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АНОТАЦІЯ 

Лебедєва К. О. Формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах 

ресурсного підходу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 015 «Професійна освіта». – Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки 

України, Харків, 2020. 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та 

запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає у 

виявленні, теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов та 

експериментальній перевірці їх впливу на сформованість професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на засадах 

ресурсного підходу. 

Професійну компетентність майбутнього інженера радіотехнічної 

галузі визначено як інтегральну характеристику особистісних якостей 

фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, яких достатньо для 

досягнення мети певного роду діяльності, а також його професійно-

моральну позицію, що полягає в готовності ставити перед собою цілі та 

приймати рішення, що забезпечують їх реалізацію, здійснювати ефективну 

професійну діяльність і спілкування. 

У структурі професійної компетентності майбутнього фахівця 

виділили чотири взаємопов’язані компонента: когнітивний 

(загальнонаукові, суспільно-гуманітарні, психолого-педагогічні, фахові 

знання), діяльнісно-операційний (загальнонавчальні, загальнонаукові, 

самоосвітні, фахові вміння і навички), досвідно-коригувальний (набутий 

досвід діяльності в різних видах професійної підготовки, рефлексивні 

вміння) та особистісно-творчий (професійно-значущі якості, здатність до 

творчої діяльності). 
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Зміст структурних компонентів професійної компетентності 

майбутніх фахівців радіотехнічних спеціальностей пов’язаний з 

особливостями професійної діяльності сучасного інженера, яка вимагає 

сформованості таких особистісних якостей і вмінь, як: ґнучко адаптуватися 

в змінних життєвих і професійних ситуаціях, уміти самостійно набувати 

необхідні знання впродовж життя; самостійно критично мислити, уміти 

бачити в реальній дійсності проблеми та, використовуючи сучасні 

технології, шукати шляхи  раціонального їх вирішення; бути здатними 

генерувати нові ідеї, творчо мислити; самостійно працювати над розвитком 

власної моральності, інтелекту, культурного рівня; раціонально 

використовувати комп’ютерну техніку; застосовувати власні потенційні 

можливості для професійного самовдосконалення.  

Постійне підвищення вимог до професