертант) та 483 студенти ІІ курсу електричних спеціальностей у 
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коледжах технічного спрямування м. Херсона, м. Нової Каховки Херсонської області, 

м. Миколаєва, м. Тернополя, м. Надвірни Івано-Франківської області. Згідно з 

рекомендаціями щодо об’єму вибірки [259] було визначено контрольні групи (увійшло 

243 студенти), у яких викладання загальнотехнічних дисциплін відбувалося за 

традиційним підходом, та експериментальні групи (увійшло 240 студентів), навчання в 

яких здійснювалося згідно визначених організаційно-педагогічних умов (рис. 2.1) з 

урахуванням особистісно-діяльнісного, й інтегративного підходів до організації 

компетентнісно орієнтованого навчання. З метою забезпечення статистичної 

відповідності рівня знань студентів експериментальних і контрольних груп під час їх 

формування враховувались результати попередньої діагностики стану сформованості 

фундаментальної предметної компетентності, інформаційної компетентності та 

компететності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти. Зауважимо, що в 

експериментальних і контрольних групах студенти мали приблизно однаковий рівень 

успішності та навчалися за однаковими навчальними програмами; в них працювали одні 

й ті ж самі викладачі. 

Умови проведення формувального етапу в коледжах відрізнялися матеріальною 

базою, але відповідали вимогам організації експерименту. Базовою площадкою для 

проведення експерименту був ХПТК ОНПУ, в якому створено електронне 

інформаційно-навчальне середовище як мультимедійний супровід занять під час 

вивчення майбутніми техніками-електриками дисциплін загальнотехнічного циклу; 

розроблено спецкурс «Основи організації самостійної роботи майбутніх техніків-

електриків засобами інформаційно-комунікаційних технологій», навчально-методичний 

комплекс якого включає навчальну та робочу програми, матеріали лекцій, практичних 

занять і тестового контролю, завдання для індивідуальної роботи студентів; створено 

методичні рекомендації з викладання спецкурсу для методистів і викладачів 

загальнотехнічних дисциплін політехнічних коледжів; зміст творчих експериментальних 

завдань у рамках лабораторного практикуму для студентів; удосконалено програми 

загальнотехнічних дисциплін «Теоретичні основи електротехніки», «Фізика (спеціальні 

розділи)», «Хімія (спеціальні розділи)», «Конструкційні та електротехнічні матеріали» з 

урахуванням компетентнісного, особистісно-діяльнісного, інтегративного підходів; 
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розроблено комплексні письмові роботи та різнорівневі завдання для визначення рівня 

сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у процесі 

вивчення загальнотехнічних дисциплін. 

Етап реалізації організаційно-педагогічних умов формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків під час вивчення загальнотехнічних 

дисциплін у політехнічних коледжах, передбачав забезпечення викладачів:  

1) навчально-дидактичними матеріали у вигляді: авторської програми спецкурсу 

«Основи організації самостійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій» (Додаток Д.3); програм загальнотехнічних 

дисциплін «Теоретичні основи електротехніки», «Хімія (спеціальні розділи)», 

«Конструкційні та електротехнічні матеріали», «Фізика (спеціальні розділи)» (додаток 

Д.5), удосконалених на основі компетентнісного, особистісно-діяльнісного та 

інтегративного підходів; якісних фото-задач та задач-оцінок електротехнічного 

змісту (додатки Б.1, Б.2); алгоритму розв’язування кількісних задач-оцінок з фізики 

(додаток Б.3); інструкцій для виконання робіт лабораторного практикуму (додаток Б.4); 

змісту творчих експериментальних завдань у межах виконання лабораторних 

робіт (додаток Б.6); відбірки електронних презентацій із різних тем дисципліни, 

розроблених студентами або знайденими за допомогою мережі Інтернет; відеофільмів із 

різних тем загально технічного курсу, знайдених за допомогою мережі Інтернет і 

телебачення; електронного навчально-методичного комплексу, детально описаного в 

п. 2.3; комплексних контрольних робіт із різних тем загальнотехнічного курсу (додаток 

А.7-А.12);  

2) допоміжними методичними матеріалами у вигляді: набору анкет, письмових 

опитувальників для викладачів фундаментальних дисциплін і студентів електричних 

спеціальностей ІІ курсу коледжів (додаток А); методичних порад щодо критеріїв, 

показників і засобів діагностики рівнів сформованості базових компететностей студентів 

електричних спеціальностей; методичних рекомендацій щодо викладання спецкурсу 

«Основи організації самостійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій».  
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Запропонована структурна модель формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжів була реалізована поетапно:  

 І етап – професійно-пропедевтичний (ІІІ семестр 2014р.) спрямовували на 

узагальнення й систематизацію досвіду студентів щодо предметних знань та знань у 

галузі ІКТ, організації самостійної пізнавальної діяльності з метою їх використання під 

час навчальної та подальшої професійної діяльностей; формування пізнавального 

інтересу й позитивної мотивації до самостійного вивчення дисципліни за допомогою 

мультимедійних технологій. Наприклад, під час вивчення загальнотехнічної дисципліни 

«Фізика (спецрозділи)» окреслена модель формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків реалізовується у процесі проведення проблемних лекцій, 

лабораторно-практичний занять (робота з опорними схемами й конспектами; виконання 

завдань на перевірку вмінь здійснювати пошук інформації, аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати, класифікувати, трансформувати її за допомогою засобів ІКТ), самостійна 

робота студентів (виконання завдань у рамках проектів, веб-квестів, розв’язування задач, 

проведення експериментів тощо). 

 ІІ етап – репродуктивно-пошуковий (IV семестр 2014 р. – IV семестр 2015 р.) 

передбачав збагачення дисципліни якісними фото-задачами й кількісними оціночними 

задачами електротехнічного змісту, індивідуальними завданнями дослідницького й 

інтердисциплінарного характеру; розробку вправ із теоретичним матеріалом, поданим у 

різноманітних джерелах інформації тощо. Процес формування формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків здійснюється під час викладання 

змістових модулів дисципліни й авторського спецкурсу «Основи організації самостійної 

роботи майбутніх техніків-електриків засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій», а також під час тематичних профорієнтаційних екскурсій. 

 ІІІ етап – творчий (IV семестр 2014 р. – IV семестр 2015 р.) був спрямований 

на реалізацію інноваційних форм і методів, що передбачають широке застосування 

засобів ІКТ та зміщують акцент на організацію самостійної пізнавальної діяльності 

студентів в умовах компетентнісно орієнтованого навчання під час проведення 

обов’язкових аудиторних занять і вивчення спецкурсу в рамках варіативної частини НП 

підготовки молодших спеціалістів за ОПП напряму 6.050701 «Електротехніка та 
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електротехнології» (нині 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 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.  

Результати виконаних завдань інтегративного характеру, професійно орієнтованих 

проектів і веб-квестів, виступів і презентацій дали змогу визначити зміни в рівнях 

сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків на кожному з 

описаних етапів. 

Під час контрольного етапу (2016 р.) експерименту проведено аналіз результатів 

педагогічного дослідження на основі кількісних і якісних показників, здійснено 

порівняльний аналіз одержаних проміжних і кінцевих результатів педагогічного 

експерименту та зіставлено із завданнями дослідження, сформулювано висновки. 

Детальний аналіз результатів, отриманих під час цього етапу експерименту поданий у 

п. 3.2. 

 

3.2 Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

У п. 1.2 даного дослідження з’ясовано, що результативність реалізації означених 

організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах мали засвідчити показники критеріїв 

(мотиваційного, інтелектуально-пізнавального, операційного й рефлексивного) 

оцінювання результативності педагогічного експерименту: успішність навчання, рівень 

теоретичних знань і практичних умінь, в галузі ІКТ та організації самостійної 

пізнавальної діяльності; уміння використовувати отримані знання на практиці під час 

подальшої спеціально-професійної підготовки; цінності, мотиви, й рефлексивність 

студентів електричних спеціальностей; рівні сформованості ціннісно-мотиваційного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів базових 

компетентностей. 
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Завершальний етап експериментальної перевірки мав на меті математичну 

обробку отриманих результатів.  

З метою оцінювання рівня сформованості когнітивного компонента 

фундаментальної предметної компетентності необхідно було визначити такий 

показник інтелектуально-пізнавального критерію як ступінь оволодіння майбутніми 

техніками-електриками базовими предметними знаннями в контрольних та 

експериментальних групах під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу. Для 

цього на початку та наприкінці навчального р. проведено комплексні письмові роботи 

(додаток А.7), завдання яких складено у вигляді тестів за 4 рівнями складності. 

Результати проведення цих робіт (табл. 3.3) дали змогу: 

 встановити наявність істотних відмінностей в успішності студентів 

контрольних і експериментальних вибірок до початку формувального експерименту; 

 визначити характер відмінностей у розподілах студентів за рівнями 

навчальних досягнень у контрольних і експериментальних вибірках після 

експерименту. 

Таблиця 3.3 

Результати оцінювання рівня засвоєння  

майбутніми техніками-електриками базових предметних знань  

Рівні 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

контрольні експериментальні контрольні експериментальні 

І 157 64,6% 166 69,2% 157 64,6% 135 56,3% 

ІІ 52 21,4% 44 18,3% 48 19,8% 62 25,8% 

ІІІ 34 14,0% 30 12,5% 38 15,6% 43 17,9% 

Всього 243 100% 240 100% 243 100% 240 100% 

 

 

 

 

 

 

                       
Констатувальний етап                                                      Контрольний етап 

 

Рисунок 3.1. Розподіл студентів ІІ курсу електричних спеціальностей за рівнями 

засвоєння базових предметних знань  
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Якісний аналіз інформації, поданої у табл. 3.3, свідчить про те, що максимум у 

розподілах контрольної та експериментальної вибірок за рівнями навчальних досягнень 

припадає на І (початковий) рівень. Змін у максимумі розподілів у результаті 

впровадження організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей 

майбутніх техніків-електриків не відбулося. Однак в експериментальних групах 

зменшилась кількість студентів із низьким рівнем навчальних досягнень на 12,9% і 

зросла кількість студентів з оцінками, що відповідають середньому (ІІ) рівню – 25,8% 

(проти 18,3% на початку експерименту) і високому (ІІІ) рівню – 17,9% (проти 12,5% на 

початку експерименту).  

Порівняння розподілів студентів ІІ курсу електричних спеціальностей у 

контрольних та експериментальних вибірках за рівнями засвоєння базових предметних 

знань до та після проведення експерименту здійснювалося на підставі порівняння 

значень критерію Пірсона (χ
2
емп). Розрахунок критерію 

2
емп для порівняння розподілів 

студентів ІІ курсу за рівнями засвоєння базових предметних знань в експериментальних 

вибірках до і після експерименту наведений у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Розрахунок критерію 
2
емп при порівнянні розподілів частот відповідей студентів ІІ 

курсу в експериментальних групах до і після експерименту 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fтеор 
(fej – fтеор) (fej – fтеор)

2 

теор

теорej

емп
f

ff
2

2

 
1 А 166 150,5 15,5 240,25 1,59 

2 Б 135 150,5 -15,5 240,25 1,59 

3 В 44 53 -9 81 1,53 

4 Г 62 53  9 81 1,53 

5 Д 30 36,5 -6,5 42,25 1,16 

6 Е 43 36,5  6,5 42,25 1,16 

     Сума 480 480 0 - 8,56 

 

Аналогічно розраховувались значення 
2
емп при порівнянні розподілів частот 

відповідей студентів ІІ курсу в експериментальній і контрольній вибірках до початку 

експеримента (додаток Д.1), розподілів частот відповідей студентів ІІ курсу в 

контрольних вибірках до та після експеримента (додаток Д.2). Результати обчислень 

2
емп та 

2
кр для досліджуваної ознаки наведено у табл. 3.5. 

  



149 
 

Таблиця 3.5 

Результати обчислень емпіричних значень критерію Пірсона 
Розподіл студентів за рівнями навчальних досягнень у вибірках, що 

порівнюються 
2
емп 

2
 кр 

Для контрольних та експериментальних груп до початку експерименту 1,2 7,815 

Для контрольних груп до і після експерименту 0,34 7,815 

Для експериментальних груп до і після експерименту 8,56 7,815 

 

Порівняння значень 
2
кр і 

2
емп у таблиці 3.5 дало нам підстави для формулювання 

таких висновків: 

1. Оскільки 
2
кр 

2
емп при порівнянні розподілів студентів за рівнями засвоєння 

базових предметних знань у контрольних і експериментальних групах до експерименту, 

то розходження між розподілами статистично недостовірні, тобто є несуттєвими. 

2. Так як значення 
2
кр 

2
емп для розподілів контрольних вибірок ІІ курсів за 

рівнями засвоєння базових предметних знань до і після експерименту, то відмінності 

між цими розподілами статистично недостовірні, тобто суттєвих змін в успішності 

студентів, що навчалися за традиційною формою, не відбулося. 

3. Оскільки при порівнянні розподілів експериментальних груп ІІ курсу до і після 

експерименту 
2
кр

2
емп, то відмінності в рівнях засвоєння базових предметних знань цих 

вибірок статистично достовірні і є суттєвими. Це дає підстави стверджувати, що 

впровадження окреслених нами організаційно-педагогічних умов формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків позитивно вплинуло на рівень їх 

успішності під час вивчення загальнотехнічних дисциплін в політехнічних коледжах. 

Зрушення в показниках операційного критерію (уміння застосовувати набуті 

знання у професійній діяльності), ми встановлювали за допомогою результатів 

написання комплексної письмової роботи щодо визначення рівня розвитку умінь 

майбутніх техніків-електриків використовувати базові предметні знання на практиці 

(Додаток А.10). Результати наведено в табл. 3.6. 

Якісний аналіз результатів виконання комплексної письмової роботи із 

загальнотехнічних дисциплін студентами ІІ курсу електричних спеціальностей 

контрольних та експериментальних груп дав змогу встановити, що: 

– максимуми в розподілах студентів контрольних та експериментальних вибірок 

за рівнями сформованості уміння застосовувати набуті знання на практиці припадають 
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на перший рівень (низький); 

 вищі результати написання комплексної письмової роботи мають студенти 

експериментальної групи. Спостерігається зменшення кількості студентів із низьким 

рівнем сформованості уміння застосовувати набуті знання на практиці на 10,8% і зросла 

кількість з оцінками, що відповідають середньому (ІІ) рівню – 31,2% (проти 22,1% на 

початку експерименту) і високому (ІІІ) рівню – 15% (проти 13,3% на початку 

експерименту).   

Таблиця 3.6 

Результати оцінювання здібностей майбутніх техніків-електриків 

використовувати базові предметні знання на практиці  

Рівні 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

контрольні експериментальні контрольні експериментальні 

І 163 67,1% 155 64,6% 159 65,4% 129 53,8% 

ІІ 49 20,2% 53 22,1% 51 21,0% 75 31,2% 

ІІІ 31 12,7% 32 13,3% 33 13,6% 36 15,0% 

Всього 243 100% 240 100% 243 100% 240 100% 

 

 

 

 

 

 

           

Констатувальний етап                                      Контрольний етап 

Рисунок 3.2. Розподіл студентів ІІ курсу електричних спеціальностей за рівнями 

сформованості уміння застосовувати набуті знання на практиці 

 

Для визначення достовірності наших припущень були розраховані значення 

критерію 
2
: при порівнянні розподілів студентів ІІ курсу контрольних груп до та після 

експерименту, при порівнянні розподілів студентів експериментальних груп до та після 

експерименту, при порівнянні розподілів студентів контрольної та експериментальної 

груп після експерименту за рівнями сформованості уміння застосовувати набуті знання 

на практиці. 
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Результати обчислень критерію Пірсона (χ
2
емп) для досліджуваної ознаки наведено 

у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Результати обчислень критерію Пірсона за розподілами студентів ІІ курсів 

контрольних та експериментальних груп за результатами вивчення здібностей 

застосовувати набуті знання на практиці 

Розподіл студентів за рівнями навчальних досягнень у вибірках, що порівнюються 
2
емп 

2
кр 

Для контрольних груп до та після експерименту 0,08 5,991 

Для експериментальних груп до та після експерименту  6,28 5,991 

Для контрольних та експериментальних груп до експерименту 0,38 5,991 

 

Порівняння значень 
2
кр і 

2
емп у таблиці 3.7 дало підстави для формулювання 

таких висновків: 

1. При порівнянні розподілів студентів ІІ курсів електричних спеціальностей 

контрольних груп щодо умінь використовувати знання на практиці за результатами 

виконання комплексної письмової роботи – 
2
кр  

2
емп, тобто розходження між 

розподілами статистично недостовірні (мають несуттєвий характер). 

2. Оскільки при порівнянні розподілів експериментальних груп студентів ІІ курсів 

електричних спеціальностей щодо результатів написання комплексної письмової 

роботи 
2
кр  

2
емп, то відмінності в уміннях використовувати знання у професійній 

діяльності цих вибірок є статистично достовірними.  

3. Так як при порівнянні розподілів контрольних та експериментальних груп ІІ 

курсу електричних спеціальностей до експерименту (середнє арифметичне значення 

2
емп =0,38) – 

2
кр  

2
емп, то відмінності між цими розподілами статистично недостовірні.  

Наведений аналіз результатів комплексної письмової роботи щодо вивчення рівня 

сформованості уміння застосовувати набуті знання на практиці свідчить про те, що у 

студентів експериментальних груп є відмінності у стані сформованості уміннях 

використовувати знання у професійній діяльності. Це дало змогу зробити припущення, 

що студенти, які залучалися до впровадження в освітній процес організаційно-

педагогічних умов під час вивчення загальнотехнічних дисциплін, показали вищий 

рівень, вони набули кращої здатності застосовувати набуті базові предметні знання на 

практиці. Результати обчислень критерія Пірсона підтверджують наше припущення. 
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Таким чином, узагальнюючи результати педагогічного експерименту за двома 

показниками даного критерію, ми дійшли висновку, що вони є більш високими в 

експериментальних групах. 

Зрушення в показниках мотиваційного критерію (позитивна мотивація та 

ціннісне відношення до змісту й результату загальнотехнічної діяльності) ми 

встановлювали за допомогою: 1) методики Т. Ільїної щодо дослідження мотивації 

навчання у вищому навчальному закладі [179], адаптованої до умов дослідження 

(Додаток А.5); 2) опитувальника «Ціннісні орієнтації студентів при вивченні 

загальнотехнічних дисциплін» (Додаток А.6), що є модифікованим опитувальником 

Е. Карапешта «Усвідомленість життєвих цілей» [75, c. 36]. 

Методика Т. Ільїної дає змогу вивчити структуру мотивації навчання у ВНЗ. 

Диференціація відповідей здійснюється за трьома шкалами: «набуття знань», 

«оволодіння професією», «отримання диплому». Результати діагностики мотиваційної 

сфери студентів подано в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Результати діагностики рівня мотиваційної сфери  

студентів ІІ курсу електричних спеціальностей 

Рівні 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

контрольні експериментальні контрольні експериментальні 

І 62 25,5% 65 27,1% 60 24,7% 42 17,5% 

ІІ 82 33,8% 84 35% 84 34,6% 95 39,6% 

ІІІ 99 40,7% 91 37,9% 99 40,7% 103 42,9% 

Всього 243 100% 240 100% 243 100% 240 100% 

 

 

 

 

 

 

Констатувальний етап                                           Контрольний етап 

Рисунок 3.3. Розподіл студентів ІІ курсу електричних спеціальностей за рівнями 

сформованості мотиваційної сфери 

 

Якісний аналіз результатів дослідження мотиваційної сфери студентів ІІ курсу 
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електричних спеціальностей контрольних та експериментальних груп дав змогу 

встановити, що: максимуми в розподілах студентів контрольних та експериментальних 

вибірок за рівнями сформованості уміння застосовувати набуті знання на практиці 

припадають на третій рівень (високий); мотивація навчання зросла у студентів 

експериментальної групи після впровадження формувальних заходів. Спостерігається 

зростання кількості студентів із середнім рівнем сформованості мотиваційної сфери на 

4,4% та високим рівнем сформованості мотиваційної сфери на 5%.  

Перевірка достовірності результатів за критерієм Пірсона (для 2-х ступенів 

свободи) виявила наступне: 

1. У контрольних групах зміни до та після експерименту можна характеризувати 

як несуттєві (
2
емп = 0,17; 

2
 кр = 5,991; 

2
кр  

2
емп). 

2. В експериментальних групах зміни до та після експерименту є статистично 

достовірними (
2
емп = 6,5; 

2
кр 

= 
5,991; 

2
кр  

2
емп). 

Результати застосування методики визначення ціннісної орієнтації майбутніх 

техніків-електриків при вивченні загальнотехнічних дисциплін (Додаток А.6) подано у 

табл. 3.9. Якісний аналіз її результатів у контрольних та експериментальних групах дав 

змогу встановити, що ціннісне відношення до змісту й результату загальнотехнічної 

діяльності зросла на 9,2% (високий рівень) у студентів експериментальної групи після 

впровадження формувальних заходів.  

Таблиця 3.9 

Результати визначення ціннісно-мотиваційної орієнтації  

студентів ІІ курсу електричних спеціальностей 

Рівні 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

контрольні експериментальні контрольні експериментальні 

І 58 23,9% 61 25,4% 55 22,6% 30 12,5% 

ІІ 94 38,7% 89 37,1% 95 39,1% 98 40,8% 

ІІІ 91 37,4% 90 37,5% 93 38,3% 112 46,7% 

Всього 243 100% 240 100% 243 100% 240 100% 

 

Графічне представлення динаміки змін у розподілах студентів за рівнями 

сформованості ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх техніків-електриків подано на 

рис. 3.4. 
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Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

Рисунок 3.4. Розподіл студентів ІІ курсу електричних спеціальностей за рівнями 

сформованості ціннісно-мотиваційної сфери 

 

Перевірка достовірності результатів за критерієм Пірсона виявила, що в 

експериментальних групах зміни до та після експерименту є статистично достовірними 

(
2
емп = 6,6; 

2
кр 

= 
5,991; 

2
кр  

2
емп). 

Зрушення в показниках рефлексивного критерію (вміння й навички студентів 

здійснювати самоконтроль і самооцінку результатів навчально-пізнавальної 

діяльності) ми встановлювали за допомогою 1) діагностичної методики А. Карпова, 

В. Пономарьової [136], наведеної в додатку А.13; 2) опитувальника «Самооцінка 

професійно-значимих компетенцій майбутніх техніків-електриків», що є модифікованим 

опитувальником О. Моткова «Самооцінка професійно-значимих якостей 

особистості [186] (додаток А.14).  

Анкетування студентів ІІ курсу електричних спеціальностей за методикою [136] 

проводилось на початку та наприкінці педагогічного експерименту. Результати обробки 

відповідей студентів на запитання анкети (табл. 3.10) дали змогу виявити: 

1. Більшість студентів ІІ курсу електричних спеціальностей має низький і середній 

рівень розвитку рефлексивності. Це свідчить про те, що вони не готові до критичного 

сприйняття життя, але здатні під керівництвом викладача до адекватної самооцінки 

власних можливостей у використанні набутих базових знань в їх подальшій спеціально-

професійній підготовці.  

2. Лише 4,5% із опитаних респондентів мають потребу в самоосвіті та 

саморозвитку; здатні до систематичної рефлексії та критичного аналізу результатів 
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набутих знань; виявляють усвідомленість у діяльності, мисленні, у встановленні 

взаємовідносин з іншими тощо.  

3. Після завершення педагогічного експерименту в контрольних групах фактично 

не відбулося змін у розподілах студентів за рівнями рефлективності, а в 

експериментальних групах спостерігаються позитивні зміни, що проявляються у 

значному зменшенні (на 8,7%) кількості студентів з низьким рівнем рефлексивності та 

зростанні кількості (на 5%) студентів з високим рівнем рефлексивності. 

Таблиця 3.10 

Результати діагностики розвитку рефлексивності 

майбутніх техніків-електриків 
До 

експери- 

менту 

Індивідуальна міра рефлексивності (за кількістю стенів) 

Низька (0-3) Середня (4-7) Висока (8-10) 

Групи Контроль-ні 
Експериме-

нтальні 
Контроль-ні 

Експериме-

нтальні 
Контроль-ні 

Експериме-

нтальні 

Кількість 

студентів 
72 75 160 154 11 11 

Кількість 

студентів 

у % 

29,6% 31,2% 65,9% 64,2% 4,5% 4,6% 

Після 

експери- 

менту 

Індивідуальна міра рефлексивності (за кількістю стенів) 

Низька (0-3) Середня (4-7) Висока (8-10) 

Групи Контроль-ні 
Експериме-

нтальні 
Контроль-ні 

Експериме-

нтальні 
Контроль-ні 

Експериме-

нтальні 

Кількість 

студентів 
69 54 164 163 10 23 

Кількість 

студентів 

у % 

28,4% 22,5% 67,5% 67,9% 4,1% 9,6% 

 

Перевірка достовірності змін у розподілах виявлялась за критерієм Пірсона, який 

показав, що у контрольних групах зміни щодо розвитку рефлективності до та після 

експерименту можна характеризувати як несуттєві (
2
емп = 0,14; 

2
кр = 5,991; 

2
кр  

2
емп), 

а в експериментальних є статистично достовірними (
2
емп = 7,86; 

2
кр

= 
5,991; 

2
кр  

2
емп). 

Графічне представлення динаміки змін у розподілах студентів за рівнями 

сформованості рефлексивності у  майбутніх техніків-електриків подано на рис. 3.5. 
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Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

Рисунок 3.5. Розподіл за рівнями розвитку рефлексивності у майбутніх техніків-

електриків 

 

Результати застосування методики вивчення рефлексії пізнавальної діяльності під 

час загальнопрофесійної підготовки майбутніх техніків-електриків (Додаток А.14) 

подано у табл. 3.11 та рис. 3.6. 

Таблиця 3.11 

Результати визначення рівня сформованості рефлексії пізнавальної діяльності 

студентів ІІ курсу електричних спеціальностей 

Рівні 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

контрольні експериментальні контрольні експериментальні 

І 75 30,9% 71 29,6% 67 27,6% 49 20,4% 

ІІ 152 62,5% 159 66,2% 158 65,0% 169 70,4% 

ІІІ 16 6,6% 10 4,2% 18 7,4% 22 9,2% 

Всього 243 100% 240 100% 243 100% 240 100% 

 

 

 

 

 

 

           

Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

Рисунок 3.6. Розподіл студентів ІІ курсу електричних спеціальностей за рівнями 

сформованості рефлексії пізнавальної діяльності 
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Якісний аналіз результатів дослідження рівня сформованості рефлексії 

пізнавальної діяльності студентів ІІ курсу електричних спеціальностей контрольних та 

експериментальних груп під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу дав 

змогу встановити, що після впровадження формувальних заходів рівень рефлексії у 

студентів зріс на 4,2% (що відповідає середньому рівню) та на 5% (що відповідає 

високому рівню сформованості). У контрольних групах значних змін у розподілах не 

спостерігається, проте збільшилась кількість студентів із середнім рівнем сформованості 

рефлексії (на 2,5%).  

Перевірка достовірності результатів за критерієм Пірсона виявила, що в 

експериментальних групах зміни до та після експерименту є статистично достовірними 

(
2
емп = 16,1; 

2
кр 

= 
5,991; 

2
кр  

2
емп). 

Таким чином, представлені результати сформованості фундаментальної 

предметної компетентності майбутніх техніків-електриків дають змогу виявити: 

1) переважна більшість студентів ІІ курсу виявляє зацікавленість до вивчення 

дисципліни з метою використання набутих базових знань, умінь і навичок під час 

навчальної та подальшої професійної реалізації, але тільки 37% опитаних респондентів 

систематично готуються до занять на достатньому та середньому рівнях; у 72% – 

відсутнє прагнення до творчості; 

2) базові предметні знання більшості студентів із дисципліни сформовані на 

середньому рівні, вони самостійно їх уміють застосовувати у стандартних ситуаціях, 

наводити приклади їх практичного застосування із власних спостережень або матерiалу 

підручника, не наводячи відповідні аргументи й пояснення; 

3) студенти володіють прийомами пошуку та опрацювання необхідних джерел 

інформації з предмета, уміють проводити експеримент чітко за інструкцією, володіють 

частковими вміннями й навичками аналізу, узагальнення, висновків; мають навички 

розв’язувати типові задачі й виконувати вправи з однієї теми, не обґрунтовуючи обраний 

спосіб розв’язку; 

4) майбутні фахівці прагнуть до постійної роботи над собою в процесі отримання 

базових знань під час вивчення загально технічних дисциплін, але в переважній 

більшості здатні здійснювати рефлексію результатів навчально-пізнавальної діяльності 
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тільки під керівництвом викладача у процесі аудиторних занять. 

Визначення рівня сформованості інформаційної компетентності (ІК) у студентів 

електричних спеціальностей контрольних та експериментальних груп проведено нами за 

допомогою методик: 

 визначення ціннісної орієнтації студентів при вивченні загальнотехнічних 

дисциплін засобами ІКТ (Додаток А.6), що є модифікованим опитувальником 

Е. Карапешта «Усвідомленість життєвих цілей»; 

 визначення рівня засвоєння майбутніми техніками-електриками знань у галузі 

ІКТ (Додаток А.8); 

 визначення рівня розвитку умінь майбутніх техніків-електриків 

використовувати знання в галузі ІКТ на практиці (Додаток А.11); 

 вивчення самооцінки професійно-значимих компетенцій майбутніх техніків-

електриків (Додаток А.14), що є модифікованою методикою О. Моткова «Самооцінка 

професійно-значимих якостей особистості» та адаптованим до умов дослідження. 

Результати обробки відповідей студентів на запитання дидактичного тесту в 

додатку А.6 щодо визначення рівня сформованості ціннісно-мотиваційного 

компонента інформаційної компетентності (ІК) подано в таблиці 3.12.  

Таблиця 3.12 

Результати діагностики рівня сформованості ціннісно-мотиваційного компонента 

ІК у майбутніх техніків-електриків 

Критерії 
Рівні 

сформованості 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 
Експеримен- 

тальна 
Контрольна 

Експеримен- 

тальна 

Мотиваційний 

Низький 68 28% 63 26,3% 62 25,5% 36 15% 

Середній 75 30,8% 80 33,3% 81 33,3% 88 36,7% 

Високий 100 41,2% 97 40,4% 100 41,2% 116 48,3% 

 

Графічне представлення динаміки змін у розподілах студентів за рівнями 

сформованості ціннісно-мотиваційного компонента ІК у  майбутніх техніків-електриків 

подано на рис. 3.7. 
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Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

Рисунок 3.7. Розподіл за рівнями сформованості ціннісно-мотиваційного компонента ІК 

 

За результатами аналізу зрушення в мотиваційному критерії ІК майбутніх 

техніків-електриків можна стверджувати, що більшість студентів ІІ курсу електричних 

спеціальностей контрольних та експериментальних груп володіють високим рівнем 

сформованості даного показника. Змін у максимумі розподілів під впливом 

експериментальної методики не відбулося. Проте в експериментальних групах 

зменшилась кількість студентів з низьким (репродуктивним) рівнем сформованості 

ціннісно-мотиваційного компоненту ІК – на 11,3% та зросла кількість респондентів із 

високим рівнем – на 7,9%.  

Результати визначення рівня знань у галузі ІКТ (когнітивного компонента ІК) 

після впровадження організаційно-педагогічних умов формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків представлено в таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Результати діагностики рівня сформованості когнітивного компонента  

ІК у майбутніх техніків-електриків 

Критерії 
Рівні 

сформованості 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 
Експеримен- 

тальна 
Контрольна 

Експеримен- 

тальна 

Інтелектуально-

пізнавальний 

Низький 79 32,5% 78 32,5% 74 30,5% 53 22,1% 

Середній 111 45,7% 114 47,5% 114 46,9% 133 55,4% 

Високий 53 21,8% 48 20% 55 22,6% 54 22,5% 
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Графічне представлення динаміки змін у розподілах студентів за рівнями 

сформованості когнітивного компонента ІК у  майбутніх техніків-електриків подано на 

рис. 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

Рисунок 3.8. Розподіл за рівнями сформованості когнітивного компонента ІК 

 

За результатами аналізу зрушення в інтелектуально-пізнавальному критерії ІК 

майбутніх техніків-електриків через такий показник як ступінь оволодіння знаннями в 

галузі ІКТ можна стверджувати, що більшість студентів ІІ курсу електричних 

спеціальностей контрольних та експериментальних груп володіють середнім рівнем 

сформованості даного показника. Змін у максимумі розподілів під впливом 

експериментальної методики не відбулося. Проте в експериментальних групах 

зменшилась кількість студентів з низьким (репродуктивним) рівнем сформованості 

когнітивного компоненту ІК – на 10,4% та зросла кількість респондентів із середнім 

(реконструктивним) рівнем – на 7,9%. Майже не змінилися показники для високого 

рівня (22,5% проти 20%). 

Для перевірки статистичної достовірності проведеного дослідження використано 

критерій Пірсона, згідно з яким у контрольних групах зміни щодо розвитку 

сформованості ступеня оволодіння знаннями в галузі ІКТ до та після експерименту 

можна характеризувати як несуттєві (
2
емп = 0,24; 

2
кр = 5,991; 

2
кр  

2
емп), а в 

експериментальних групах є статистично достовірними (
2
емп = 6,60; 

2
кр

= 
5,991; 

2
кр  

2
емп). 
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Результати проведених комплексних письмових робіт щодо визначення рівня 

умінь студентів застосовувати набуті знання в галузі ІКТ під час практичної 

діяльності (операційно-діяльнісного компонента ІК) подано в таблиці 3.14 та на рис. 3.9. 

Таблиця 3.14 

Результати діагностики рівня сформованості операційно-діяльнісного компонента 

ІК у майбутніх техніків-електриків 

Критерії 
Рівні 

сформованості 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 
Експеримен- 

тальна 
Контрольна 

Експеримен- 

тальна 

Операційний 

Низький 101 41,6% 102 42,5% 95 39,1% 75 31,2% 

Середній 107 44% 106 44,2% 110 45,3% 119 49,6% 

Високий 35 14,4% 32 13,3% 38 15,6% 46 19,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

Рисунок 3.9. Розподіл за рівнями сформованості операційно-діяльнісного компонента ІК 

 

Як засвідчують результати формувального етапу експериментальної роботи щодо 

визначення рівня сформованості операційно-діяльнісного компонента ІК студентів ІІ 

курсу електричних спеціальностей, у кінці експерименту значно зменшилась частка 

студентів в експериментальних групах із низьким рівнем сформованості даного 

компонента – 31,2% (проти 42,5% на початку експерименту), дещо збільшилась 

кількість студентів із середнім рівнем – на 5,4% та високим рівнем – на 5,9%. 

Максимум у розподілах контрольної та експериментальної вибірок за рівнями 

сформованості вміння застосовувати знання в галузі ІКТ під час практичної діяльності 

припадає на середній (реконструктивний) рівень до та після педагогічного 

експерименту. Достовірність змін у розподілах визначалась за критерієм Пірсона, який 

дав нам підстави стверджувати, що в контрольних групах зрушення щодо розвитку 

зазначеного вище показника до та після експерименту є несуттєвими, оскільки 
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2
емп = 0,34; 

2
кр = 5,991; 

2
кр  

2
емп, а в експериментальних є статистично достовірними 

(
2
емп = 7,44; 

2
кр

= 
5,991; 

2
кр  

2
емп). 

Розглянемо результати визначення рівня самооцінки власних можливостей і 

досягнень у використанні інформаційних ресурсів під час навчально-пізнавального 

процесу, що подано в таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 

Результати діагностики рівня сформованості рефлексивного компонента  

ІК майбутніх техніків-електриків 

Критерії 
Рівні 

сформованості 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 
Експеримен- 

тальна 
Контрольна 

Експеримен- 

тальна 

Рефлексивний 

Низький 112 46,1% 109 45,4% 109 44,9% 81 33,7% 

Середній 105 43,2% 106 44,2% 108 44,4% 132 55% 

Високий 26 10,7% 25 10,4% 26 10,7% 27 11,3% 

 

За результатами діагностики, відображеної в табл. 3.15, очевидно, що за період 

впровадження організаційно-педагогічних умов формування базових компететностей 

майбутніх техніків-електриків під час вивчення загально технічних дисциплін відбулися 

позитивні зміни в рівні сформованості рефлексивного компоненту ІК студентів ІІ курсу 

електричних спеціальностей у контрольних та експериментальних вибірках. Кількісні 

показники свідчать про те, що більшість студентів до і після проведення педагогічного 

експерименту мають низький і середній рівні сформованості даної ознаки. Так, 

середнього рівня сформованості рефлексивності наприкінці експерименту досягли 55% 

у студентів експериментальних груп (проти 44,2% на початку експерименту), а кількість 

респондентів із низьким рівнем зменшилась на 11,7%. Тоді як змін у високому рівні 

сформованості даного показника в експериментальних групах практично не відбулося. У 

контрольних групах також відбулося зростання середнього рівня сформованості 

рефлексивного компонента – 44,4% (проти 43,2% на початку експерименту), але не таке 

значне, як у студентів експериментальних груп. Достовірність отриманих результатів 

перевірено за допомогою порівняння значень критерію Пірсона (χ
2
емп), який підтверджує 

дієвість окреслених шляхів формування базових компететностей, що включає 

впровадження авторської програми спецкурсу щодо формування ІК та КССС у студентів 

ІІ курсу експериментальних груп (
2
кр = 5,991, 

2
емп = 7,04, 

2
кр < 

2
емп). 
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Графічне представлення динаміки змін у розподілах студентів за рівнями 

сформованості рефлексивного компоненту ІКК майбутніх техніків-електриків подано на 

рис. 3.10. 

 

 

 

 

 

                      

   Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

Рисунок 3.10. Розподіл за рівнями сформованості рефлексивного компоненту ІК 

 

У таблиці 3.16 подано емпіричні та теоретичні значення критерія Пірсона, що 

визначалися для кожного показника ІК майбутніх техніків-електриків відповідно до 

рівня значущості 0,05, який вважається допустимим для педагогічних досліджень.  

Таблиця 3.16 

Значення критеріїв Пірсона при порівнянні розподілів студентів контрольних 

та експериментальних груп за рівнями розвитку показників результативності 

процесу формування ІК майбутніх техніків-електриків 

№ Критерії 

2
емп  

(контрольна 

група) 

2
емп 

(експериме-

нтальна група) 

2
кр 

1 Мотиваційний 0,48 9,44 5,991 

2 Інтелектуально-пізнавальний 0,24 6,60 5,991 

3 Операційний 0,34 7,44 5,991 

4 Рефлексивний 0,08 7,04 5,991 

 

Порівняння значень критеріїв Пірсона для розподілів студентів контрольних та 

експериментальних груп за рівнями розвитку визначених показників результативності 

впровадження організаційно-педагогічних умов формування базових компететностей, 

зокрема інформаційної, у студентів ІІ курсу електричних спеціальностей в межах 

спецкурсу засвідчило, що: у контрольних групах не відбулося суттєвих змін у 

показниках результативності розробленої методики; в експериментальних групах більш 

суттєві зміни відбулися в розвитку когнітивного та операційно-діяльнісного компонентів 
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ІК, що підтверджує правильність вибору організаційно-педагогічних умов і відповідних 

їм методів навчання, орієнтованих на її формування. 

Таким чином, аналіз проведеної діагностики рівня сформованості інформаційної 

компететності майбутніх техніків-електриків згідно з показниками виділених нами 

чотирьох критеріїв засвідчує, що після проведення експериментальної роботи щодо 

перевірки дієвості впровадження окреслених шляхів формування базових 

компететностей майбутніх техніків-електриків рівень сформованості зазначеного виду 

компетентності відповідає середньому (реконструктивному) рівню. Це означає, що у 

більшості студентів ІІ курсу електричних спеціальностей після проведення 

експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов сформовані такі складові 

ІК: потреба в якісному здійсненні інформаційної діяльності з метою її використання в 

межах навчальної реалізації; уміння самостійно знаходити, опрацьовувати, зберігати та 

презентувати необхідну інформацію; уміння застосовувати набуті знання в галузі ІКТ 

під час планування та вирішення навчальних, пошукових або дослідницьких завдань за 

допомогою викладача; навички обміну навчальною інформацією за допомогою 

інформаційних засобів і технологій; здатність до рефлексії в сфері пошуку та 

перетворення інформації, в опануванні та використанні інформаційних технологій у 

процесі навчально-пізнавальної діяльності. 

Але поряд із цим, переважна більшість студентів не виявляє потребу в підвищенні 

свого загальнотехнічного та професійного світогляду відповідно до вимог 

інформаційного суспільства, обмежують свою самостійну пізнавальну діяльність щодо 

розвитку знань у галузі ІКТ рамками навчально-пізнавальної діяльності, не володіють 

навичками раціонального використання часу на пошук та обробку інформації медіа-

засобами. Із цього випливає, що експериментальна методика потребує подальшого 

наукового пошуку щодо коригування й підвищення рівня сформованості ІК майбутніх 

техніків-електриків у процесі їх загальнотехнічної підготовки в політехнічних коледжах. 

Розглянемо результати дослідження рівня сформованості компетентності 

самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти (КССС) майбутніх техніків-електриків. 

З цією метою використано однакові засоби діагностики на констатувальному і 

формувальному етапах експерименту: визначення ціннісної орієнтації майбутніх 
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техніків-електриків при вивченні загальнотехнічних дисциплін у процесі здійснення 

самостійної пізнавальної діяльності (Додаток А.6), що є модифікованим опитувальником 

Е. Карапешта «Усвідомленість життєвих цілей»; визначення рівня засвоєння майбутніми 

техніками-електриками знань щодо організації самостійної пізнавальної діяльності 

(Додаток А.9); визначення рівня розвитку умінь майбутніх техніків-електриків 

використовувати знання щодо організації самостійної пізнавальної діяльності на 

практиці (Додаток А.12); вивчення самооцінки професійно-значимих компетенцій 

майбутніх техніків-електриків (Додаток А.14), що є модифікованою методикою 

О. Моткова «Самооцінка професійно-значимих якостей особистості». 

Результати обробки відповідей студентів на запитання опитувальника в 

додатку А.6 щодо визначення рівня сформованості ціннісно-мотиваційного 

компонента КССС під час формувального етапу експерименту після впровадження 

організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах подано в таблиці 3.17 та на рис. 3.11. 

Таблиця 3.17 

Результати діагностики рівня сформованості ціннісно-мотиваційного компонента 

КССС майбутніх техніків-електриків 

Критерії 
Рівні 

сформованості 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 
Експеримен- 

тальна 
Контрольна 

Експеримен- 

тальна 

Мотиваційний 

Низький 126 51,9% 121 50,4% 119 49% 91 37,9% 

Середній 79 32,5% 83 34,6% 81 33,3% 109 45,4% 

Високий 38 15,6% 36 15% 43 17,7% 40 16,7% 

 

 

 

 

 

 

  Констатувальний етап                                   Контрольний етап 
 

Рисунок 3.11. Розподіл за рівнями сформованості ціннісно-мотиваційного 

компоненту КССС 
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Аналіз інформації, отриманої в результаті діагностики ціннісно-мотиваційного 

показника КССС у студентів ІІ курсу електричних спеціальностей (табл. 3.17) свідчить 

про те, що максимум розподілу студентів за рівнями його сформованості до та після 

експерименту відповідає низькому рівню в експериментальних і контрольних групах. 

Позитивні зрушення після експерименту виявилися в розподілах студентів в 

експериментальних вибірках, де кількість студентів із середнім рівнем – зросла на 10,8% 

і з низьким рівнем зменшилась на 12,5%. Це дало нам підстави для припущення, що 

зміни в розподілах експериментальних груп пов’язані з упровадженням визначених 

шляхів вивчення загально технічних дисциплін в межах інваріантної складової 

навчального плану та авторського спецкурсу в межах варіативної частини, орієнтованих 

на формування базових компететностей майбутніх техніків-електриків. 

У показниках високого рівня та у контрольних вибірках змін у розподілах 

студентів за рівнями розвитку ціннісно-мотиваційного показника практично не 

відбулося. Перевірка достовірності змін у розподілах здійснювалася за критерієм 

Пірсона, який показав, що у контрольних групах зміни щодо розвитку зазначеного вище 

показника до та після експерименту можна характеризувати як несуттєві (
2
емп = 0,52; 

2
кр = 5,991; 

2
кр  

2
емп), а в експериментальних є статистично достовірними (

2
емп = 7,96; 

2
кр

= 
5,991; 

2
кр  

2
емп). 

Результати формувального етапу експерименту щодо визначення рівня знань щодо 

організації самостійної пізнавальної діяльності (когнітивного компонента КССС) після 

реалізації організаційно-педагогічних умов формування базових компететностей 

майбутніх техніків-електриків подано у таблиці 3.18 та на рис. 3.12. 

Таблиця 3.18 

Результати діагностики рівня сформованості когнітивного компонента  

КССС майбутніх техніків-електриків 

Критерії 
Рівні 

сформованості 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 
Експеримен- 

тальна 
Контрольна 

Експеримен- 

тальна 

Інтелектуально-

пізнавальний 

Низький 108 44,5% 106 44,2% 105 43,2% 80 33,3% 

Середній 99 40,7% 96 40% 102 42% 119 49,6% 

Високий 36 14,8% 38 15,8% 36 14,8% 41 17,1% 
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  Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

 

Рисунок 3.12. Розподіл за рівнями сформованості когнітивного компоненту КССС 

 

Аналіз зрушень в інтелектуально-пізнавальному критерії через такий показник як 

ступінь оволодіння знаннями щодо організації самостійної пізнавальної діяльності дає 

підстави стверджувати, що в більшості студентів ІІ курсу електричних спеціальностей 

контрольних та експериментальних груп когнітивний компонент КССС сформований 

на середньому рівні. Змін у максимумі розподілів до та після експерименту не відбулося. 

Проте в експериментальних групах зменшилась кількість студентів з низьким 

(репродуктивним) рівнем сформованості даного показника– на 10,9% та зросла кількість 

респондентів із середнім (реконструктивним) рівнем – на 9,6%.  

Для перевірки статистичної достовірності проведеного дослідження використано 

критерій Пірсона, згідно якого в контрольних групах зміни щодо розвитку 

сформованості ступеня оволодіння знаннями щодо етапів, прийомів, методів здійснення 

самостійної пізнавальної діяльності до та після експерименту можна характеризувати як 

несуттєві (
2
емп = 0,08; 

2
кр = 5,991; 

2
кр  

2
емп), а в експериментальних групах є 

статистично достовірними (
2
емп = 6,12; 

2
кр

= 
5,991; 

2
кр  

2
емп). 

Розглянемо результати проведених комплексних письмових робіт щодо визначення 

рівня сформованості операційно-діяльнісного компонента КССС, поданих у табл. 3.19 

та на рис. 3.13. За результатами контрольного етапу експериментальної перевірки щодо 

визначення рівня сформованості вмінь застосовувати набуті знання організації 

самостійної пізнавальної діяльності на практиці (операційно-діяльнісний компонент 

КССС), поданих у табл. 3.19, можна дійти висновку, що наприкінці експерименту 

значно зменшилась частка студентів в експериментальних групах із низьким рівнем 
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сформованості даного показника – на 11,2%; дещо збільшилась кількість студентів із 

середнім рівнем – на 8,3%. Майже не змінилися показники для високого рівня 

сформованості вміння застосовувати знання щодо організації СПД із метою якісної 

професійного зростання та самовдосконалення (17,9% проти 15%). 

Таблиця 3.19 

Результати діагностики рівня сформованості операційно-діяльнісного компонента 

КССС у майбутніх техніків-електриків 

Критерії 
Рівні 

сформованості 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 
Експеримен- 

тальна 
Контрольна 

Експеримен- 

тальна 

Операційний  

Низький 111 45,7% 109 45,4% 103 42,4% 82 34,2% 

Середній 100 41,1% 95 39,6% 105 43,2% 115 47,9% 

Високий 32 13,2% 36 15% 35 14,4% 43 17,9% 

 

 

 

 

 

 

 

  Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

 

Рисунок 3.13. Розподіл за рівнями сформованості операційно-діяльнісного 

компоненту КССС 

 

Розглянемо результати визначення рівня самооцінки та прагнення до самоосвіти 

студентів – майбутніх техніків-електриків (табл. 3.20 та рис. 3.14). 

Таблиця 3.20 

Результати діагностики рівня сформованості рефлексивного компонента  

КССС майбутніх техніків-електриків 

Критерії 
Рівні 

сформованості 

Кількість студентів ІІ курсу у вибірках 

До експерименту Після експерименту 

Контрольна 
Експеримен- 

тальна 
Контрольна 

Експеримен- 

тальна 

Рефлексивний 

Низький 138 56,8% 136 56,7% 133 54,7% 108 45% 

Середній 92 37,9% 89 37,1% 96 39,5% 111 46,3% 

Високий 13 5,3% 15 6,2% 14 5,8% 21 8,7% 
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Констатувальний етап                                   Контрольний етап 

  

Рисунок 3.14. Розподіл за рівнями сформованості рефлексивного компоненту КССС 

 

За результатами аналізу діагностики, відображеної в табл. 3.20 та рис. 3.14 видно, 

що максимум розподілу студентів за рівнями сформованості рефлексивного компоненту 

КССС до експерименту був вищим у контрольних групах і відповідав низькому рівню, 

але після проведення експерименту суттєві зміни в розподілах студентів виявилися в 

експериментальних групах,  де кількість студентів, здатних до самооцінки власних 

можливостей у здійсненні самостійної пізнавальної діяльності, що відповідає 

середньому рівню сформованості даного показника, зросла на 9,2%, а з низьким рівнем 

зменшилась на 11,7%. 

Тобто, після впровадження авторської програми спецкурсу щодо формування ІК і 

КССС у студентів електричних спеціальностей максимум розподілу студентів змістився 

в бік середнього рівня сформованості зазначеного показника в експериментальних 

групах, але майже не змінилися показники для високого рівня (8,7% проти 6,2%). У 

контрольних вибірках змін у розподілах студентів за ступінню прояву рефлексивності 

теж майже не відбулося. Достовірність отриманих результатів перевірено за допомогою 

порівняння значень критерія Пірсона (χ
2
емп), який підтверджує дієвість пропонованих 

шляхів формування БК, що включає впровадження авторської програми спецкурсу під 

час вивчення загально технічних дисциплін студентами ІІ курсу експериментальних 

груп (
2
кр = 5,991, 

2
емп = 6,62, 

2
кр< 

2
емп). 

У табл. 3.21 подано емпіричні й теоретичні значення критерія Пірсона, що 

визначалися для кожного показника КСС майбутніх техніків-електриків відповідно до 
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кількості рівнів його розвитку (для рівня значущості 0,05), який вважається допустимим 

для педагогічних досліджень.  

Таблиця 3.21 

Значення критеріїв Пірсона при порівнянні розподілів студентів контрольних 

та експериментальних груп за рівнями розвитку показників результативності 

процесу формування КССС майбутніх техніків-електриків 

№ Критерії 

2
емп 

(контрольна 

група) 

2
емп 

(експериме-

нтальна група) 

2
кр 

1 Мотиваційний 0,52 7,96 5,991 

2 Інтелектуально-пізнавальний 0,08 6,12 5,991 

3 Операційний 0,51 6,30 5,991 

4 Рефлексивний 0,22 6,62 5,991 

 

Порівняння значень критеріїв Пірсона для розподілів студентів контрольних та 

експериментальних груп за рівнями розвитку визначених показників результативності 

розробленої методики формування базових компетентностей  у студентів ІІ курсу 

електричних спеціальностей під час вивчення загальнотехнічних дисциплін засвідчило, 

що:  

 у контрольних групах не відбулося суттєвих змін у показниках 

результативності впровадження організаційно-педагогічних умов; 

 в експериментальних групах суттєві зміни у більшості показників (окрім 

організаційних умінь); 

 в експериментальних групах відбулися більш суттєві зміни в розвитку 

операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів КССС, що підтверджує 

правильність вибору шляхів формування базових компететностей майбутніх техніків-

електриків.  

Отже, з отриманих результатів за чотирма критеріями рівня сформованості 

компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти майбутніх 

техніків-електриків у процесі вивчення загально технічних дисциплін можна зробити 

такі висновки: 

 у більшості студентів є почуття обов’язку щодо відповідальності й 

необхідності опановувати різні прийоми самостійної роботи, до того ж, 45,4% 

респондентів мають емоційно-вольовий механізм щодо подолання труднощів під час 
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самостійної пізнавальної діяльності, проте тільки 16,7% студентів мають внутрішню 

потребу в систематичному оновленні й збагаченні предметних та професійних знань 

засобами самостійної пізнавальної діяльності;  

 ступінь самостійно засвоєних базових предметних знань в результаті 

самостійної пізнавальної діяльності відповідає середньому рівню, тобто, студенти без 

пояснень відтворюють знання, що ґрунтуються на їх власних самостійних 

спостереженнях чи матерiалi певного джерела інформації, вміють застосовувати 

самостійно набуті знання у стандартних ситуаціях, на прикладах їх аргументувати і 

підтверджувати; 

 у студентів сформовані уміння й навички здійснювати самостійний 

пізнавальний процес за алгоритмом, що характеризується усвідомленим і послідовним 

виконанням необхідних операцій, при цьому тільки 17,9% із них самостійно працюють 

без додаткового контролю з боку викладача; 

 у більшості студентів спостерігається здатність до самооцінки власних 

можливостей під час здійснення самостійної пізнавальної діяльності та прагнення до 

постійної роботи над собою в процесі загальнопрофесійної підготовки. 

Для статистичного аналізу отриманих у ході дослідження результатів визначено 

інтегральний показник (Z) рівня сформованості базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків за допомогою цільових функцій, представлених формулами 3.1.1–

3.1.4. Узагальнені результати вторинної діагностики рівня сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах 

продемонстрували позитивну динаміку за всіма критеріями (табл. 3.22).  

Таблиця 3.22 

Динаміка зміни інтегрального показника (Z) рівнів сформованості  

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків  

за результатами педагогічного експерименту  

 
Шкала оцінки рівня 

інтегрального показника 

(Z)  

Констатувальний етап Контрольний етап 
Інтегральний показник (Z),  

в балах 
Інтегральний показник (Z),  

в балах 
КГ ЕГ КГ ЕГ 

Високий (66,7–100) 
17,5 16,0 19,9 36,8 Середній (33,4–66,6) 

Низький (0-33,3) 
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Порівняння значень критеріїв Пірсона для інтегральних показників рівня 

сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків в контрольних 

та експериментальних групах до і після експерименту засвідчило, що:  

 у контрольних групах не відбулося суттєвих змін у показниках 

результативності впровадження організаційно-педагогічних умов (
2
кр = 6,635, 

2
емп = 4,46; 

2
кр < 

2
емп).; 

– в експериментальних групах відбулися більш суттєві зміни інтегрального 

показника рівня сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків 

(
2
кр = 6,635, 

2
емп = 7,7; 

2
кр < 

2
емп). Це підтверджує правильність вибору шляхів 

формування базових компететностей майбутніх техніків-електриків.  

У цілому, аналізуючи подані в п. 3.2 результати, за допомогою яких виявлялись 

зміни в показниках чотирьох критеріїв результативності експериментальної перевірки 

організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків, ми дійшли висновку про наявність позитивних змін у всіх обраних 

нами критеріях: мотиваційному, інтелектуально-пізнавальному, операційному та 

рефлексивному.  

За допомогою шкали оцінки (табл. 3.22) рівня інтегрального показника (Z) 

сформованості базових компетентностей доходимо висновку, що в експериментальних 

групах його значення зросло на 20,8. Після впроваджених формувальних заходів 

значення інтегрального показника відповідає середньому рівню сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків, що засвідчує доцільність подальшого їх 

упровадження у процес професійної підготовки майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу. 

Окрім наведених результатів кількісного характеру, на користь експериментальної 

перевірки організаційно-педагогічних умов свідчить той факт, що в період проведення 

формувального експерименту (2015 р.) два студенти експериментальних груп, в яких 

викладав фізику дисертант, стали призерами Обласної олімпіади з фізики серед 

студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що впровадження 

організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх 
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техніків-електриків під час вивчення загальнотехнічних дисциплін в політехнічних 

коледжах, має такі результати: позитивно вплинули на ціннісно-мотиваційну сферу 

студентів; підвищили рівень базових предметних знань студентів, у галузі ІКТ та 

організації самостійної пізнавальної діяльності; сприяли розвитку умінь і навичок 

застосовувати набуті знання на практиці під час самостійного розв’язування задач 

електротехнічного змісту, проведення електричних вимірювань у процесі виконання 

експерименту, виконання тематичних проектів інтеграційного спрямування тощо; 

підвищили рівень рефлексивності студентів.  

 

Висновки до розділу 3 
 

Результатом проведеної експериментальної перевірки організаційно-педагогічних 

умов формування базових компететностей майбутніх техніків-електриків під час 

вивчення загальнотехнічних дисциплін в політехнічних коледжах є вирішення 

поставлених завдань, що дає можливість зробити такі висновки: 

1. Не зважаючи на актуальність проблеми формування базових компететностей 

майбутніх техніків-електриків політехнічних коледжів, існує ряд недоліків у навчально-

виховному процесі під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу, що гальмують 

розвиток ціннісно-мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного й 

рефлексивного компонентів фундаментальної предметної компетентності, 

інформаційної компетентності та компетентності самовдосконалення, саморозвитку й 

самоосвіти у студентів ІІ курсу електричних спеціальностей. Це засвідчив аналіз 

результатів констатувального експерименту, що виявив низький рівень сформованості 

вказаних компонентів. 

2. Встановлено причини виявлених недоліків у процесі вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах: 

низька готовність викладачів до активного впровадження компетентнісного підходу із 

широким залученням інноваційних форм і методів навчання, що передбачають 

застосування медіа-засобів та зміщення акценту на організацію активної самостійної 

пізнавальної діяльності студентів; недостатнє навчально-методичне забезпечення, 

зокрема, електронне, що сприяє формуванню інформаційної компететності студентів та 
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активізує мотивацію до розвитку в них самоосвітніх умінь і навичок; недостатній рівень 

ІДЗ між теоретичними й практичними дисциплінами загальнотехнічного циклу 

підготовки майбутніх техніків-електриків; недостатня діалогова взаємодія між 

учасниками освітнього процесу.  

3. Розроблений критеріальний апарат оцінювання рівнів сформованості базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків надав змогу перевірити ефективність 

окреслених нами організаційно-педагогічних умов; обґрунтувати, що критерії 

результативності їх реалізації мають відображати зрушення у ціннісно-мотиваційній 

сфері студентів; базових предметних знаннях, у галузі ІКТ й організації самостійної 

пізнавальної діяльності; способах навчально-пошукової та самостійної пізнавальної 

діяльностей; уміннях здійснювати рефлексію результатів своєї діяльності. Показниками 

мотиваційного критерію оцінювання рівня сформованості базових компететностей 

майбутніх техніків-електриків обрано зростання пізнавального інтересу студентів до 

вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу, нових ІКТ та здійснення самостійної 

пізнавальної діяльності; когнітивного – успішність навчання, знання в галузі ІКТ та 

організації самостійної пізнавальної діяльності; операційного – уміння використовувати 

набуті базові предметні знання в майбутній професійній діяльності; рефлексивного – 

здатність студентів до самооцінки результатів своєї діяльності та спроможності до 

самовдосконалення. 

4. Проведення формувального експерименту підтвердило: доцільність 

проектування процесу формування базових компететностей у студентів електричних 

спеціальностей на засадах особистісно-діяльнісного та інтегративного підходів до 

організації компетентнісно орієнтованого навчання та впровадження окреслених 

організаційно-педагогічних умов формування базових компететностей майбутніх 

техніків-електриків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін. 

5. Результати контрольного етапу експерименту засвідчили позитивні зміни у 

показниках поетапної реалізації організаційно-педагогічних умов формування базових 

компететностей майбутніх техніків-електриків. 

 

Основні ідеї розділу викладені у праці [231]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проведене теоретичне й експериментальне дослідження надало можливість дійти 

загальних висновків. 

1. Встановлено, що під базовою компетентністю майбутніх техніків-

електриків у політехнічних коледжах 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 

пошуку, збереження 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 
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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 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); 

операційний (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 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 
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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, формування пізнавальної активності майбутніх 

фахівців шляхом розроблення й використання ресурсів електронного інформаційно-

навчального середовища – автоматизованої системи, створеної за допомогою програми-

оболонки операційної системи Windows 10, що містить інформаційні, довідникові 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 експериментальних груп до і 

після формувального етапу дослідження (при рівні значущості 0,05) становить для 

фундаментальної предметної компетентності (за МК1 – 
2
емп = 6,5; за МК2 – 

2
емп = 6,6 
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при 
2
кр 

= 
5,991; за ІПК – 

2
емп = 8,56 при 

2
кр 

= 
7,815; за ОК – 

2
емп = 6,28; за РК1 – 

2
емп= 7,86; за РК2 – 

2
емп= 16,1 при 

2
кр

= 
5,991); для інформаційної компетентності при 

табличному значенні 
2
кр = 5,991 (за МК – 

2
емп = 9,4; за ІПК – 

2
емп = 6,60; за ОК – 

2
емп= 7,44; за РК – 

2
емп = 7,04); для компетентності самовдосконалення, саморозвитку 

й самоосвіти при табличному значенні 
2
кр = 5,991 (за МК – 

2
емп= 7,96; за ІПК – 

2
емп = 6,12; за ОК – 

2
емп = 6,30; за РК – 

2
емп = 6,62).  

За інтегральним показником (Z) в експериментальних групах перед та після 

впровадження формувальних заходів (за рівнем значущості 0,01 і табличним 

значенням χ
2
кр = 6,635) становить χ

2
емп = 7,4. Результати свідчать (χ

2
емп > χ

2
кр) про 

ефективність розроблених і впроваджених формувальних заходів, доцільність 

подальшого 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 у 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. 
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Отже, вирішення завдань дослідження надало змогу досягти його мети – 

наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність 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 теоретико-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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

А.1 

Розподіл респондентів  

серед викладачів фундаментальних загальнотехнічних дисциплін коледжів 

за кваліфікаційними категоріями  

Кваліфікаційні категорії 
Кількість 

чол. % 

Вища 22 23,2 

Перша 42 44,2 

Друга 24 25,3 

Спеціаліст 7 7,3 

 

А.2 

Анкета №1  

для викладачів фундаментальних  

загальнотехнічних дисциплін коледжів 
Мета. Визначити стан реалізації принципів компетентнісно орієнтованого навчання під час 

базової професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Інструкція. Уважно прочитайте кожне  твердження. Виберіть тільки один варіант відповіді, що 

максимально відповідає Вашій думці. 

 
Ваша кваліфікаційна категорія__________________________ 

1. Чи розрізняєте Ви поняття «компетентність» і «компетенція»? 

1.1   Я ототожню ці два поняття 

1.2   Компетентність фахівця включає в себе певну компетенцію 

1.3   Компетенція фахівця включає в себе певну компетентність 

1.4   Важко дати відповідь, ще не визначились 

2. Як часто Ви організовуєте роботу студентів із залученням комп’ютера та інших засобів ІКТ під час 

аудиторних занять? (Відповідь конкретизуйте) 

2.1   Систематично______________________________________________________________ 

2.2   Інколи_____________________________________________________________________ 

2.3   Ніколи 

3. Які види самостійної роботи найчастіше виконують ваші студенти за допомогою комп’ютера? 

      3.1    Пошук інформації для написання рефератів, доповідей, тематичних есе тощо 

      3.2    Робота з електронними підручниками 

      3.3    Робота під час здійснення тематичних проектів, веб-квестів 

      3.4    Робота під час дистанційного навчання у Skype, Hangouts, Moodle тощо або під час онлайн-

консультацій із викладачем  

4. Чи вважаєте Ви за доцільним використовувати принцип наступності у вивченні окремих тем і 

понять із дисциплін загальнотехнічного циклу як передумову інтеграції знань? 

      4.1    Так 

      4.2    Ні 

      4.3    Інколи 

Дякуємо за співпрацю! 
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А.3 

Анкета №2  

для викладачів фундаментальних  

загальнотехнічних дисциплін коледжів 
Мета. Виявити рівень проведення лабораторного практикуму у студентів електричних 

спеціальностей під час загальнопрофесійної підготовки  

 

1. Яким чином у вашому навчальному закладі відбувається добір тематики лабораторних робіт для 

студентів електричних спеціальностей під час загальнопрофесійної підготовки? 

1.1 Згідно переліку тем, наведених у стандартах (100%); 

1.2 Згідно переліку тем, наведених у стандартах (при умові наявності відповідної матеріальної 

бази); 
1.3 Довільно, згідно матеріальної бази навчального закладу; 
1.4 Власний варіант відповіді_____________________________________________________ 

2. Укажіть умови проведення лабораторного практикуму в навчальному закладі: 

         2.1 Задовільні (достатня кількість лабораторій для вивчення дисципліни та відповідного 

демонстраційного й лабораторного обладнання); 

        2.2 Задовільні, але необхідно покращити умови проведення лабораторного практикуму; 

        2.3 Незадовільні (недостатня кількість лабораторій для вивчення дисципліни, практично відсутнє 

демонстраційне й лабораторне обладнання); 

        2.4 Власний варіант відповіді_____________________________________________________ 

3. Укажіть, які проблеми виникають при виконанні лабораторного практикуму під час вивчення 

конкретної загальнотехнічної дисципліни? 

       3.1 Недостатня кількість демонстраційного й лабораторного обладнання; 

       3.2 Відсутність інструкцій лабораторних робіт, призначених для студентів політехнічних коледжів; 

       3.3 Недостатня кількість методичного забезпечення, що містить експериментальні завдання для 

студентів електричних спеціальностей політехнічних коледжів; 

       3.4 Обмеженість технічних умов при проведенні віртуального експерименту (при відсутності 

обладнання); 

       3.5 Власний варіант відповіді_____________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 

 

 

А.4 

Анкета  

для студентів електричних спеціальностей політехнічних коледжів 

 
Мета. Визначити стан підготовки студенів до здійснення навчально-пошукової та самостійної 

пізнавальної діяльності засобами ІКТ під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу  

Інструкція. Уважно прочитайте кожне твердження. Виберіть тільки один варіант відповіді, що 

максимально відповідає Вашій думці. 

 

Вкажіть Ваш курс _______ 

1. Назвіть цикл дисциплін, який на Вашу думку, найбільше впливає на якість професійної підготовки 

майбутнього техніка-електрика? 
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1.1   Цикл соціально-гуманітарних дисциплін 

1.2   Цикл природничо-наукових дисциплін 

1.3   Цикл загальнотехнічних дисциплін 

1.4   Цикл економічних дисциплін 

2. Чи бажаєте покращити (поглибити) свої базові знання з дисциплін загальнотехнічного циклу? 

         2.1  Так 

        2.2  Скоріше так, ніж ні 

        2.3  Можливо 

        2.4  Ні 

3. Як Ви гадаєте, чи впливає використання ІКТ на ефективність здійснення Вами навчально-

пошукової або самостійної пізнавальної діяльності? 

        3.1  Так 

        3.2  Скоріше так, ніж ні 

        3.3  Можливо 

        3.4  Ні 

4. На скільки Ви задоволені наявним навчально-методичним, матеріальним і комп’ютерним 

забезпеченням, необхідним для отримання Вами базових професійних знань, умінь і навичок?  

4.1   Так, задоволений(а) 

4.2   Частково задоволений(а) 

4.3   Ні, незадоволений(а) 

4.4   Важко дати відповідь 

5. Вкажіть найбільші труднощі, що виникають у Вас під час вивчення дисциплін загальнотехнічного 

циклу: 

        5.1 Велика кількість самостійних робіт, мені важко організувати ефективну самостійну пізнавальну 

діяльність 

        5.2   Недостатня кількість творчих завдань, що передбачають використання засобів ІКТ і прояву 

критичного мислення та креативності 

        5.2 Практично відсутній взаємозв’язок знань із дисциплін загальнотехнічного циклу, тому мої 

знання формальні (поверхневі) 

       5.4  Виникають труднощі під час самостійного розв’язування розрахункових задач, вирішення 

завдань практичного характеру 

       5.5  Власний варіант відповіді___________________________________________________________ 

6. Чи вважаєте Ви, що під час вивчення конкретної дисципліни навчальний матеріал має бути 

пов’язаний із знаннями з інших дисциплін загальнотехнічного циклу?  

        6.1  Так 

        6.2  Скоріше так,  ніж ні 

        6.3  Можливо 

        6.4  Ні 

7. Чи вважаєте Ви, що підвищенню рівня загальнопрофесійної підготовки майбутніх техніків-

електриків сприятиме дисципліна «Основи організації самостійної роботи майбутніх техніків-

електриків засобами інформаційно-комунікаційних технологій» ? 

        7.1  Так 

        7.2  Скоріше так,  ніж ні 

        7.3  Можливо 

        7.4  Ні 

8. Оцініть рівень своєї загальнопрофесійної підготовки 

      8.1  низький (3 бали) 

      8.2  середній (4 бали) 

      8.3  високий (5 балів) 

      8.4  власний варіант відповіді____________________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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А.5 

Методика  

вивчення мотивації навчання у вищому навчальному закладі 

(за Т.І. Ільїною)  

 
Методика дозволяє вивчити структуру мотивації навчання у ВНЗ. Диференціація відповідей 

здійснюється за трьома шкалами: «набуття знань», «оволодіння професією», «отримання диплому». Для 

вивчення мотивації навчання студенту пропонується текст опитувальника з інструкцією.  

Інструкція. Уважно прочитайте кожне твердження. Поставте позначку «+» поруч з номером 

твердження, якщо ви згодні з ним, і позначку «-» , якщо не згодні з цим твердженням.  

Твердження: 

1. Найкраща атмосфера на занятті — атмосфера вільних висловлювань.  

2. Зазвичай я працюю з великим напруженням.  

3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань або неприємностей.  

4. Я самостійно вивчаю ряд предметів, які, на мою думку, необхідні для моєї майбутньої професійної 

діяльності.  

5. Яку з притаманних вам якостей ви цінуєте найбільше? (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________________________________).  

6. Я вважаю, що життя варто присвятити обраній професії.  

7. Я відчуваю задоволення від розгляду на заняттях складних проблем.  

8. Я не вбачаю сенсу у більшості завдань, які виконуються у ВНЗ.  

9. Я отримую велике задоволення від розповіді знайомим про свою майбутню професію.  

10. Я досить-таки посередній студент, ніколи не буду зовсім хорошим, а тому немає сенсу докладати 

зусилля, щоб стати краще.  

11. Я вважаю, що в наш час не обов’язково мати вищу освіту.  

12. Я твердо впевнений в правильності вибору професії.  

13. Яких притаманних вам якостей ви б хотіли позбутися? (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________________________________).  

14. За зручних обставин я користуюся на іспиті підручними матеріалами (конспектами, шпаргалками, 

записами, формулами).  

15. Найкращий час життя — студентські роки.  

16. У мене надмірно неспокійний і переривчастий сон  

17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні дисципліни потрібно вивчати 

однаково глибоко.  

18. За можливості я вступив би в інший ВНЗ.  

19. Зазвичай я беруся за більш прості завдання, а більш складні залишаю напотім.  

20. Для мене важко було зупинитися при виборі професії на одній з них.  

21. Я можу спокійно спати за будь-яких неприємностей.  

22. Я твердо впевнений, що моя професія приноситиме мені моральне задоволення і матеріальне 

благополуччя в житті.  

23. Мені здається, що мої друзі здатні навчатися краще, ніж я.  

24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту.  

25. З деяких практичних міркувань для мене це самий зручний ВНЗ.  

26. У мене достатньо сили волі, щоб навчатися без нагадувань адміністрації.  

27. Життя для мене майже завжди пов’язано з незвичним напруженням.  

28. Екзамени потрібно складати, затрачаючи мінімум зусиль.  

29. Є багато ВНЗ, в яких я би міг навчатися з неменшим інтересом.  

30. Яка з притаманних вам якостей найбільше заважає навчатися? (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________________________________).  

31. Я людина, що легко захоплюється, але всі мої захоплення певною мірою пов’язані з майбутньою 

роботою. 
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32. Неспокій про іспит або роботу, що не виконані вчасно, часто заважають мені спати.  

33. Висока заробітна платня після закінчення ВНЗ для мене не головне.  

34. Мені потрібно бути в доброму гуморі, щоб підтримати загальні рішення групи.  

35. Я змушений був вступити у ВНЗ, щоб зайняти бажане положення у суспільстві, уникнути служби в 

армії.  

36. Я вивчаю навчальний матеріал, щоб стати професіоналом, а не для іспиту. 

37. Мої батьки — хороші професіонали, і я хочу бути схожим на них.  

38. Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту.  

39. Яка з притаманних вам властивостей допомагає навчатися у ВНЗ (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________________________________). 

40. Мені важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, які прямо не стосуються моєї майбутньої 

професії.  

41. Мене дуже турбують можливі невдачі.  

42. Найкраще я навчаюся, коли мене періодично стимулюють, підганяють.  

43. Мій вибір цього ВНЗ остаточний.  

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них.  

45. Щоб переконати в будь-чому свою групу, мені доводиться самому працювати дуже інтенсивно.  

46. У мене зазвичай рівний і хороший настрій.  

47. Мене приваблює зручність, чистота та легкість майбутньої професії.  

48. До вступу у ВНЗ я давно цікавився цієї професією, багато читав про неї. 

49. Професія, яку я отримую, найважливіша і найперспективніша.  

50. Мої знання про цю професію були достатніми для впевненого вибору цього ВНЗ.  

 

Обробка та інтерпретація результатів. 

Слід підрахувати співпадання відповідей респондента з ключем. Переважання за однією зі шкал 

виявляє домінуючу мотивацію:  

Шкала «Набуття знань» (Максимум 12,6).  

За відповіді «так» на питання №4 — 3,6 балів; за №17 — 3,6 балів; № 26 — 2,4 балів. За відповіді 

«ні» на питання №28 — 1,2 бали; №42 — 1,8 бали.  

Шкала «Оволодіння професією» (Максимум 10 балів).  

За відповіді «так» на питання №9 — 1 бал; за №31 — 2 бали; №33 — 2 бали; №43 —3 бали; №48 

— 1 бал; №49 — 1 бал.  

Шкала «Отримання диплому» (Максимум 10 балів).  

За відповіді «так» на питання №24 — 2,5 бали; за №35 — 1,5 бали; №38 — 1,5 бали; №44 — 1 

бал. За відповіді «ні» на питання №11 — 3,5 бали.  

Аналіз відповідей пояснює специфіку мотиваційної сфери студента. Чим більше балів набирає 

респондент по трьом шкалам, тим більшою мірою у нього виражена загальна мотивація до навчання. 

 

 

Рівні сформованості показника МК1 ціннісно-мотиваційного компоненту 

фундаментальної предметної компетентності 

Рівні 

сформованості 

показника МК1 

Показник МК1, бали 
Показник МК1, 

100-бальна шкала Показник МК1, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 10,8 0 33,1 0,00 0,33 

середній 10,9 21,7 33,2 66,7 0,34 0,66 

високий 21,8 32,6 66,8 100 0,67 1,00 
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А.6 

Опитувальник 

«Ціннісні орієнтації студентів при вивченні загальнотехнічних исциплін» 

(модифікований опитувальник Е. Карапешта «Усвідомленість життєвих цілей») 

 
Інструкція. Шановні студенти! Оцініть, будь ласка, твердження, що складають приведений 

нижче перелік, використовуючи цифри від 1 до 3. 

1 – «не погоджуюсь» - низький ступінь прояву даного фактора;  

2 – «можливо» - нейтральне відношення до фактору;  

3 – «абсолютно згоден(а)» - високий ступінь прояву.  

 

Опитувальник: 

 

І. Фундаментальна предметна компетентність (показник МК2) 

1.1. Здійснення навчально-пошукової роботи при вивченні загальнотехнічних дисциплін (напр., ТОЕ, 

фізика (спецрозділи), хімія (спецрозділи), конструкційні та електротехнічні матеріали) допоможе моєму 

професійному зростанню.  
3 2 1 

1.2. Я бажаю покращити свої результати у вивченні загальнотехнічних дисциплін. 

3 2 1 

1.3. Можливість отримання нових базових знань, практичних умінь і навичок щодо вирішення 

загальнопрофесійних завдань у свій вільний час має для мене велике значення. 

 

1.4. Для мене важлива можливість самореалізації як компетентного фахівця, що успішно вирішує 

загальнопрофесійних завдань. 

 

1.5. У свій вільний час мені подобається активно зануритися в навчально-пошукову діяльність. 

 

1.6. Я вважаю, що без базової професійної підготовки, яку майбутній технік-електрик отримує під час 

вивчення загальнотехнічних дисциплін, не можливо отримати якісну спеціально-професійну підготовку.  

 

 

1.7. Щоб отримати якісну базову професійну підготовку під час вивчення загальнотехнічних 

дисциплін необхідно систематично готуватись до занять і вчасно виконувати завдання. 

 

1.8. Під час здійснення навчально-пошукової діяльності я намагаюсь розвинути в собі творчі здібності. 

 

 

ІІ. Інформаційна компетентність (показник МК3) 

2.1. Мені, як майбутньому фахівцю, необхідно набувати комп’ютерної грамотності й опановувати 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).  
3 2 1 

2.2. Використання засобів ІКТ позитивно впливає на ефективність виконання навчально-пошукової та 

самостійної пізнавальної діяльностей під час базової професійної підготовки. 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 
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3 2 1 

2.3. Я вважаю, що інформаційна компетентність - це одна з провідних професійних цінностей 

майбутнього техніка-електрика. 

 

2.4. Самоосвітня діяльність щодо отримання знань у галузі ІКТ повинна обов’язково здійснюватись 

майбутніми техніками-електриками. 

 

2.5. У свій вільний час мені подобається активно вивчати можливості засобів ІКТ для їх використання 

у своїй навчальній пізнавальній та майбутній професійній діяльностях. 

 

 2.6. Я вважаю, що майбутній технік-електрик не може успішно вирішувати загальнопрофесійні 

завдання без знань ІКТ.   

 

2.7. Майбутній технік-електрик має підвищувати свій загальнотехнічний і професійний світогляд 

згідно вимог інформаційного суспільства (необхідно постійно слідкувати за розвитком ІКТ та новими 

досягненнями у цій галузі) 

 

2.8. Використання засобів ІКТ під час здійснення навчально-пошукової на самостійної пізнавальної 

діяльностей сприяють розвику у мене творчих здібностей і креативності  

 

 

ІІІ. Компетентність самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти (показник МК4) 

3.1. Мені, як майбутньому фахівцю, необхідно здійснювати самоостійну пізнавальну діяльність для 

отримання нових базових знань, саморозвитку й самоосвіти.  

 

3.2. Я вважаю, що майбутній технік-електрик повинен уміти правильно організувати й спланувати 

самоостійну пізнавальну діяльність, щоб отримати якісні результати. 
3 2 1 

3.3. Я вважаю, що самовдосконалення, саморозвиток й самоосвіта особистості є запорукою її успіху в 

майбутній професійній діяльності. 

 

 3.4. Самоосвітня діяльність щодо отримання знань у галузі ІКТ повинна обов’язково здійснюватись 

майбутніми техніками-електриками. 

 

 3.5. У свій вільний час мені подобається здійснювати самостійний пізнавальний процес щодо 

оновлення й збагачення своїх базових предметних знань. 

 

3.6. Я вважаю, що майбутній технік-електрик не може отримати якісну базову професійну підготовку 

без опанування ним різними прийомами здійснення самостійної пізнавальної діяльності  

 

 

3.7. Для поліпшення процесу самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти мені необхідно 

систематично здійснювати самооцінку рівня своєї готовності до цієї діяльності  

 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 
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3.8. Під час здійснення самостійної пізнавальної діяльності з метою свого самовдосконалення й 

саморозвитку в мене формуються розумові та інтелектуальні вміння 

 

 

 

Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показників МК2,3,4 ціннісно-мотиваційного компоненту 

базових компетентностей 

Рівні сформованості 

показника МК2,3,4 
Показник МК2,3,4, бали 

Показник МК2,3,4,  

100-бальна шкала 

Показник МК2,3,4, 

в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 8 0 33 0,00 0,33 

середній 9 16 34 66 0,34 0,66 

високий 17 24 67 100 0,67 1,00 

 

 

 

А.7 

Методика  

визначення рівня засвоєння майбутніми техніками-електриками 

базових предметних знань  
 

Інструкція. Шановні студенти! Виконайте, будь-ласка, комплексну письмову роботу, завдання 

якої складено у вигляді тестів за 3 рівнями складності з дисциплін ТОЕ, фізика (спецрозділи), 

хімія (спецрозділи), конструкційні та електротехнічні матеріали. 

Рівень 

складності 
Зміст тесту та варіанти відповідей 

Максима-

льна 

кількість 

балів 

І рівень 

(початковий) 

1. В якому з ланцюгів протікає постійний електричний струм? 

 

2. Як зміниться ємність повітряного конденсатора, якщо відстань між 

пластинами збільшити в 8 разів, а площу пластин збільшити у 2 рази? 
 А). збільшиться в 0,25 разів;       Б). зменшиться в 0,25 разів;  

 В). зменшиться в 0,2 рази;           Г). збільшиться в 0,2 рази. 

3. Як розрахувати силу струму у колі при паралельному з’єднанні 

акумуляторів? 

А.  І = (Е1 +Е2 +…+Еn ) / (R + nr);    

Б.  І = Е1 / (R + r/n);   

В.  І = nE1 / (r + R/n).  

4. Електротехнічна сталь – це … 

А.  маловуглецева сталь з високою магнітною проникністю;    

Б.  маловуглецева сталь з малою магнітною проникністю;   

1 б. 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

3 2 1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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В.  вуглецевомістка сталь з великим питомим опором 

5. Для сильних і слабких електролітів еквівалентна електропровід-ність: 
А.  збільшується зі збільшенням концентрації розчину; 

Б.  збільшується із зменшенням концентрації розчину; 

В.  залежить від їх природи; 

Г.  збільшується зі збільшенням температури. 

6. Визначити «зайве» слово: 

А.  Алюміній – латунь – бронза - чавун; 

Б.  Вакансія – дислокація – алотропія - двійник; 

В. Теплове розширення – теплопровідність – жаростійкість - теплоємність; 

Г. Лиття - зварювання - вулканізація – кування-штампування - прокатування 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

Всього:  

6 балів 

ІІ рівень 

(середній) 

1. Опишіть послідовність виконання робіт при монтажі закритої 

електропроводки. 

 

2. Вказати схему цинково-срібного гальванічного елементу: 

А. - Zn/Zn
2+

// Ag
+
/Ag +;  

Б. Ag/Аg
+
//Zn/Zn

2+
+;  

В. - Zn
2+

/Zn // Ag
+
/Ag +; 4) - Ag

+
/Ag//Zn

2+
/Zn + 

3. Як зміняться покази амперметра,  

якщо повзунок реостата переміститься вправо? 

 

2 б. 

 

2 б. 

 

 

 

2 б. 

 

 

Всього:  

6 балів 

ІІІ рівень 

(високий) 

1. Описати, як трансформатор вирішує проблему передачі електричного струму 

на значну відстань. На якому явищу ґрунтується принцип дії трансформаторів? 

6 б. 

 

Всього:  

6 балів 

                                                                                                                  

Загальна кількість: 18 балів 

 

Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показника ІПК1 когнітивного компоненту 

фундаментальної предметної компетентності 

Рівні 

сформованості 

показника ІПК1 

Показник ІПК1, бали 
Показник ІПК1,  

100-бальна шкала 
Показник ІПК1, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 6 0 33 0,00 0,33 

середній 7 12 34 66 0,34 0,66 

високий 13 18 67 100 0,67 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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А.8 

Методика  

визначення рівня засвоєння майбутніми техніками-електриками 

знань у галузі ІКТ  
 

Інструкція. Шановні студенти! Виконайте, будь-ласка, письмову роботу, завдання якої складено 

у вигляді тестів за 3 рівнями складності. 

Рівень 

складності 

Зміст тесту та варіанти відповідей 

Максима-

льна 

кількість 

балів 

І рівень 

(початковий) 

1. Які з наведених Інтернет-серверів є пошуковими? 

  1.1  CCleaner                                               1.5  Yandex 

  1.2  Yahoo                                                   1.6  Google  

  1.3  Nero Burning ROM                               1.7  UltraISO 

  1.4  Rambler  

2. Які з наведених програмних продуктів можуть бути використані для 

створення навчальної презентації?   

  2.1  Adobe Photoshop                                2.4  PowerPoint 

  2.2  Kingsoft Presentation Free                  2.5  ФотоШоу 2.15 

  2.3 ABBY FineReader                               2.6  WinRAR   

3. Яким редактором зручніше скористатися, щоб створити діаграму за 

табличними даними? 

  3.1  Microsoft Word 

  3.2  Microsoft Excel 

  3.3  Microsoft Paintbrash   

4. Назвіть файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і 

папок:  

  4.1  папка;  

  4.2  вірус;  

  4.3  програма;  

  4.4  архів. 

5. Які з наведених програм належать до програм – браузерів? 

  5.1 Win Rar, Win Zip;  

  5.2 MS Word, Word Pad;  

  5.3 Opera, Internet Explorer;  

  5.4 Paint. 

6. Програма, призначена для усунення фрагментації: 

  6.1 ScanDisc;  

  6.2 Format;  

  6.3 Defrag;  

  6.4 всі відповіді вірні 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

Всього:  

6 балів 

ІІ рівень 

(середній) 

1. Властивість електронної таблиці, коли при зміні одного вхідного даного, 

результати у всій таблиці пере обчислюються автоматично:  

  А.  копіювання;  

  Б.  автозаповнення;  

  В.  автоматичне переобчислення; 

  Г.  всі відповіді вірні. 

2. Після введення формули в клітинці з’являється результат обчислень в 

режимі:  

  А.  відображення результатів;  

  Б.  відображення формул;  

  В.  редагування;  

  Г.  всі відповіді вірні 

3 б. 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

Всього:  

6 балів 
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ІІІ рівень 

(високий) 
Установіть відповідність між освітніми програмно-інформаційними 

засобами та їхніми назвами 

1. ukr.k12.school                                    A. Електронний словник 

2. ABBYY Lingvo                                 Б. Освітній сайт 

3. Kirul&Mephodiy                                В. Електронна енциклопедія 

4. www.edu.com.ua                                Г. Освітня конференція 

6 б. 

 

 

 

 

 

Всього:  

6 балів 

                                                                                                                  

Загальна кількість: 18 балів 

 

Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показника ІПК2 когнітивного компоненту 

інформаційної компетентності 

Рівні 

сформованості 

показника ІПК2 

Показник ІПК2, бали 
Показник ІПК2,  

100-бальна шкала 
Показник ІПК2, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 6 0 33 0,00 0,33 

середній 7 12 34 66 0,34 0,66 

високий 13 18 67 100 0,67 1,00 

 

 

А.9 

Методика 

визначення рівня засвоєння майбутніми техніками-електриками 

знань щодо організації самостійної пізнавальної діяльності  
 

Інструкція. Шановні студенти! Виконайте, будь-ласка, письмову роботу, завдання якої складено 

у вигляді тестів за 3 рівнями складності. 

Рівень 

складності 

Зміст тесту та варіанти відповідей 

Максима-

льна 

кількість 

балів 

І рівень 

(початковий) 

1. Що означають цифри, які наводяться в наукових роботах у квадратних 

дужках? 

  1.1  [16; 19]__________________________________________________________ 

  1.2  [2, С.5]__________________________________________________________ 

  1.3  Важко дати відповідь 

2. Чи є умовні позначки в підручнику? Що вони позначають? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

3. Що не являється структурною складовою наукового тексту 

  А.  Вступ 

  Б.  Дослідна частина; 

  В.  Рецензія 

  Г.  Висновок 

4. Що таке рефлексія? 

  А. самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, 

техніки, політичного життя, культури, ремесла; 

  Б. форма теоретичної діяльності людини, направлена на осмислення своїх 

1 б. 

 

 

 

1 б. 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

http://www.edu.com.ua/
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власних дій; 

  В. організована діяльність, спрямована на максимальне засвоєння знань, умінь і 

навичок; 

  Г. свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної 

компетенції і розвитку професійно значущих якостей. 

5. Що таке анотація? 

  А. короткий виклад прочитаного матеріалу, доповіді, лекції, статті; 

  Б. коротка оцінка виучуваного матеріалу; 

  В.  це невелика (10-20 рядків) узагальнювальна характеристика книги або статті; 

  Г.  дослівно відтворений фрагмент із книги. 

6. Назвіть джерела, що не відносяться до довідкових. 

  А.  підручник; 

  Б.  енциклопедія; 

  В.  словник; 

  Г.  глосарій. 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

Всього:  

6 балів 

ІІ рівень 

(середній) 

1. Перерахуйте етапи організації самостійної пізнавальної діяльності при роботі з 

книгою, що містить теоретичну, ілюстративну й додаткову частини. 

2. Дайте коротку характеристику етапам підготовки тематичної доповіді з теми: 

«Сучасний стан електроенергетичної галузі в Україні»: 

пошуковий:___________________________________________________________ 

аналітичний:___________________________________________________________ 

узагальнюючий:________________________________________________________ 

результативний:________________________________________________________ 

3 б. 

 

3 б. 

 

 

 

 

Всього:  

6 балів 

ІІІ рівень 

(високий) 
Установіть відповідність між назвами джерел інформації та їх типами 

1. Підручник                                       A. Нормативне видання 

2. Монографія                                     Б. Навчальне видання 

3. Словник                                           В. Наукове видання 
4. Закон                                                 Г. Довідкове видання 

6 б. 

 

 

 

Всього:  

6 балів 

                                                                                                                  

Загальна кількість: 18 балів 

 

Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показника ІПК3 когнітивного компоненту 

компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти 

Рівні 

сформованості 

показника ІПК3 

Показник ІПК3, бали 
Показник ІПК3,  

100-бальна шкала 
Показник ІПК3, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 6 0 33 0,00 0,33 

середній 7 12 34 66 0,34 0,66 

високий 13 18 67 100 0,67 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.com.ua/
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А.10 

Методика 

визначення рівня розвитку умінь використовувати 

базові предметні знання на практиці  
 

Інструкція. Шановні студенти! Виконайте, будь-ласка, комплексну письмову роботу, завдання 

якої складено у вигляді тестів за 3 рівнями складності з дисциплін ТОЕ, фізика (спецрозділи), 

хімія (спецрозділи), конструкційні та електротехнічні матеріали. 

Рівень 

складності 

Зміст тесту та варіанти відповідей 

Максима-

льна 

кількість 

балів 

І рівень 

(початковий) 

1. Визначити роботу електричного струму в провіднику, якщо через нього 

пройшов заряд 8 кКл при напрузі 400 В.  

2. Маса води, що розклалася при електролізі водного розчину нітрату калію при 

силі струму 2 А протягом 4 годин, дорівнює: 

А. 5,37 г;                                               

Б. 3,44 г;  

В. 2,69 г;                                               

Г. 7,84 г. 

3. Намалюйте умовне позначання на електричних схемах три фаз-ного 

електродвигуна 

2 б. 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

2 б. 

Всього:  

6 балів 

ІІ рівень 

(середній) 

1. Скласти схеми гальванічних елементів, в одному з яких мідь була б катодом, а 

в іншому – анодом. Записати рівняння катодних і анодних процесів, розрахувати 

ЕРС при концентраціях катіонів міді й іншого металу 0,1 моль/л та 0,2 моль/л 

відповідно; вказати напрямок руху електронів і електричного струму.  
 

2. Батарея ліхтаря складається з трьох елементів з ЕРС 2,5 В кожний,  з'єднаних 

послідовно. Вона живить лампочку струмом 0,2 А при напрузі 6,5 В. Визначити 

опір лампочки і внутрішній опір кожного елемента.   

3 б. 

 

 

 

 

3 б. 

 

Всього:  

6 балів 

ІІ рівень 

(високий) 

1. До дугової лампи з опором 5 Ом послідовно підключили реостат з опором 

7,5 Ом. Визначить силу струму в лампі, якщо напруга на затискачах генератора 

127 В, проводку виконано мідним проводом  довжиною 20 м з площею 

поперечного 18 мм
2
, а реостат ввімкнено повністю. 

2. Визначити Uзаг, якщо відомо, що R = 20 Ом, L = 2 Гн, С = 1 Ф 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

3 б. 

 

 

 

Всього:  

6 балів 

Загальна кількість: 18 балів 

Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показника ОК1 операційно-діяльнісного компоненту 

фундаментальної предметної компетентності 

Рівні 

сформованості 

показника ОК1 

Показник ОК1, бали 
Показник ОК1,  

100-бальна шкала 
Показник ОК1, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 6 0 33 0,00 0,33 

середній 7 12 34 66 0,34 0,66 

високий 13 18 67 100 0,67 1,00 
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А.11 

Методика 

визначення рівня розвитку умінь використовувати 

знання в галузі ІКТ на практиці  
 

Інструкція. Шановні студенти! Виконайте, будь-ласка, письмову роботу, завдання якої складено 

у вигляді тестів за 3 рівнями складності. 

Рівень 

складності 

Зміст тесту та варіанти відповідей 

Максима-

льна 

кількість 

балів 

І рівень 

(початковий) 
1. В якому форматі необхідно зберегти презентацію, щоб її передати за 

допомогою електронної пошти? 

  1.1  RTF                                                    1.4  JPG 

  1.2  PDF                                                    1.5  doc 

  1.3  txt                                                       1.6  exe   
2. Визначити результат обчислень у комірці С2 = …  

 А В С 

1 5 =А1·2 =А2+В2 

2 2 =А2+5 =А2+С1 

3. Вирівняти фрагмент тексту по центру можна, використавши команду 

головного меню: 

  3.1  Правка/Заменить…; 

  3.2  Формат/Абзац…; 

  3.3  Вид/Разметка…; 

..3.4..Вид/Колонтитули. 

2 б. 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

2 б. 

 

 

Всього:  

6 балів 

ІІ рівень 

(середній) 
1. Напишіть алгоритм (кроки), як додати зображення на слайд навчальної 

презентації. 

 

2. Напишіть алгоритм (кроки) Вашої діяльності щодо підготовки 

авторської комп’ютерної стіннівки на тему «Фізика у моїй майбутній 

професії» 

3 б. 

 

3 б. 

 

Всього:  

6 балів 

ІІІ рівень 

(високий) 
1. Якими інформаційно-комунікаційними уміннями має володіти студент, 

щоб підготувати доповідь по самостійно вивченій темі з предмета? 

Обгрунтуйте відповідь. 

6 б. 

 

 

Загальна кількість: 18 балів 

 

Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показника ОК2 операційно-діяльнісного компоненту 

інформаційної компетентності 

Рівні 

сформованості 

показника ОК2 

Показник ОК2, бали 
Показник ОК2,  

100-бальна шкала 
Показник ОК2, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 6 0 33 0,00 0,33 

середній 7 12 34 66 0,34 0,66 

високий 13 18 67 100 0,67 1,00 
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А.12 

Методика 

визначення рівня розвитку умінь використовувати 

знання щодо організації самостійної пізнавальної діяльності на практиці  
 

Інструкція. Шановні студенти! Виконайте, будь-ласка, письмову роботу, завдання якої складено 

у вигляді тестів за 3 рівнями складності. 

Рівень 

складності 

Зміст тесту та варіанти відповідей 

Максима-

льна 

кількість 

балів 

І рівень 

(початковий) 

1. Проаналізувати подану інформацію, обґрунтувати необхідність таких 

заходів.  

«сердечник трансформатора виготовляють з окремих ізольованих пластинок із 

спеціальної трансформаторної сталі, а не з цілого шматка такої ж сталі».  

2. Ознайомитись із інформацією, дати заголовок тексту: 

     «Історики сперечаються про точний час, коли людство навчилося 

використовувати енергію вітру. Згідно офіційної версії, вперше вітряні млини 

створили у Персії близько 7 століття до нашої ери та у Китаї в 13 столітті нашої 

ери. В Європі вітряні млини відомі з 12 століття нашої ери. Сила вітру 

допомагала людям успішно рухатися Світовим океаном у потрібну їм точку 

планети, а також допомагала у важкій праці».  

3. Ознайомитись із інформацією слоганів для мобільних телефонів. 

Висловити письмо свої аргументи “за” й “проти” використання подібної 

реклами. Чи приносить вона яку-небудь користь споживачам? Шкоду?  

«- Мобільний телефон Siemens з функцією відеозапису й відтворення. Барвистий 

світ мультимедіа на екрані 13 см
2
. 

- Мобільний телефон Sony Ericsson із вбудованою фотокамерою. Життя цікавіше 

в деталях. 

- Мобільний телефон Motorola. Легке спілкування з першого дубля. 

- Мобільний телефон Pantech. Твоє життя. Твій вибір. 

- Мобільний телефон Nokia. Яскравий бік твого життя». 

2 б. 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

 

Всього:  

6 балів 

ІІ рівень 

(середній) 
1. Опишіть етапи підготовки реферату на тему «Енергозберігаючі 

технології в побуті».  
 

2. Напишіть алгоритм (кроки) самостійної діяльності щодо організації 

підготовки опорного конспекту на тему: «Умови виникнення електричного 

струму». 

3 б. 

 

3 б. 

 

Всього:  

6 балів 

ІІІ рівень 

(високий) 

1. Зробити опорний конспект (або структурно-логічну схему) до поданого 

тексту та дати йому назву. 

        Явище, в результаті якого тіла набувають властивості притягувати ін. 

предмети, називають електризацією тіл. Про тіло, яке після натирання притягує 

до себе ін. тіла, говорять, що воно наелектризоване, або має електричний заряд. 

Електричний заряд - це міра властивостей заряджених тіл певним чином 

взаємодіяти одне з одним. Електричний заряд позначається літерою q та 

вимірюється в Кулонах. Електризація тіл відбувається при стиканні та 

наступному розділенні тіл. Терти тіла треба тільки Для того щоб збільшити 

площу їх контакту. В електризації завжди беруть участь два тіла. При цьому 

обидва тіла електризуються.  

Досліди показують, що заряди бувають двох видів: позитивні й негативні. 

Однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні заряди - притягуються; під 

час контакту заряджаються обидва тіла, при цьому знаки зарядів різні. 

6 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:  

6 балів 

Загальна кількість: 18 балів 
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Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показника ОК3 операційно-діяльнісного компоненту 

Компетентності самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти 

Рівні 

сформованості 

показника ОК3 

Показник ОК3, бали 
Показник ОК3,  

100-бальна шкала 
Показник ОК3, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 6 0 33 0,00 0,33 

середній 7 12 34 66 0,34 0,66 

високий 13 18 67 100 0,67 1,00 

 

 

 

А.13 

Методика  

діагностики рівня розвитку рефлексивності особистості 

(за А. В. Карповим, В. В. Пономарьовою) 
 

Інструкція для обстежуваних 

Вам необхідно у бланку відповідей  номера запитання проставити цифру, що відповідає варіанту 

Вашої відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – мабуть невірно; 4 – не знаю; 5 – мабуть вірно; 6 

– вірно; 7 – цілком вірно.  

Увага! Довго не замислюйтеся над відповідями, перша відповідь, яка прийшла в голову, є 

вірною. 

Текст опитувальника 

1. Прочитавши гарну книжку, я завжди потім довго думаю про неї, хочу її з кимось обговорити. 

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають я можу відповісти перше, що прийшло в 

голову. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я зазвичай в думках планую майбутню 

розмову. 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відвернутися від думок про нього. 

5. Коли я роздумую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені буває цікаво раптом 

пригадати, що послужило початком ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я прагну не думати про майбутні труднощі. 

7. Головне для мене — уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи. 

11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не склав план. 

12. Я вважаю за краще діяти, а не роздумувати над причинами своїх невдач. 

13. Я досить легко ухвалюю рішення стосовно дорогої покупки, що стосується освіти. 

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, уточнюю деталі, розглядаю всі 

варіанти. 

15. Я хвилююся про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в більшості ситуацій треба діяти швидко, керуючись першою думкою, що прийшла в 

голову. 

17. Деколи я ухвалюю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, приводячи все нові і нові аргументи в 

захист своєї точки зору. 
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19. Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи над тим, хто в нім винен, я в першу чергу починаю з 

себе. 

20. Перш ніж ухвалити рішення, я завжди стараюся все ретельно обдумати і зважити. 

21. У мене бувають конфлікти тому, що я деколине можу передбачити, якої поведінки чекають від мене 

оточуючі. 

22. Буває, що, обдумуючи розмову з іншою людиною, я ніби в думках веду з нею діалог. 

23. Я прагну не замислюватися над тим, які думки і відчуття викликають в інших людях мої слова і 

вчинки. 

24. Перш, ніж зробити зауваження ін.й людині, я обов'язково подумаю, в яких словах це краще зробити, 

щоб її не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли займаюся іншими справами. 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе винним. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 

 

Ключ до методики 

Методика містить 27 тверджень, з яких15 є прямими (номери питань: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 

18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотні твердження, що необхідно враховувати при обробці 

результатів, коли для отримання підсумкового балу підсумовуються в прямих питаннях цифри, що 

відповідають відповідям опитуваних, а в зворотних – значення, замінені на ті, що виходять при інверсії 

шкали відповідей. Тобто, 1=7; 2=6; 3=5; 4=4; 5=3; 6=2; 7=1. 

Переклад отриманих оцінок у стени: 

Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бали 
80 і 

нижче 

100- 

100 

101–

107 

108–

113 

114–

122 

123–

130 

131–

139 

140–

147 

148–

156 

157–

171 

172 і 

вище 

 

Інтерпретація даних, отриманих у результаті тестування. 

Рефлексивність як психічна властивість являє собою одну з основних граней тієї інтегративної 

психічної реальності, яка співвідноситься з рефлексією в цілому. 

Зміст теоретичного конструкта, а також спектр тих поведінкових проявів індикаторів властивості 

рефлективності, що визначаються, припускає і необхідність врахування трьох головних видів рефлексії, 

що виділяються по так названому «часовому» принципу: ситуативної (актуальною), ретроспективної та 

перспективної рефлексії.  

Ситуативна рефлексія забезпечує безпосередній самоконтроль поведінки людини в актуальній 

ситуації, осмислення її елементів, аналіз того, що відбувається, здатність суб’єкта до співвідношення 

своїх дій із ситуацією та їх координації відповідно до умов, що змінюються, і власним станом. 

Поведінковими проявами і характеристиками цього виду рефлексії є: час обмірковування суб’єктом 

своєї поточної діяльності; частота його звертається до аналізу того, що відбувається; схильність до 

самоаналізу в конкретних життєвих ситуаціях.  

Ретроспективна рефлексія проявляється у схильності до аналізу вже виконаної в минулому 

діяльності та подій, що вже відбулися. Поведінковими проявами і характеристиками цього виду 

рефлексії є: частота аналізу та оцінки суб’єктом подій, що відбулися; чи схильний він взагалі 

аналізувати минуле і себе в ньому.  

Перспективна рефлексія співвідноситься з функцією аналізу майбутньої діяльності, поведінки; 

плануванням як таким; прогнозуванням ймовірних результатів та ін. Її основні поведінкові 

характеристики: ретельність планування деталей своєї поведінки, частота звернення до майбутніх подій, 

орієнтація на майбутнє. 

 

Високі результати по тесту (більше 7 стенів) говорять про високий рівень розвитку 

рефлективності. Тобто, людина у великій степені схильна звертатися до аналізу своєї діяльності та 

вчинків інших людей, виявляти причини й наслідки своїх дій як у минулому, так у сьогоденні й 

майбутньому. Їй властиво обмірковувати свою діяльність у дрібних деталях, ретельно її планувати й 
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прогнозувати всі можливі наслідки. Імовірно також, що таким людям легше зрозуміти інших, поставити 

себе на їх місце, передбачати їх поведінку, зрозуміти, що думають про їх самих. 

Результати в діапазоні від 4 до 7 стенів – індикатори середнього рівня розвитку рефлексивності. 

Результати по тесту (менше 4 стенів) є свідченням низького рівня рефлексивності. Ймовірно, 

говорять про те, що респонденту в меншій степені властиво замислюватися над тим, що відбувається, 

над причинами своїх дій і вчинків інших людей, над їхніми наслідками. Такі люди не завжди планують 

свою діяльність, бувають імпульсивні й обмежуються розглядом меншої кількості деталей при 

ухваленні рішення. У них можливе виникнення труднощів у спілкуванні з іншими людьми через 

неможливість завжди точно зрозуміти інших, передбачити їх реакцію. 

 

Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показника РК1 рефлексивного компоненту 

фундаментальної предметної компетентності 

Рівні 

сформованості 

показника РК1 

Показник РК1, стени 
Показник РК1,  

100-бальна шкала 
Показник РК1, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 3 0 30 0,0 0,3 

середній 4 7 31 70 0,4 0,7 

високий 8 10 67 100 0,8 1,00 

 

 
 

Додаток А.14 

Опитувальник 

«Самооцінка професійно-значимих компетенцій майбутніх техніків-електриків» 

(модифікований опитувальник О. І. Моткова «Самооцінка професійно-значимих якостей 

особистості») 

 

Інструкція. Шановні студенти! Будь ласка, оцініть ступінь прояву у вас відповідних 

компетенцій по кожному пункту опитувальника за такими критеріями: 3 бал – mах; 0 бал  - min. 

Опитувальник: 

І. Фундаментальна предметна компетентність (показник РК2) 

1.1. Базові знання основних понять загальнопрофесійної підготовки: електричний струм, його 

характеристики; закони Ома, Кірхгофа, Джоуля-Ленца; види джерел енергії; явище ЕМІ; принцип 

роботи транформаторів; класифікація, види, характеристики й область використання матеріалів; суть 

хіміко-термічної обробки металів; закони електролізу, його застосування.  

 

1.2. Знання правил улаштування електроустановок, технічної експлуатації та техніки безпеки.  

 

 

1.3. Уміння обирати оптимальні варіанти технологічного процесу; визначати хімічний склад та 

властивості матеріалів. 

 

1.4. Уміння виконувати електротехнічні розрахунки електричних мереж під керівництвом більш 

кваліфікованого фахівця. 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 
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1.5. Уміння використовувати єдину систему технологічного підготування виробництва (ЄСТПВ), 

єдину систему технологічної документації (ЄСТД), технічну документацію на проведення 

налагоджувальних робіт, технологічні інструкції.  

 

1.6. Уміння виконувати налагодження електроустаткування загального та спеціального призначення. 

 

 

1.7. Уміння розв’язувати фізичні задачі електротехнічного змісту 

 

1.8. Готовність використовувати набуті базові предметні знання, уміння й навички на практиці у 

процесі майбутньої спеціально-професійної підготовки та професійної діяльності. 

 

 

ІІ. Інформаційна компетентність (показник РК3) 

2.1. Знання основних понять комп’ютерної грамотності: інформаційно-пошукові системи, стандартні 

системні програми, операційні системи й оболонки, архіватори й антивірусні програми. 
3 2 1 0 

2.2. Знання пристроїв введення/виведення інформації.. 

3 2 1 0 

2.3. Знання технології перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-

перекладачів 

 

2.4. Уміння працювати в операційній системі з графічним інтерфейсом (Windows, Linux), з текстовим 

процесором (MS Word, OO Writer), табличним процесором (MS Excel, OO Calc) 

 
 

2.5. Уміння працювати з веб-ресурсами для дистанційного навчання та миттєвого обміну 

інформацією в мережі Інтернет  (Skype, Google Hangouts, ICQ тощо) 

 

 

2.6. Уміння працювати з електронною поштою через веб-інтерфейс та знання етикету електронного 

листування  

  

 

2.7. Уміння працювати з програмними й технічних засобами, призначеними для створення і 

демонстрації презентацій (Kingsoft Presentation Free, PowerPoint тощо).  
 

 

2.8. Готовність використовувати набуті знання в галузі ІКТ на практиці у процесі майбутньої спеціально-

професійної підготовки та професійної діяльності. 

 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 
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ІІІ. Компетентність самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти (показник РК4) 

3.1. Знання основних понять самостійної пізнавальної діяльності: самовдосконалення, саморозвиток, 

самоосвіта, рефлексія.  

 

3.2. Знання структури наукових текстів, підручників та інших джерел інформації, за допомогою яких 

самостійно вивчається матеріал. 

3 2 1 0 

3.3. Уміння відбирати необхідну, змістовно цінну інформацію в рамках матеріалу, що вивчається 

самостійно. 

 

3.4. Уміння працювати з додатковими джерелами (глосаріями, енциклопедіями, словниками, базами 

даних), що забезпечує можливість зіставлення матеріалу, узагальнення, порівняння, аналізу, 

класифікації. 

 

3.5. Уміння застосовувати методи аналізу, синтезу, узагальнення інформації під самостійної 

пізнавальної діяльності. 

 

 3.6. Уміння використовувати різноманітні засоби ІКТ під час організації самостійної пізнавальної 

діяльності.  

 

 

3.7. Уміння здійснювати самооцінку рівня самостійно набутих знань, умінь і навичок. 

 

3.8. Готовність використовувати набуті знання щодо організації самостійної пізнавальної діяльності у процесі 

майбутньої спеціально-професійної підготовки та професійної діяльності з метою самовдосконалення, 

саморозвитку й самосвіти, професійного зростання. 
 

 

 

Обробка первинних результатів 

 

Рівні сформованості показників РК2,3,4 ціннісно-мотиваційного компоненту 

базових компетентностей 

Рівні 

сформованості 

показника РК2,3,4 

Показник РК2,3,4, бали 
Показник РК2,3,4,  

100-бальна шкала 
Показник РК2,3,4, в/о 

Від До Від До Від До 

низький 0 8 0 33 0,00 0,33 

середній 9 16 34 66 0,34 0,66 

високий 17 24 67 100 0,67 1,00 

 

 

 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 
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Додаток Б. 

Б.1 

Якісні фото-задачі електротехнічного змісту 

 

Тема «Електризація тіл. Електричне поле» 

Задача №1. Іноді можна помітити, що при торканні машини, відкриваючи або 

закриваючи двері, відбувається невеликий електричний розряд. Як 

пояснити появу і накопичення заряду на металевих частинах 

кузова транспортного засобу? Чим він небезпечний? Як цьому 

запобігти? 
Відповідь: причини виникнення електричного заряду на кузові транспортного 

засобу різні: електрична індукція, тертя, синтетичний одяг того, хто 

торкнувся тощо. У результаті накопичення великого заряду може виник- 

           Рис. 1.1                    нути розряд. Відводять заряд на землю за допомогою спеціального ланцюжка 

або гуми «Електростат», що проводить електричний струм. 

 

Задача №2. Для сепарації (розділення) зерна використовують 

електричне поле. Як пояснити, що видовженіші зерна в електричному 

полі піддаються дії більшої сили? 
Відповідь: видовжені зерна сильніше взаємодіють, тому що в електричному полі 

на них виникають різнойменні індукційні заряди, створюється протилежне до 

зовнішнього електричне поле. Чим видовженіші й гостріші зернини, тим діє 

більша сила. 

          Рис. 1.2. 

Задача №3. У сільському господарстві для очищення зерна від 

насіння бур’яну, розміри, маса і форма якого приблизно однакові, 

використовують таку установку. Один з електродів виготовляється 

у вигляді стержня і приєднується до негативного полюса джерела  

високої напруги, а інший – має велику площу. Електрони 

«прилипають» до насіння бур’яну ефективніше, ніж до зерна. Тому 

воно сильніше притягується позитивно зарядженою пластиною.   

Рис. 1.3             Яке фізичне явище застосовується? У чому воно полягає? 
Відповідь: явище взаємодії зарядів: однойменні заряди притягуються, а  різнойменні – відштовхуються. 

 

Задача №4. Для того, щоб очистити дим, на виході труби встановлюють електрод, що 

затримує частинки сажі. Як ви гадаєте, якого знаку потенціал 

слід подати на цей електрод, щоб на ньому накопичувалося 

більше сажі: додатній чи від'ємний? Чому? 
Відповідь: Розжарена сажа випускає електрони, при цьому вона заряджається 

позитивно. Щоб сажа залишалася на електроді, він повинен бути заряджений 

негативно. 

              Рис. 1.4           
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Тема «Закони електричного струму. Електричне коло. Струм у різних середовищах» 

Задача №5. Як виміряти напругу на акумуляторі, якщо в наявності є 

лише вольтметри зі шкалою до 2 В, а напруга на акумуляторних 

клемах близько 10–12 В? 
 

Відповідь: з’єднати вольтметри послідовно, тоді загальна напруга 

дорівнюватиме сумі спадів напруг на них. 

         Рис. 1.5 

 

Задача №6. Як перевірити заряд на акумуляторі за допомогою цифрового мультиметра, 

який зображено на фотографії (рис. 1.6)? 
Відповідь: включити прилад, виставити перемикач на значок «постійний струм», встановити 

максимальний діапазон (зазвичай він становить 10 мА або 20 мА). Під’єднати щупи до контактів 

батареї. Після цього, якщо контакти з’єднані правильно, то на екрані мультиметра з’явиться 

показник заряду батареї (зазвичай він коливається в межах від 0 до 1,5). Слід швидко роз’єднати 

електричний ланцюг після вимірювання. Зіставивши отримане значення з вказаними на упаковці, 

робимо висновки про подальшу експлуатацію акумулятора. 

 

 

 

 

 

 
                                          Рис. 1.6                           Рис. 1.7 

 

Задача №7. Складіть власний варіант умови задачі за фотографією (рис. 1.7) та 

сформулюйте до неї правильну відповідь.  
Відповідь: наприклад, умова задачі: як виміряти ємність акумуляторної батареї цифровим 

мультиметром? (перевірка заряду акумулятора мультиметром зводиться до виміру напруги на клемах 

за відсутності навантаження. При повному заряді батареї прилад покаже близько 12,6. Якщо 

показання знижуються і мультиметр показує 12,2 — прилад слід зарядити. При цьому варто 

пам’ятати, що мінус потрібно підключати до плюса, а плюс до мінуса). 

 

Задача №8. Для зарядження кислотного акумулятора, який 

використовують в автомобілях і тракторах, потрібна сила струму в 

кілька ампер. Як виміряти силу струму, якщо є лише амперметр зі 

шкалою до 1 А? 
Відповідь: амперметри з’єднати паралельно. Тоді загальний струм дорів- 

нюватиме сумі струмів, які вони показують. 

             Рис. 1.8 
 

Задача №9. Як залежить електропровідність ґрунту від його фізико-хімічних 

властивостей: температури, структури, зволоженості, хімічного 

складу тощо? 
Відповідь: провідність грунту підвищуватиметься з температурою (бо 

органічні речовини є напівпровідниками), зволоженістю, кислотністю, 

лужністю (бо електроліти є гарними провідниками електричного струму). 

Рис. 1.9 
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Задача №10. Узимку прилипання мокрого снігу до проводів ліній 

електропередач може спричинити їх обривання, що створює 

небезпеку для життя людей. Чи можна швидко позбутися цього 

снігу? 
Відповідь: можна, якщо через провід пропустити короткочасно струм 

великої сили, який розплавить сніг. 

   Рис. 1.10 

 

Тема «Явище електромагнітної індукції» 

Задача №11. Яким чином необхідно розташувати дротову рамку в 

однорідному магнітному полі електродвигуна, щоб магнітний потік 

через рамку дорівнював нулю? Був максимальним?  
Відповідь: магнітний потік буде рівним нулю, коли площина рамки 

розташовуватиметься паралельно ліній руху частинок магнітного поля. І 

навпаки, коли рамка буде орієнтована перпендикулярно лініям магнітної індукції 

– магнітний потік стане максимальним). Явище ЕМІ використову- 

           Рис. 1.11         ється у роботі електричних двигунів. 

 

Задача №12. Як відомо, найпростішим електричним ручним апаратом для вмикання, 

вимикання і перемикання електричних кіл із постійною напругою 

до 440 В та змінною напругою до 500 В при відсутності 

навантаження і при постійній напрузі до 220 В та змінній до 380 В 

під навантаженням є рубильник. В який момент він іскрить? Чому? 
Відповідь: рубильник іскрить під час розмикання, бо в цей момент виникає 

струм самоіндукції. Якщо коло містить котушки великої індуктивності, 
то і струм самоіндукції може бути дуже великим. Тому були винайдені    

            Рис. 1.12            в рубильниках масляні гасителі іскри. 

                         

 

 

Б.2 

Приклад задач-оцінок електротехнічного змісту 

 

Задача №1. Оцініть, чи будуть працювати конденсатори, якщо два послідовно 

з’єднаних конденсатора з ємностями 2 мкФ і 3 мкФ приєднані до джерела струму з 

напругою 1000 В? З’ясуйте, чи можлива робота такої схеми, якщо напруга пробою 

конденсаторів дорівнює 500 В. 

 

Задача №2. Земна куля володіє негативним зарядом, приблизно рівним по модулю 

5,7·10
2
 Кл. Оцініть напруженість електричного поля, створюваного цим зарядом, на 

відстані 1км від поверхні Землі.  

 

Задача №3. Оцініть, у скільки разів необхідно збільшити напругу джерела струму, 

щоб втрати потужності в лінії електропередач зменшились у 1000 разів, а потужність, 

яка передається по лінії, не змінилась? (Втрати в лінії спочатку дорівнювали Uл = k·Uп, 

где Uп — напруга на споживачі). 
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Задача №4. Оцініть, як зміниться електроємність конденсатора у колі, напруженість 

струму, заряд, напруга, якщо внести між обкладками конденсатора твердий діелектрик? 

(До цього був повітряний). 

 

Задача №5. Оцініть, який провідник представляє більший опір для постійного 

струму – мідний суцільний стержень чи мідна трубка, яка має зовнішній діаметр, який 

дорівнює діаметру стержня? Довжину обох провідників вважати однаковою. 

 

Задача №6. Оцініть, чи можна на основі законів Фарадея зробити висновок, що для 

електролітичного виділення однакових кількостей речовини потрібна витрата однакових 

кількостей струму? 

 

Задача №7. Оцініть ситуацію, в який момент буде іскрити рубильник: при 

замиканні чи розмиканні? Якщо паралельно йому увімкнути конденсатор, то іскріння 

припиняється. Чому? 

 

Задача №8. Оцініть наслідки роботи трансформатора, якщо його сердечник 

виготовити з цілого шматка спеціальної трансформаторної сталі, а не з окремих 

ізольованих пластинок такої ж сталі? 

 

Задача №9. Оцініть необхідність кріплення до корпусу самохідного комбайна 

масивного металевого ланцюгу. Чому, зазвичай, на землі лежать 25-30 ланок такого 

ланцюга? 

 

Задача №10. При проходженні струму в 20 А через обмотку якоря електродвигуна 

на його дріт діє електромагнітна сила 1 Н. Оцінити величину магнітної індукції у місці 

розташування дроту в даний момент, якщо його довжина 20 см. Як зміниться магнітна 

індукція при збільшенні довжини дроту до 40 см? 

 

Задача №10. Оцініть кількість речовини, що падає на екран телевізора за 1с, якщо 

сила струму в електроному промені 10
-4
А. Заряд електрона дорівнює 1,6·10

19 
Кл.  

 

Задача №11. Покриття нікелем бампера автомобіля ведеться в сірчано-кислому 

електроліті при густині струму 50 А/м
2
. Площа нікельованої поверхні 0,28 м

2
. Оцініть, 

скільки осяде нікелю, якщо нікелювання триває три години і вихід по струму дорівнює 

0,92? 

 

Задача №11. При переробці сульфідних руд електролітичне рафінування міді йде 

при напрузі 0,24 В, а при переробці руд окисних – при 2,5 В. Оцініть вартість 

рафінування 1 т міді, якщо катодний вихід по струму в них однаковий – 0,93. Тариф на 

електроенергію прийняти рівним 16 коп. за 1 кВт год. 
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Б.3 

Алгоритм  

розв’язування кількісних задач-оцінок  

 

1. Проаналізувати умову задачі (розпізнати фізичне явище або процес, що лежить в 

основі за дачної ситуації). 

2. Побудувати фізичну модель задачі (здійснити описання моделі  законами, 

рівняннями). 

3. Обрати спосіб розв’язування, здійснити математичні операції й перетворення з 

метою отримання числового результату. 

4. Оцінити отриманий результат з позицій відповідності його розмірності, 

реальності чисельної величини та її правильності. 

5. Здійснити критичний аналіз обраного способу розв’язання задачі. 
 

Б.4 

Зразок інструкції до лабораторної роботи 

 
Лабораторна робота № 6 

1 Тема 

Визначення горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі 

2 Мета 

2.1 Ознайомитися з характером і величиною магнітного поля Землі. 

2.2 Навчитися визначати горизонтальну складову магнітного поля Землі. 

3 Інформаційне забезпечення 

3.1 Л. С. Жданов, Г. Л. Жданов. Фізика (§§ 22.1  22.9). 

4 Технічне забезпечення 

4.1 Тангенс-гальванометр; джерело струму; амперметр; реостат; вимикач. 

Не починати виконання роботи, якщо в інструкції що-небудь залишилось незрозумілим. 

З приладами поводитися дуже обережно, не можна їх розбирати чи розгвинчувати навіть коли здається, 

що вони несправні. В цьому випадку слід звертатися до викладача. 

При монтуванні електричної схеми забороняється користуватися провідниками з пошкодженою 

ізоляцією та при відсутності клем. 

Вмикати коло можна тільки після обов'язкової перевірки монтажу викладачем. 

При надмірному нагріванні окремих частин кола або при появі запаху чи диму негайно вимкнути джерело 

струму та доповісти викладачеві. 

 

 

5 Теоретичні відомості 

Земля являє собою величезний магніт. Магнітні полюси Землі не збігаються 

 з географічними. Південний полюс магнітного поля Землі  знаходиться біля північних 

берегів Америки, близько 75  північної широти і  101  західної довготи. Північний 

магнітний полюс в Антарктиді  близько  67  південної широти і 140  східної довготи. 

Однак положення магнітних  полюсів Землі з часом дуже повільно змінюється. 

Існування магнітного поля Землі безпосередньо підтверджується відхиленням 

магнітної стрілки. При цьому стрілка встановлюється у напрямі дотичної до лінії індукції 



243 
 

магнітного поля Землі. Значення індукції В магнітного поля Землі невеликі і змінюються від 

0,42 10
4
 Тл на екваторі до 0,7 10

4
 Тл поблизу магнітних полюсів.                                                                                               

Одним з основних параметрів магнітного поля Землі є горизонтальна складова 

магнітного поля Землі гB


, оскільки стрілки компасів спрямовані якраз за цією векторною 

складовою магнітного поля Землі (див. рисунок 6.1). 

Географічний меридіан – це напрям, що визначає дійсне положення лінії «північ-  

південь» у певній місцевості. Магнітний меридіан – уявна лінія на земній поверхні, що 

збігається з напрямом земного магнітного поля, тому напрям стрілки компаса збігається 

з напрямом магнітного меридіану.  

Рис. 6.1                         У першому наближенні магнітне поле Землі можна вважати полем однорідно 

намагніченої кулі. Силові лінії індукції цього поля замкнені і виходять з північного магнітного полюса і 

замикаються на південному, як показано на рисунку 6.1. На магнітних полюсах стрілка встановлюється 

вертикально, утворюючи з поверхнею землі кут /2. На екваторі вона встановлюється строго горизонтально до 

земної поверхні, а в будь-якому іншому місці магнітна стрілка схиляється до горизонту під кутом , який 

називається кутом магнітного нахилу. Це відбувається тому, що лінії магнітної індукції йдуть не паралельно до 

земної поверхні, тобто вектор магнітної індукції Землі змінює своє положення до її поверхні від кута нахилу 

= /2 на магнітних полюсах до кута нахилу =0 на магнітному екваторі.  

Горизонтальну складову гB


 визначають за допомогою приладу, що називається тангенс-гальванометром. 

Він складається з круглої рамки, розташованої вертикально в 

площині магнітного меридіана Землі. В центрі рамки на 

вертикальній вісі закріплено невелику магнітну стрілку (компас), 

яка може вільно обертатися тільки в горизонтальній площині. 

При пропусканні струму через рамку магнітна стрілка 

зазнає дії двох магнітних полів, а саме: магнітного поля Землі (її 

горизонтальної складової гB


) і магнітного поля струму з 

індукцією B


, що проходить через рамку тангенс-гальванометра. 

Під дією цих полів в результаті їх суперпозиції (накладання одного 

на інше) магнітна стрілка встановлюється в напрямку, який є                              

результатом складання векторів за правилом паралелограму.                             

(див. рисунок 6.1).                                                                                                   Рис. 6.2         

З рисунку видно, що: 
tg

BBг

  (1).  

За законом Біо-Савара-Лапласа  індукція магнітного поля в центрі колового контуру:                                 

R

NIB
2

0
   (2), 

де 0  магнітна стала; N  кількість витків контуру; I  сила струму, що проходить через контур; R  

радіус контуру. 

Підставивши (2) в (1), остаточно матимемо:
tg2

0г
R

NI
B

сер

             (3). 

       

 

6 Виконання роботи 

6.1 Проведення досліду 

6.1.1 Визначити радіус R рамки тангенс-гальванометру. 

6.1.2 Скласти електричне коло за схемою (див. рисунок 6.2). 

6.1.3 Розмістити рамку тангенс-гальванометру PV1 у площі магнітного меридіана, напрямок якого 

визначається за магнітною стрілкою (магнітна стрілка розташовується у площині рамки). 

6.1.4 Встановити реостат R1 на максимальне значення опору і надати зібране коло на перевірку викладачу. 

Ввімкнути джерело струму і замкнути коло вимикачем S1.       

6.1.5 Слідкуючи за показами амперметра P2, за допомогою реостата R1 збільшувати струм, що протікає по 

рамці, до тих пір, поки магнітна        

стрілка не відхилиться на кут 30 . 

 

B


 

гB


 резB


 

Рисунок 11.2 

 

 

Рисунок 11.3 
R1 

А + 

– 

S1 

P2 

PV1 



244 
 

6.1.6 Визначити за амперметром значення сили струму I при цьому положенні магнітної стрілки. 

6.1.7 Змінити силу струму в котушці так, щоб магнітна стрілка відхилилася на кути 45  і 60 . 

6.1.8 Записати значення сили струму при цих положеннях магнітної стрілки. 

6.2  Опрацювання результатів досліду   
6.2.1  Визначити горизонтальну складову індукції магнітного поля Землі для всіх випадків за формулою (3). 

6.2.2 Розрахувати середнє значення горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі, обчислити 

абсолютні та відносну похибки. 

6.2.3 Всі результати обчислень занести до таблиці 1 і зробити висновок. 

Таблиця 1. Результати досліду 

№ 

досліду 

R, 

 м 
N ,  tg  

I1,  

А 

I2,  

А 

Iсер,  

А 
Bг 10, 

Тл 

Вг 10, 

Тл 
, % 

1 

  

30       

 2 45       

3 60       

Сер.           

6.2.4 Остаточний результат:     Bг =  

7 Висновок 

 

Контрольні запитання 

1. Основні характеристики магнітного поля та їх фізичний зміст. 

2. Як змінюється горизонтальна складова індукції магнітного поля Землі від екватора до полюсів? 

3. Який метод визначення горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі використовується у 

даній роботі? 

4. Розкрити зміст закону Біо – Савара – Лапласа. 

8 Творче ЕЗ для самостійного виконання 

  1.  Описати: чим створюється і за яким законом розраховується напруженість магнітного поля котушки.  

  2. Експериментально дослідити, від чого залежить напруженість магнітного поля котушки тангенс-

гальванометра, використовуючи обладнання лабораторної роботи. 

  3.  Результати представити у вигляді електронної презентації 

 

9 Місце для розрахунків 

 

Б.5 

Аналіз робіт лабораторного практикуму  

на прикладі дисципліни «Фізика (спеціальні розділи)» 
№ 

з/п 

Назва лабораторної роботи,  

рекомендованої програмою 

Дослідницький 

характер 

діяльності 

Можливість 

самостійного 

виконання творчих 

експериментальних 

завдань 

1 Визначення ЕРС джерела гальванічного елемента 

методом компенсації 
+ + 

2 Визначення ємності конденсаторів за допомогою 

містка Сотті 
+ + 

3 Визначення коефіцієнту самоіндукції соленоїда 

методом Жубера 
+ + 
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4 Вимірювання опору провідника методом 

місткової схеми Уітстона 
+ + 

5 Розширення меж вимірювання вольтметра та 

амперметра 
+ + 

6 Дослідження температурної залежності опору 

напівпровідникового терморезистора 
+ + 

7 Визначення горизонтальної складової 

напруженості магнітного поля Землі 
+ + 

8 Визначення індуктивності соленоїда + + 

9 Визначення температурного коефіцієнта опору міді + + 

10 Визначення електрохімічного еквівалента міді + + 

11 Перевірка законів послідовного і паралельного 

з'єднання провідників  
+ + 

12 Визначення внутрішнього опору джерела 

електричної енергії 
+ + 

13 Дослідження залежності потужності споживаної 

лампою розжарення, від напруги на її затискачах 
+ + 

 

Б.6 

Зміст творчих експериментальних завдань (ЕЗ)  

для студентів електричних спеціальностей 
Назва лабораторної роботи,  

рекомендованої програмою у 

ХПТК ОНПУ 

 

Зміст ЕЗ 

Визначення ЕРС джерела 

гальванічного елемента мето-дом 

компенсації 

1. Описати алгебраїчний метод визначення ЕРС джерела 

струму, маючи наступне обладнання: джерело струму, 

амперметр, вольтметр, магазин опорів, вимикач. 

2. Визначити внутрішній опір і ЕРС джерела струму, якщо 

R1=3 Ом, R2=10 Ом. 

3. Нарисувати в графічному/або текстовому редакторі схему 

електричного кола, за допомогою якого можна визначити 

джерело струму. 

Обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, 

реостат, вимикач. 

Визначення ємності повітряного 

конденсатора за допомогою містка 

Сотті 

1. Описати залежність ємності конденсатора від проникненості 

діелектрика. 

2. Вставити між обкладинками досліджуваного конденсатора 

діелектричні пластини і експериментально визначити їх 

проникненість. 

Рекомендація: слідкувати, щоб діелектрик зайняв увесь 

простір між обкладинками конденсатора. 

3. Результати представити у вигляді таблиці, створеної за 

допомогою редактора Excel. 

Обладнання: джерело змінного струму, міліамперметр, 

магазин конденсаторів, реохорд, набір діелектричних пластин, 

вимикач. 

Визначення коефіцієнту самоіндукції 

соленоїда без осердя методом Жубера 

1. Описати: від чого залежить індуктивність котушки.  

2. Експериментально визначити коефіцієнт самоіндукції 

соленоїда з феромагнітним осердям.  

3. Результати представити у вигляді електронної таблиці. 
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Обладнання: досліджуваний соленоїд, залізне осердя, джерело 

постійного струму (6 В), реостат (30 Ом), амперметр та 

вольтметр електромагнітної системи. 

Розширення меж вимірювання 

вольтметра та амперметра 

1. Описати особливості приєднання додаткового опору в 

електричне коло. 

2. Визначити силу струму на додатковому опорі, якщо опір 

вольтметра Rв=760 Ом, опір амперметра RА= 0,5 Ом, а ЕРС 

джерела струму дорівнює Е=15В. 

3. Нарисувати в графічному/або текстовому редакторі схему 

електричного кола, за допомогою якого можна визначити силу 

струму на додатковому опорі. 

Обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, 

реостат, вимикач. 

Визначення горизонтальної складової 

напруженості магні-тного поля Землі 

1. Описати: чим створюється і за яким законом розраховується 

напруженість магнітного поля котушки.  

2. Експериментально дослідити, від чого залежить 

напруженість магнітного поля котушки тангенс-гальванометра, 

використовуючи обладнання лабора-торної роботи. 

3. Результати представити у вигляді таблиці, створеної за 

допомогою редактора Word. 

Обладнання: тангенс-гальванометр, компас, джерело струму 

на 5 В, амперметр, реостат, вимикач. 

 

 

Б.7 

Орієнтовний перелік тем проектів інтердисциплінарного змісту  

для студентів електричних спеціальностей  
1. Дослідження залежності електропровідності напівпровідникового діоду (фото 

резистора) від його освітленості та напруги. 

2. Дослідження впливу концентрації і температури на електропровідність водних 

розчинів. 

3. Дослідження будови та принципу дії електровимірювальних приладів різних 

систем, визначення оптимальних умов їх використання. 

4. Виготовлення приладу для вимірювання температури (вологості повітря) на основі 

напівпровідникового терморезистора. 

5. Виготовлення приладу для вимірювання індуктивності котушки. 

6. Виготовлення контактної системи «вилка-розетка» для використання під водою або 

у пожежонебезпечних умовах. 

7. Виготовлення тангенс-гальванометра для визначення горизонтальної складової 

магнітного поля Землі. 

8. Виготовлення індукційного нагрівача та визначення його ККД. 

9. Ядерна енергетика як екологічно чистий виробник електроенергії. 

10. Вплив Каховської ГЕС на екологію Херсонщини. 

11. Дослідження можливостей застосування вітрової енергії на Херсонщині. 

12. Дослідження можливостей енергозбереження в побуті й на транспорті. 
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Б.8 

Критерії оцінювання проекту веб-квесту  

Критерії 
Відмінно 

(90-100 балів) 

Добре 

(75-89 балів) 

Задовільно 

(60-74балів) 

Рівень 

розуміння 

завдання 

(згідно 

обраної ролі) 

 

 

     Студент під час доповіді 

демонструє точне розуміння 

завдання, актуальність і 

цінність проблеми 

 

    Студент під час доповіді 

демонструє розуміння 

завдання, але вико рис-

товує матеріали, що не 

мають безпосереднього 

відношення до теми. 

   Використано обмежену 

кількість джерел. 

     Студент під час 

доповіді демонструє 

розуміння завдання, 

містить матеріали, що не 

мають безпосереднього 

відношення до теми. 

   Використано одне дже-

рело, інформація не 

аналізується і не оціню-

ється. 

Діяльність з 

реалізації 

завдання 

    Оцінюються самостій-

ність, ініціативність; дотри-

мання плану роботи, 

обґрунтованість висновків; 

відповідність матеріалів до 

теми; вірне цитування 

джерел; достовірність 

джерел використаної 

інформації.  

     Діяльність самостійна 

згідно плану, але не вся 

інформація взята з 

достовірних джерел, її 

частина частково відно-

ситься до теми; є огріхи у 

цитуванні джерел. 

    Випадково підібраний 

матеріал; інформація 

достовірна або не 

відповідає темі; неповні 

відповіді на запитання; не 

робиться спроба оцінити 

або проаналізувати інфор-

мацію. 

Результат 

конкурсу 

робіт 

      Виступ чіткий, логічний, 

аргументований. 

      Використовуються 

наочні та технічні засоби, 

демонструються резуль тати 

критичного аналізу і 

об’єктивне оцінювання 

власної діяльності та її 

результатів. 

      Виступ структурований 

з використанням наоч-

ності, але мають місце 

недоліки та здатність 

об’єктивного оціню-вання 

власної діяльності.  

    Матеріал логічно не 

вибудований і сприйма-

ється як нецікавий; немає 

чітких відповідей на 

запитання. 

 

Б.9 

Характеристика видів пам’яті згідно із задіяними органами чуттів  

під час освітнього процесу  

Види 

пам'яті 
Функції пам’яті Особливості пам’яті 

Зорова 

Дає змогу зберегти і 

відтворити дані у вигляді 

певного зорового образу 

Студентами краще всього засвоюється інформація, прочитана 

мовчки, про себе; підкреслена кольоровим олівцем, схеми, 

графіки, формули; легко запам’ятовуються матеріал, поданий у 

картинках; краще розуміння викладача відбувається при 

перекладі його слів у формі записів на дошці.  

Діє закон краю: під час роботи із текстовою інформацією 

краще запам’товується та, що розміщена на початку і в кінці 

рядка (з країв). 

Слухова 

Запам’ятовує дані, що 

надходять за допомогою 

органів слуху 

Студенти легко запам’ятовують те, що чують або прочитане 

вголос. Після 1-2 разів прослуховування нова інформація краще 

запам’ятовується 

Діє закон повторення: для найбільш ефективного 
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запам’ятовування матеріалу необхідно його активно 

повторювати мінімум чотири рази: перший – відразу після 

ознайомлення, другий – через 30 хвилин, третій – через один 

день, четвертий – через 2-3 тижні. 

Рухова 

(Моторна) 

Дає змогу запам’ятовувати 

різні рухи 

Студенти добре засвоюють матеріал під час здійснення тих чи 

інших рухів у результаті записів, замальовування схем і 

графіків, самостійного промовляння і проведення дослідів, 

експериментів, виготовлення обладнання тощо. 

Діють закони осмислення й інтересу: чим глибше студент 

осмислює цікавий йому матеріал, тим легше і краще він 

зберігається в пам’яті.  

Емоційна 

Дає змогу зберігати 

враження, що виникають 

внаслідок емоційних 

переживань. 

Тут присутні елементи всіх трьох типів пам’яті. Чим більш 

яскравою була емоція у студента, тим більше інформації 

залишається у нього в пам’яті. 

Діє закон підсилення першого враження. 

 

Додаток В. 

Структурно-логічна схема підготовки техніків-електриків 

у ХПТК ОНПУ 
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Додаток Д. 

Д.1 

Розрахунок критерію 
2
емп при порівнянні розподілів частот відповідей із фізики 

студентів ІІ курсу в експериментальних і контрольних групах до експерименту 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fт 
(fej – fт) (fej – fт)

2 

теор

теорej

емп
f

ff
2

2

 

1 А 27 25,7 1,3 1,69 0,066 

2 Б 24 25,3 -1,3 1,69 0,067 

3 В 157 162,5 -5,5 30,25 0,19 

4 Г 166 160,5 5,5 30,25 0,19 

5 Д 52 48,3 3,7 13,69 0,28 

6 Е 44 47,7 -3,7 13,69 0,29 

7 Ж 7 6,5 0,5 0,25 0,04 

8 З 6 6,5 -0,5 0,25 0,04 

Сума 483 483 0 - 1,163 

 

 

Д.2 

Розрахунок критерію 
2
емп при порівнянні розподілів частот відповідей із фізики 

студентів ІІ курсу в контрольних групах до та після експерименту 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота fej 

Теоретична 

частота fт 
(fej – fт) (fej – fт)

2 

 

1 А 27 27,7 -0,7 0,49 0,02 

2 Б 28 27,3 0,7 0,49 0,02 

3 В 157 157,98 -0,98 0,96 0,00 

4 Г 157 156,02 0,98 0,96 0,00 

5 Д 52 50,3 1,7 2,89 0,06 

6 Е 48 49,7 -1,7 2,89 0,06 

7 Ж 7 8,6 -1,6 2,56 0,3 

8 З 10 8,4 1,6 2,56 0,3 

Сума 486 486 0 - 0,76 

 

 

 

 

теор

теорej

емп
f

ff
2

2
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Д.3 

Навчальна програма спецкурсу 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний політехнічний університет 

Херсонський політехнічний коледж 

 

 
 

 

 
 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 

«Основи організації самостійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій» 

 

напрям підготовки           6.050701 «Електротехніка та електротехнології»             

 

спеціальність   5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування                   

підприємств і цивільних споруд» 

 

відділення                       «Електротехнічне» 

 
Форма 

навчання 

Семестр Всього 

годин 

Аудиторні години Індивідуальна 

робота 

Форма 

контролю Лекції Практичні 

Денна 

ІІІ 18/0,5 4/0,11 10/0,28 4/0,11 

Залік Разом 

год./кредит 
18/0,5 4/0,11 10/0,28 4/0,11 

                                                                    
                                                                    Укладач:  

Подозьорова А.В. – викладач фізики, спеціаліст вищої 

категорії 

 

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО 

Протокол засідання 

кафедри природничо-наукової підготовки 

від 01 вересня 2015 № 1 

 

Завідувач кафедри ______ П. С. Носов 

 

Херсон – 2015 
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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

У результаті стрімкого науково-технічного розвитку сучасних енергозбережувальних технологій 

наше суспільство потребує підготовки високопрофесійних технічних спеціалістів енергетичної галузі, 

здатних до комплексного застосування знань під час розв’язання виробничих завдань із перших днів 

самостійної професійної діяльності. 

Майбутньому техніку-електрику недостатньо володіти знаннями відповідного фаху, він повинен 

уміти адаптуватися до новітніх тенденцій і напрямів у галузі своєї професійної діяльності, самостійно 

знаходити й використовувати нову інформацію відповідно до рівня розвитку науки і техніки. Таким 

чином, головним завданням природничо-наукової підготовки молодших спеціалістів стає створення 

умов, завдяки яким формуються базові компетентності фахівця, необхідні для його подальшої 

спеціально-професійно підготовки та професійної діяльності. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми під час вивчення дисциплін загально технічного циклу 

є включення до варіативної частини навчального плану підготовки студентів галузі знань 

0507 «Електротехніка та електромеханіка» спецкурсу «Основи організації самостійної роботи майбутніх 

техніків-електриків засобами інформаційно-комунікаційних технологій», що викладатиметься у 

політехнічних коледжах на електричних спеціальностях. 

Мета спецкурсу - формування базових компетентностей у студентів електричних 

спеціальностей коледжу професійної підготовки.  

Завдання програми: 

- розвивати в студентів навички самостійного й осмисленого здобуття теоретичної інформації за 

допомогою навчальних традиційних і віртуальних інформаційних фондів;  

- сприяти більш глибокому, свідомому та критичному засвоєнню студентами знань із фізики 

через самостійне розв’язування задач прикладного характеру;  

- формувати в студентів уміння застосовувати прийоми розумової діяльності до всіх етапів 

дослідження, зокрема й віртуального експерименту за допомогою педагогічних програмних засобів 

(ППЗ); 

- навчити студентів ефективному використанню комп’ютерних технологій у процесі пошуку, 

обробки, аналізу й збереження необхідної інформації; 

- сприяти накопиченню суб’єктивного досвіду студентів і його подальшій трансформації під 

кутом використання в спеціально-професійній навчальній діяльності; 

- формувати позитивну професійну мотивацію студентів до здійснення процесу 

самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти. 

Структура спецкурсу спрямована на розкриття таких питань:  

- роль і місце самоостійної пізнавальної діяльності у процесі професійної підготовки студентів 

ІІ курсу під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу; 

- особливості здійснення самостійної пізнавальної діяльності під час роботи з теоретичним 

матеріалом, педагогічно-програмними засобами навчання, розв’язування задач, виконанні експерименту 

тощо; 

- процес розвитку у студентів умінь і навичок здійснювати навчальну, пошукову, дослідницьку 

діяльності за допомогою засобів ІКТ, орієнтуватися в інформаційному середовищі;  

- переваги використання ІКТ під час самостійного навчально-пізнавального процесу з фізики. 

При розробці спецкурсу були враховані принципи синергетизму, інтеграції, системності 

(наступності), індивідуально-дифереційованого підходу, рефлексії, оптимізації знань.  

Спецкурс поєднує теоретичну й практичну підготовку студентів. Такий інтегративний підхід 

орієнтований на формування високого рівня базових компетентностей майбутніх техніків-електриків.  

У результаті вивчення спецкурсу студент має 

знати: 

 - особливості організаціє праці та використання власних прийомів самостійної пізнавальної 

діяльності;  

- можливості ІКТ для розв’язання різноманітних навчально-пошукових та професійних завдань 

майбутнього фахівця;  

- різновиди ППЗ та їх можливості для ефективної організації самостійної роботи. 
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уміти:  

- використовувати самостійно набуті знання в навчально-практичній і майбутній професійній 

діяльностях;  

- здійснювати навчальну, пошукову, дослідницьку діяльності за допомогою засобів ІКТ;  

-  орієнтуватися в інформаційному середовищі;  

-  здійснювати самоконтроль і самооцінку результатів самостійної роботи. 

володіти навичками: 

- застосовувати в самостійній навчально-пізнавальній діяльності засоби ІКТ для обробки та 

аналізу інформації; 

-  самостійно відбирати, оцінювати, систематизувати та узагальнювати інформацію; 

представляти її в різних формах. 

набути цінності (установки): 

- прагнення до отримання знань, умінь і навичок у галузі ІКТ для їх використання під час 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності; 

- наявність внутрішньої потреби в систематичному збагаченні базових та професійних знань;  

- наявність ціннісних орієнтацій і мотивів здійснення самостійної пізнавальної діяльності 

засобами ІКТ; 

- розвиток усвідомленої особистісної настанови на самовдосконалення та саморозвиток в 

інтелектуальній сфері за допомогою використання ІКТ.  

Курс викладається протягом ІІІ семестру паралельно з вивченням дисципліни 

загальнотехнічного циклу. Він розрахований на 18 годин (0,5 кредитів).  

 

2 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ 

 

 

3 КОРОТКИЙ ЗМІСТ МОДУЛІВ 

1 Назва блоку змістових модулів – Роль самостійної роботи під час професійної підготовки 

майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення дисциплін загально-технічного змісту 

№ 

з/п 

Назва блоку змістових модулів,  

назва змістових модулів 

Кількість годин 

У
сь

о
го

 г
о
д
и

н
/ 

к
р
ед

и
ті

в 

Аудиторні години 

Ін
д
и

ві
д
у
ал

ьн
а 

 

 р
о
б
о
та

 с
ту

д
ен

та
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

а 

 р
о
б
о
та

 

1 

Роль самостійної роботи під час 

професійної підготовки майбутніх техніків-

електриків у процесі вивчення дисциплін 

загальнотехнічного змісту 

10/0,28 2 6 2 

1.1 
Особливості самостійного опрацювання 

теоретичного матеріалу  
4/0,11 1 2 1 

1.2 
Розв’язування прикладних задач під час 

самостійного пізнавального процесу 
6/0,17 1 4 1 

2 

ІКТ як засіб ефективного формування 

інформаційної компетентності майбутніх 

техніків-електриків 

8/0,22 2 4 2 

2.1 Використання віртуальних лабораторій 4/0,11 1 2 1 

2.2 

Специфіка використання прикладного 

педагогічного забезпечення для розвитку 

інформаційної компетентності студентів  

4/0,11 1 2 1 

Загальний обсяг годин/кредитів 18/0,5 4 10 4 
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1.1 Назва змістового модуля – Особливості самостійного опрацювання теоретичного 

матеріалу з фізики 

Розкриття ролі, місця й змісту самостійної роботи в підготовці молодших спеціалістів. 

Обгрунтування доцільності використання теоретичного матеріалу в організації самостійної пізнавальної 

діяльності майбутніх техніків-електриків. Визначення основних форм самостійної роботи, переліку 

умінь і навичок самостійної роботи, якими повинен оволодіти майбутній фахівець при вивченні 

дисциплін загальнотехнічного циклу.  

 

Список рекомендованих джерел: 

1. Андрейчук А. Б. Електронні підручники з фізики // Пошук молодих: проектування 

навчального середовища як методична проблема / А. Б. Андрейчук, В. Д. Шарко. – Херсон : 

Видавництво ХДУ, 2007. – Вип. 6. – С. 131–134. 

2. Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Учебник для студентов 

энергетических и электротехнических вузов. Издание шестое, переработанное и дополненное / 

П. А. Бессонов. –М. : Высшая  школа, 1973. – 752 с. 

3. Білоусова Л.М. Положення про організацію освітньої діяльності в коледжі. СУЯ – П – 5.3 –

 2015 / Л. М. Білоусова, О. І. Куценко, О. Є. Яковенко . – ХПТК ОНПУ. – 63 с. 

4. Богородицкий М. П. Электротехнические материалы. Издание шестое, переработанное / 

М. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, Б. М. Тареев. – Л. : Энергия, 1977. – 352 с. 

5. Гончаров О. І. Про доречність впровадження у навчальний процес вищих навчальних 

закладів занять виду «Самостійна робота студентів під керівництвом викладача» / О. І. Гончаров // 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього 

вчителя : зб. наук. пр. / Редкол. : Л. І. Білоусова та ін. – Х. : Віровець А.П. "Апостроф", 2013. – Вип. 8. – 

С. 64–69. 

6. Гуляєва Т. О. Підручник із фізики як засіб формування у студентів самоосвітніх умінь / 

Т. О. Гуляєва // Зб. наук. праць Херсонського держ. ун-ту : Серія : Педагогічні науки. – Херсон : 

Видавництво ХДУ, 2006. – Вип. 43. – С. 255–260.  

7. Дмитрієва В. Ф. Фізика : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів І-ІІ р. акр.] / 

Валентина Феофанівна Дмитрієва. – К. : Техніка, 2008. – 648 с. 

8. Енохович А. С. Справочник по физике и технике : пособие для учащихся / Анатолий 

Сергеевич Енохович. – М. : Просвещение, 1976. – 176 с. 

9. Зайнутдинова Л. Х. Создание и применение электронных учебников (на примере 

общетехнических дисциплин) : монография / Л. Х. Зайнутдинова. – Астрахань : ЦНТЭП, 2009. – 364 с. 

10. Коновал А. А. Новая модель организации самостоятельной учебной деятельности студентов 

в современной информационно-образовательной среде вуза / А. А. Коновал, Т. И. Туркот // Информация 

и образование : границы коммуникаций INFO, 11 : Сборник научных трудов № 4 (12). – Горно-Алтайск : 

РИО ГАГУ, 2012. – С. 37–39. 

11. Кузьмин Б. А. Технология металлов и конструкционные материалы : Учебник для 

машиностроительных техникумов / Б. А. Кузьмин, Ю. Е. Абраменко, В. К. Ефремов, В. Н. Кузмянцев, 

А. И. Самохоцкий, Н. М. Челисков. – М. : Машиностроение, 1981. – 351 с. 

12. Кучерук І. М. Загальна фізика : Електрика і магнетизм : підручник / І. М. Кучерук, 

І.Т . Горбачук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вища школа, 1995. – 392 с. 

13. Пилипенко А. Т. Справочник по общей химии / А. Т. Пилипенко, В. Я. Починок, 

И. П. Середа, Ф. Д. Шевченко. – К. : Наукова думка, 1985. – 558с.  

14. Попов В. С. Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов / В. С. Попов. – М. : 

Энергия, 1970. – 608с.  

15. Телегус В. С. Основи загальної хімії : Підручник / В. С. Телегус, О. І. Бодак, О. С. Заречнюк, 

В. В. Кінжибало. – Львів : Світ, 2000. – 424 с.  

 

1.2 Назва змістового модуля – Розв’язування прикладних задач під час самостійного 

пізнавального процесу 
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Ознайомлення з вимогами до рівнів навчальних досягнень студентів з розв’язування задач. 

Уявлення про структуру (правила й алгоритми) процесу розв’язування прикладних задач. 

Відпрацювання процесу планування самостійної діяльності з розв’язування задач різних типів. 

 

Список рекомендованих джерел: 

1. Богданов І. Т. Міжпредметні інтеграційні зв’язки загальної фізики та електрорадіотехнічних 

дисциплін / І. Т. Богданов, А. В. Касперський // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. 

Т.Г.Шевченка : Педагогічні науки : зб. у 2-х т. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – Вип. 46. – Т. 2. – С. 8–13. 

2. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. Книга 2 / В. С. Волькенштейн. 

– М. : Олимп : ООО Издательство «АСТ», 1999. – 592 с. 

3. Горбачук І. Т. Загальний курс фізики : Збірник задач / І. Т. Горбачук, В. П. Курінний, 

І. М. Кучерук, М. Ш. Певзнер; За ред. І.П. Гаркуші. – 2003. – 560 с. 

4. Гриценко В.И. Физические задачи-оценки и методика их решения : Учебно-метод. Пособие 

для студентов физ.-мат. факультета, обучающихся по специальности «физика» / В. И. Гриценко. – 

Балашов : Изд-во «Арья», 2004. – 68 с. 

5. Давиденко А. А. Фото-задачі на уроках фізики / А. А. Давиденко // Фізика та астрономія у 

сучасній школі. К. : Педагогічна преса, 2004. – Вип. 1. – С. 41–42. 

6. Козловська І. М. Методика інтегративного навчання фізики у професійній школі : навч.-

метод. посіб. для викл. фізики та студ. пед. спец. / І. М. Козловська, М. А. Пайкуш. – Дрогобич : Коло, 

2002. – 125 с. 

 

 

2 Назва блоку змістових модулів – ІКТ як засіб ефективного розвитку інформаційної 

компетентності майбутніх техніків-електриків 

 

2.1 Назва змістового модуля – Використання віртуальних лабораторій  

 

Обгрунтування доцільності розвитку у майбутніх фахівців умінь і навичок використання 

потенціалу ІКТ для індивідуальних та професійних потреб в умовах інформаційного простору. 

Ознайомлення зі специфікою проведення експерименту. Відпрацювання процесу планування 

самостійної діяльності з виконання віртуального експерименту засобами ІКТ. 

 

Список рекомендованих джерел: 

1. Благодаренко Л. Ю. Самостійний експеримент під час виконання фронтальних 

лабораторних робіт з фізики / Л. Ю. Благодаренко, Б. С. Овенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. 

Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наукових праць – К. : НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2012. – № 10. – С. 10–15. 

2. Бурдейна Н. Б. Лабораторний практикум як процес інтеграції теоретико- методологічних 

знань і практичної діяльності молодого спеціаліста / Н. Б. Бурдейна, Л. Ю. Благодаренко // Теорія і 

методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : 

Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – С. 64–67. 

3. Давидович В. О. Технічні засоби навчання : навчальний посібник / В. О. Давидович, 

М. Ф. Давидович – Чернівці : Рута, 2007. – 46 с. 

4. Жук Ю. О. Фізичний експеримент на екрані комп’ютера / Ю. О. Жук // Вісник 

Чернігівського пед. ун-ту. – Вип. 3 – Серія : «Педагогічні науки». – Чернігів, 2000. – С. 217–219. 

5. Кіцель Н. В. Методика проведення лабораторних робіт з використанням комп’ютеризованих 

вимірювально-діагностичних комплексів / Н. В. Кіцель, О. В. Бялобржеський, Т. В. Величко // Вісник 

Кременчуцького держ. політехн. ун-ту. – Кременчук, 2003. – № 2 (19), Т. 2. – С. 20–23. 

6. Лаптенков Б. К. Опыт организации и проведения виртуального лабораторного практикума по 

курсу физики / Б. К. Лаптенков, Ю. В. Тихомиров // Наука и школа. – 2005. – № 1. – С. 9–14.  
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2.2 Назва змістового модуля – Специфіка використання ППЗ для формування 

інформаційної компетентності студентів 

Аналіз ролі, структури, змісту, можливостей ППЗ у процесі формування інформаційної 

компетентності майбутніх техніків-електриків. Відпрацювання процесу здійснення навчально-

пізнавальної діяльності на прикладі використання ППЗ типу «Відрита фізика». 

 

Список рекомендованих джерел: 

1. Гуревич Р. С. Нові інформаційні технології в підготовці сучасного фахівця / Р. С. Гуревич, 

A. M. Коломієць, Д. І. Коломієць // Кримські педагогічні читання : матеріали Міжнар. наук. конф. / За 

ред. С. О. Сисоєвої і О. Г. Романовського. – Харків : НТУ "ХПІ", 2001. – С. 149–153. 

2. Давидович В. Інформаційні технології як засіб розвитку професійного мислення студентів / 

В. Давидович, В. Томаш // Історичний досвід, стан та перспективи підготовки педагогічних і соціально-

педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. 

(Чернівці, 3-5 листопада 2011 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 84–88. 

3. Дейнека О. М. Використання інноваційних технологій при викладанні електротехніки і 

фізики у професійно-технічному закладі [Електронний ресурс] / О. М. Дейнека // Режим доступу : 

http://nauka.zinet.info/14/deyneka.php – Назва з екрану. 

4. Загірняк М. Проблеми підготовки фахівців з електромеханіки із застосуванням віртуальних 

технологій / М. Загірняк, В. Євстіфєєв // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 85–90. 

5. Карпова Л. Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики / Л. Б. Карпова // 

Фізика в школах України. – Основа, 2008. – № 17. – С. 32–34. 

6. Киреев К. В. Современные информационно-коммуникационные технологии в 

электротехническом образовании / К. В. Киреев // Электрика. – 2012. – № 2. – С. 44–47. 

7. Лебединський І. Л. Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до 

навчання інженерів-електриків [Електронний ресурс] / І. Л. Лебединський, Т. М. Загородня // Режим 

доступу :  http://science.lp.edu.ua/uk/node/323 – Назва з екрану. 
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Д.4 

Робочий навчальний план підготовки техніків-електриків в ХПТК ОНПУ 
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Д.5 

Робочий навчальна програма з дисципліни «Фізика (спеціальні розділи)» 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна (заочна) форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

0507_  

«Електротехніка та 

електромеханіка»  
(шифр і назва) 

Нормативна 

Напрям підготовки  

6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології»  
(шифр і назва)

 

Семестрових модулів – 

2 

Спеціальність: 

_5.05070104 «Монтаж і 

експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних 

споруд». 

 

 

Кваліфікація:  

3113 «Технік-електрик» 

Курс: 2-й 

 
Змістових модулів – 3 

Загальна кількість годин 

– 108 
Семестр: 3-й 

Тижневих годин для 

денної (заочної) форми 

навчання: 

- аудиторних – 2 год 

- самостійної роботи 

студента – 4 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

«молодший спеціаліст» 

Лекції – 16 год. 

Практичні – 8 год.  

Лабораторні – 12 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Вид контролю: підсумок 

               (екзамен/залік) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної становить: 

для денної (заочної) форми навчання – 36/72. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Фізика (спеціальні розділи)» полягає у формування  

наукового світогляду і сучасного мислення у студентів, без якого не можлива успішна 

діяльність майбутнього фахівця. 

Завдання  

– поповнення теоретичних та практичних знань і умінь, що забезпечує логічні 

зв’язки з майбутньою діяльністю студентів даної спеціальності; 

– набуття навичок методів розрахунку різних електричних кіл для постійного 

та змінного струму; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має:  

знати:  

– основи теорії і практичні методи вивчення і дослідження природних явищ 

та можливості їх використання у майбутній практичній діяльності. 

уміти:  

– розраховувати силу струму в провіднику, електричний заряд, що 

проходить крізь провідник за певний час в процесі розв’язання прикладних задач 

інтеграційного та виробничого спрямування, використовуючи відповідні фізичні 

закони та програмне забезпечення комп’ютерів; 

– розпізнавати метали, провідники, напівпровідники, використовувати зонну 

теорію, температурну залежність електропровідності провідників; 

– розраховувати кількість теплоти, що виділяється при проходженні струму 

по провіднику під чаc розв’язання прикладних задач, використовуючи відповідні 

фізичні закони. 

 

 

Програма розрахована на 108 годин і вивчається у  ІІІ семестрі. 

Вона передбачає виконання 6 лабораторних робіт. 

Основною формою контролю є поточний, модульний, семестровий контроль. 

Програмою передбачено 2 модульних контролів, що є підсумковою формою 

контролю. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни здійснюється за 100-

бальною рейтинговою шкалою, що співвідноситься зі шкалою EСTS (Європейська 

кредитно – трансферна система). 

Певний час змісту (72 години) відводиться на самостійну роботу студентів: 

виконання домашніх завдань, підготовку до лабораторних робіт, роботу з літературою і 

конспектом лекцій, виконання творчого завдання. 

Програму складено відповідно до Державних стандартів освіти України. 
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2. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва блоку 

змістових модулів, 

 назва змістових 

модулів 

Кількість годин  

 

 

Шифр блоку 

змістового модуля,  

шифр змістового 

модуля  

 

 

 

 

Шифр уміння 

Г
о
д
. /

 к
р
ед

и
т.

 з
а 

н
ав

ч
ал

ьн
и

м
  п

л
ан

о
м

 

аудиторні години 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б
о
та

 

ст
у
д
ен

та
 

В
сь

о
го

 

з них 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

п
р
ак

т.
 р

о
б
о
ти

 

л
аб

о
р
. р

о
б
о
ти

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фізика (спеціальні 

розділи) 
       МПН.2.10.  

 1 Електрика і 

магнетизм. 
56/1,6 20 8 - 4 8 36   

 1.1. Постійний  

електричний  струм 
26/0,73 10 2 - 2 6 16 2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01.01 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01.02 

 1.2. 

Електромагнетизм  
24/0,67 6 2 - 2 2 18 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 

 1.3. Магнітні 

властивості 

речовини    

6/0,17 4 4 - - - 2 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01 

5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 

 2 Електромагнітні 

коливання і хвилі. 
52/1,4 16 8 - 4 4 36   

 2.1. 

Електромагнітна 

індукція. Змінний 

струм. 

20/0,55 6 2 - 2 2 14 2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 
5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01.03 

2.2. Коливання в 

електричному 

контурі. 

20/0,55 6 2 - 2 2 14 2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 

ПФ.С.05.ЗП.О.02. 

 2.3. Поняття про 

контактні, 

термоелектричні та 

емісійні вища. 

12/0,3 4 4 - - - 8 КЗН-04.ЗП.О.03 

КЗН-04.ЗП.О.03.01 

КЗН-04.ЗП.О.03.02 

  Загальний  обсяг  

гол. / кредит. 
108/3 36 16 - 8 12 72   
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1. Зміст навчальної дисципліни 
 

№ 

з/

п 

 

Назва блоку змістових 

модулів, 

назва змістових модулів, 

тем навчальної 

дисципліни 

Кіль-

кість 

годин 

Види  занять: 

- лекція; 

- семінар; 

- практична 

робота; 

- лаборатор. 

робота; 

- СР  

Вид СР: 

- реферат; 

- РГР; 

- Інтернет; 

    тощо 

 

Види  

контролю: 

-поточний 

-модульний 

 

Зміст базових 

компетенцій згідно з  

галузевим 

стандартом 

 

Інтеграція знань 

ау
ди

то
рн

і  

С
Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Фізика (спеціальні розділи) 

 1 Електрика і  магнетизм. 

 1.1 Постійний електричний струм 

1 1.1.1 Предмет фізики, її 

роль у розвитку електро-

техніки. Задачі і труднощі 

електростатики та елек-

тродинаміки. Постійний 

електричний струм, умови 

його існування. Сила і 

густина струму. Закони 

Ома та закон Джоуля-

Ленця. 

2  Лекція № 1 Робота з 

ЕНМК 

 

Поточний. Наявність базових 

предметних знань що-

до основних понять і 

законів постійного 

струму. 

Уміння розрахо-

вувати силу струму в 

провіднику, заряд елек-

трону, що проходить 

крізь провідник за 

певний час в процесі 

розв’язування прикла-

дних задач електротех-

нічного змісту; викори-

стовувати відповідні 

фізичні закони та 

прикладне програмне 

забезпечення ПК для 

організації самостійної 

пізнавальної діяльності. 

Уміння застосо-

вувати закони пості-

йного електричного 

струму для розрахунку 

роботи, потуж-ності 

струму у замкнутому 

колі. 

1) дисципліна «Теоре-

тичні основи електро-

техніки»: 

- Розділ «Загальні 

відомості про електри-

чні кола»; 

- Розділ «Розрахунок 

лінійних кіл постійно-

го струму». 

2) дисципліна «Хімія 

(спеціальні розділи)»: 

- Тема «Хімічні дже-

рела енергії. Принцип 

дії гальванічного еле-

мента на прикладі  

мідно-цинкового галь-

ванічного елемента»; 

- Тема «Електроліз 

водних розчинів елек-

тролітів. Кількісні ха-

рактеристики елек-

тролізу: закони Фара-

дея, вихід речовини за 

струмом». 

2 1.1.1.1 Робота електрич-

ного струму на ділянці та 

у замкнутому колі. 

 2 

 

СР № 1 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

3 1.1.1.2 Потужність елек-

тричного струму на 

ділянці та у замкнутому 

колі. 

 2 СР № 2 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

4 1.1.1.3 Розв’язування задач 

на закони постійного 

струму, роботу і потуж-

ність струму в замкнутому 

електричному колі. 

 2 СР № 3 Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

5 1.1.2 Сторонні сили 

гальванічних елементів. 

Падіння напруги. Розв’я-

зування задач на 

застосування правила 

Кірхгофа. 

2  Практична 

робота № 1 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. Уміння розрахову-

вати падіння напруги та 

силу струму в складних 

колах. 

Використовуючи 

стандарти, керуючі та 

методичні матеріали, 

обчислювальну техніку 

під керівництвом більш 

кваліфікованого фахі-

вця уміти виконувати 

електротехнічні роз-

рахунки електричних 

мереж. 

 

6 1.1.2.1 Види сторонніх 

сил, їх застосування в 

техніці. Послідовне та 

паралельне з’єднання 

джерел у колі 

 2 

 

СР №4 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

7 1.1.2.2. Розширення меж 

вимірювання амперметра 

та вольтметра 

 2 СР № 5 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 
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8 1.1.2.3 Розв’язування задач 

на закони постійного 

струму в розгалуженому 

колі. 

 2 СР № 6 Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

9 1.1.2.4 Труднощі класи-

чної теорія електропро-

відності провідників. 

 2 

 

 

СР № 7 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

10 1.1.2.5 Явище надпро-

відності та його пояснення 

з допомогою квантової 

механіки. 

 2 СР № 8 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

11 1.1.3. Лаборатор. роб. № 1 

«Визначення ЕРС джере-

ла гальванічного елемента 

методом компенсації». 

2  Л. р. № 1 Звіт, 

виконання 

творчих ЕЗ 

Поточний 

12 1.1.4. Лаборатор. роб. № 2 

«Вимірювання опору 

провідника методом 

мостової схеми». 

2  Л. р. № 2 Звіт, 

виконання 

творчих ЕЗ 

Поточний 

13 1.1.5.Лаборатор. роб. № 3 

«Розширення меж вимі-

рювання вольтметра та 

амперметра». 

2  Л. р. № 3 Звіт, 

виконання 

творчих ЕЗ 

Поточний 

 1.2. Електромагнетизм. 

14 1.2.1. Магнітне поле і його 

характеристики. Взаємо-

дія струмів. Сила Ампера. 

Закон Біо-Савара-Лапласа. 

Суперпозиція полів. Рух 

зарядженої частинки у 

магнітному полі. Сила 

Лоренца. Ефект Холла. 

2  Лекція № 2 Робота з 

ЕНМК 

 

Опитування 

№1 

Уміння розпізнава-

ти метали, провідники, 

напівпровідники; ви-

користовувати зонну 

теорію, температурну 

залежність провідників 

тощо під час здійс-

нення фізичного експе-

рименту. 

Уміння використо-

вувати закон Біо-

Савара-Лапласа для 

розрахунку магнітної 

індукції провідників 

різних форм. 

 

1) дисципліна «Теоре-

тичні основи електро-

техніки»: 

- Розділ «Магнітне 

поле». 

2) дисципліна «Хімія 

(спеціальні розділи)»: 

- Тема «Будова та 

властивості речовин з 

металічною криста-

лічною ґраткою»; 

- Розділ «Хімія провід-

никових матеріалів». 

3) дисципліна «Конст-

рукційні та електро-

технічні матеріали»: 

 - Тема «Загальні відо-

мості про електротех-

нічні матеріали»; 

- Розділи «Діелектри-

ки», «Провідникові 

матеріали», «Напів-

провідникові мате-

ріли». 

15 1.2.1.1 Застосування за-

кону Ампера при розв’я-

зуванні задач. Сила 

взаємодії струмів. 

 2 

 

СР № 9 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

16 1.2.1.2. Застосування 

закону Біо-Савара-Лапла-

са при розв’язуванні задач.  

 2 СР № 10 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

17 1.2.1.3. Застосування за-

конів механіки та елект-

ромагнетизму при роз-

в’язуванні задач на рух 

частинки в магнітному 

полі. 

 2 СР № 11 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

18 1.2.1.4. Магнітні власти-

вості атомів. Застосування 

магнітного поля в 

технологічних процесах. 

 2 СР № 12 Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

19 1.2.2 Лаборатор. роб. № 5 

«Визначення горизонта-

льної складової напру- 

женості магнітного поля 

Землі». 

2  Л. р. № 4 Звіт, 

виконання 

творчих ЕЗ 

Поточний 
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20 1.2.3 Розв’язування прик-

ладних задач інтегра-

ційного спрямування із 

застосуванням законів 

електромагнетизму. 

2  Практична 

робота № 2 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач. 

Поточний. Базові знання пра-

вил улаштування елек-

троустановок, техніки 

безпеки роботи з 

вимірювальними при-

ладами.  

Уміння виконувати 

налагодження електро-

устаткування загаль-

ного та спеціального 

призначення. 

 

21 1.2.3.1 Використання ефе-

кту Холла у промисло-

вості. 

 2 

 

СР № 13 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

22 1.2.3.2 Магнітні лінзи, 

електронний мікроскоп, їх 

застосування у промис-

ловості 

 2 СР № 14 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

23 1.2.3.3 Магнітні приско-

рювачі, їх будова, прин-

цип роботи і застосування 

у техніці. 

 2 СР № 15 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

24 1.2.3.4 Вплив магнітного 

поля на живі організми. 

Магнетизм і штучні 

магніти у техніці. 

 2 

 

СР № 16. Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

25 1.2.3.5 Розрахунок напру-

женості магнітного поля, її 

зв’язок с магнітною ін.-

дукцією. 

 2 СР № 17 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач  

Поточний. 

 1.3. Магнітні властивості речовини. 

26 1.3.1 Довгий соленоїд з 

діелектриком. Властивості 

пара-, діа-, феромагнети-

ків. Їх використання. 

Петля Гістерезиса. 

2  Лекція № 3. Робота з 

ЕНМК 

 

Опитування 

№2 

Уміння розрахо-

вувати характеристики 

магнітних полів під час 

розв’язування прикла-

дних задач, використо-

вуючи відповідні фізи-

чні методи та прог-

рамне забезпечення 

комп’ютерів. 

1) дисципліна «Хі-мія 

(спеціальні розділи)»: 

- Розділ «Хімія ме-

талургійних проце-

сів». 

2) дисципліна «Ко-

нструкційні та елект-

ротехнічні матеріали»: 

- Розділ «Магнітні 

матеріали». 

27 1.3.1.1  Елементарна теорія 

феромагнетизму. Нові 

магнітні матеріали, їх 

використання у промис-

ловості. 

 2 

 

СР № 18. 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

28 1.3.2  Розрахунок роботи 

струму в магнігному полі.  

2 2 Лекція № 4. Робота з 

ЕНМК 
МК №1 

 2. Електромагнітні коливання і хвилі. 

 2.1 Електромагнітна індукція (ЕМІ). Змінний  струм. 

29 2.1.1 Явище ЕМІ та само-

індукції. Закон Фарадея та 

правило Ленца. Індук-

тивність. Добування змін-

ного струму. Діючі зна-

чення сили струму і 

напруги.  

2  Лекція № 5 Робота з 

ЕНМК 
Опитування 

№3 

Базові знання пра-

вил улаштування елек-

троустановок, техніки 

безпеки роботи з 

вимірювальними при-

ладами.  

Уміння розрахову-

вати силу струму в 

провіднику, що вини-

кає у провіднику при 

явищі електромагнітної 

індукції; розв’язування 

прикладних задач, ви-

користовуючи відпо-

відні фізичні методи та 

1) дисципліна «Теоре-

тичні основи електро-

техніки»: 

- Розділ «Магнітні 

кола». 

30 2.1.1.1 Робота і потужність 

змінного струму. 

 2 СР № 19. Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

31 2.1.1.2 Явище взаємної 

індукції. Розв’язування  

задач. 

 2 

 

СРС № 20. Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 
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32 2.1.1.3.Енергія магнітного 

поля, та її перетворення в 

електричну. 

 2 СРС № 21. 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. програмне забезпе-

чення комп’ютерів. 

Уміння виконувати 

налагодження електро-

устаткування загаль-

ного та спеціального 

призначення. 

 

33 2.1.1.4 Застосування яви-

ща ЕМІ під час перет-

ворення, передачі і розпо-

ділу енергії. Принцип 

роботи трансформаторів. 

 2 СРС № 22. 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

34 2.1.1.5 Струми Фуко, 

методи боротьби з ними. 

 2 СРС № 23. 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

35 2.1.2 .Лаборатор. роб. № 5. 

«Визначення індуктив-

ності соленоїда методом 

Жубера» 

2  Л. р. №5 Звіт, 

виконання 

творчих ЕЗ 

Поточний 

36 2.1.3 Застосування закону 

Фарадея при розв’язу-

ванні задач. Індуктивність. 

Магнітний потік. 

2  Практична 

робота № 3 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

37 2.1.3.1 Електромагніти, їх 

використання у техніці. 

 2 СРС № 24. Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

38 2.1.3.2 Принцип роботи 

двигуна постійного стру-

му, його використання. 

 2 СРС № 25 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

 2.2.Коливання в електричному контурі. 

39 2.2.1. Коливальний кон-

тур, перетворення елек-

тромагнітної енергії в 

ньому. Власні електричні 

коливання. Затухаючі 

електричні коливання.  

2  Лекція № 6 Робота з 

ЕНМК 

 

Опитування 

№4 

Використовуючи 

стандарти, керуючі та 

методичні матеріали, 

обчислювальну техніку 

під керівництвом більш 

кваліфікованого фахів-

ця уміти виконувати 

електротехнічні роз-

рахунки електричних 

мереж. 

 

1) дисципліна «Теоре-

тичні основи електро-

техніки»: 

- Розділ «Кола змін-

ного струму»; 

- «Розрахунок ліній-

них кіл синусоїдаль-

ного струму». 40 2.2.1.1 Незатухаючи елек-

тричні коливання. Гене-

ратор змінного струму. 

 2 СРС № 26 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

41 2.2.1.2 Порівняльна хара-

ктеристика генераторів 

постійного і змінного 

струмів, їх використання у 

промисловості. 

 2 СРС № 27. 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

42 2.2.2. Лаборатор. роб.  № 6. 

«Визначення ємності 

конденсатора за допомо-

гою містка Сотті» 

2  Лаб. роб. 

№6 

Звіт, 

виконання 

творчих ЕЗ 

Поточний 

43 2.2.3 Застосування законів 

змінного струму при 

розв’язуванні задач. 

2  Практична 

робота № 4 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

44 2.2.3.1 Виникнення і по-

ширення електромагніт-

них хвиль. Досліди Герца. 

 2 СРС № 28 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 



268 
 

45 2.2.3.2 Принцип сучасного 

радіозв’язку. Характе- 

ристика конденсаторів 

змінного струму. 

 2 СРС № 29. 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

46 2.2.3.3 Сучасний мобіль-

ний зв’язок. Шкала елект-

ромагнітних хвиль, її 

характеристика. 

 2 

 

СРС № 30 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

47 2.2.3.4 Розрахунок пара-

метрів коливального 

контуру.  

 2 СРС № 31. 

 

Робота з 

ЕНМК 

 

Поточний. 

46 2.2.3.5 Розрахунок енергії 

електромагнітного поля 

контуру. 

 2 СРС № 32 

 

Робота з 

ЕНМК 

 

Поточний. 

 2.3. Поняття про контактні, термоелектричні та емісійні  явища. 

47 2.3.1. Завдання термоелек-

трики. Робота виходу 

електрона з металу.  

2  Лекція № 7 Робота з 

ЕНМК 

 

Опитування 

№5 

Уміння розрахову-

вати кількість тепла, що 

виділяється. при прохо-

дженні струму у 

провідниках, викори-

стовуючи відповідні 

фізичні методи та 

програмне забезпече-

ння комп’ютерів. 

В умовах виробни-

чої та побутової 

діяльності використо-

вувати знання і 

навички, отримані при 

вивченні фізики. 

1) дисципліна «Теоре-

тичні основи електро-

техніки»: 

- Розділ «Перехідні 

процеси в електри-

чних колах». 

48 2.4.1.1. Контактна різниця 

потенціалів. Закони Воль-

та. 

 2 СРС № 33. 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

49 Контактні явища в 

напівпровідниках: напі-

впровідникові діоди і 

транзистори. 

 2 СРС № 34. 

 

Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

50 Термоелектричні явища 

(ефект Зеєбека, Пельтьє, 

Томсона), їх використання 

у техніці. 

2  Лекція № 8 Робота з 

ЕНМК 

 

МК №2 

51 Катодні промені. Термо-

електронна емісія. 

Розв’язування задач. 

 2 СРС № 35. 

 

Робота з 

ЕНМК 

 

Поточний. 

52 Зовнішній і внутрішній 

фотоефект 

 2 СРС № 36. Робота з 

ЕНМК, 

збірником 

задач 

Поточний. 

 Загальний обсяг годин. 36 72      

Перелік тем творчих завдань (проектів) інтеграційного змісту: 
№ 

з/п 

Тема Інтеграція знань 

Електрика і магнетизм 

1. 
Дослідження залежності електропровідності напівпровідникового 

діоду (фото резистора) від його освітленості та напруги. 

Фізика, Теоретичні основи електротехніки, Хімія, Конструкційні та 

електротехнічні матеріали, Електричні та технічні вимірювання 

2 
Дослідження впливу концентрації і температури на 

електропровідність водних розчинів. 

Фізика, Теоретичні основи електротехніки, Хімія, Електричні та 

технічні вимірювання 

3 
Виготовлення тангенс-гальванометра для визначення горизонтальної 

складової магнітного поля Землі. 

Фізика, Теоретичні основи електротехніки,, Конструкційні та 

електротехнічні матеріали, Електричні та технічні вимірювання 

Електромагнітні коливання і хвилі 

4 
Дослідження будови та принципу дії електровимірювальних приладів 

різних систем, визначення оптимальних умов їх використання 

Фізика (спеціальні розділи), 

Конструкційні та електротехнічні матеріали,  

Електричні та технічні вимірювання 

5 Виготовлення приладу для вимірювання індуктивності котушки. 

6 Виготовлення індукційного нагрівача та визначення його ККД 

7 
Виготовлення приладу для вимірювання температури (вологості 

повітря) на основі напівпровідникового терморезистора 

8 
Виготовлення контактної системи «вилка-розетка» для використання 

під водою або у пожежонебезпечних умовах. 

Передача електроенергії на відстань. Електрозбереження 
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9 Ядерна енергетика як екологічно чистий виробник електроенергії. 
Фізика (спеціальні розділи), 

Теоретичні основи електротехніки, 

Електричні та технічні вимірювання 

Енергозбереженн та енергетичний  

менеджмент 

10 Вплив Каховської ГЕС на екологію Херсонщини. 

11 
Дослідження можливостей застосування вітрової енергії на 

Херсонщині. 

12 
Дослідження можливостей енергозбереження в побуті й на 

транспорті. 

  

4. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

Оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Фізика (спец 

розділи)» здійснюється відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання 

знань студентів Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 

політехнічного університету».  

Перевірка знань студентів з навчального курсу відбувається за умов:  

- активності студента на лекційних заняттях; 

- участь в семінарах;  

- виконання практичних робіт; 

- виконання лабораторних робіт;  

- самостійної роботи над програмним матеріалом;  

- виконання індивідуальних семестрових завдань;  

- написання модульних контролів; 

- складання іспитів.  

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, що 

відповідає національній шкалі оцінювання «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» та шкалі EСTS.  

«Відмінно» (90-100 балів - A) ставиться тоді, коли студент: 

-     дає повні зв’язні відповіді на поставлені запитання; 

-     правильно визначає поняття; 

-     демонструє глибоке розуміння матеріалу; 

-     точно формулює свої думки й обґрунтовує їх; 

-     послідовно викладає матеріал, логічно міркує; 

-    виявляє  творчі здібності та вміння ілюструвати теоретичні знання, наводить 

приклади, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює; 

-     грамотно оформлює свою відповідь; 

-     має високий рівень знань. 

«Добре» ((75-81) балів – С, (82 -89) балів - В) ставиться тоді, коли студент: 

- правильно визначає поняття; 

- демонструє глибоке розуміння матеріалу; 

- точно формулює свої думки й обґрунтовує їх; 

- послідовно викладає матеріал, логічно міркує, порівнює, зіставляє, аналізує, 

узагальнює, проте робить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу чи 

розв’язанні задач, не досить повно висвітлює деякі факти, припускається не грубих 

помилок при виконанні завдань відповідної складності; 

- має достатній рівень знань 

«Задовільно» ((60-63) бали - Е, (64 – 74) бали - D ставиться тоді, коли студент 

знає і розуміє основні положення теми,  виконує завдання середнього рівня складності, 

проте: 
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- не досить глибоко володіє матеріалом; 

- допускає помилки при визначенні понять; 

- не переконливо обґрунтовує думку; 

- не наводить яскравих прикладів; 

- у відповідях немає послідовності, чіткості, упевненості; 

- припускається грубих помилок при виконанні більш складніших завдань. 

 «Незадовільно»  (з правом повторної перездачі, (30-59) балів - FX) ставиться 

тоді, коли студент: 

- допускає істотні помилки, що спотворюють зміст вивченого змістового модуля; 

- слабо володіє зв’язним мовленням; 

- має низький рівень знань. 

«Незадовільно» (з обов’язковим повторним навчанням (курсом),               (0-29) 

 балів - F) ставиться тоді, коли студент: 

- не орієнтується в теоретичному матеріалі; 

- виявляє нерозуміння теми. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, підсумку, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

Добре  
75-81 С 

64-74 D 
Задовільно  

60-63 Е  

30-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-29 F 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. Дидактичне забезпечення 

1) Електронні міні-підручники для самостійного вивчення дисципліни «Фізика»: «Електрика 

та магнетизм», «Електромагнітні коливання та хвилі». 

2) Електронний збірник лабораторних  робіт для практичного вивчення 

дисципліни «Фізика (спеціальні розділи)». 

3) Електронний навчально-методичний комплекс. 

 

6. Список джерел 

1. Бушок Г. Ф. Курс фізики : Електрика і магнетизм : навчальний посібник 

[Текст] / Г. Ф. Бушок, В. В. Левандовський, Г. Ф. Півень. –К. : Либідь, 2001р. – 448 с. 

2. Кучерук І. М. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. Учбове видання [Текст] 

/ Кучерук І. М. , І. Т. Горбачук. – Київ «Вища школа», 1990. – 367 с. 

3. Гладкова Р.А. Збірник задач та запитань з фізики [Текст] / Р. А. Гладкова. – 

М. : Наука, 1988. – 384с.  
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Д.6 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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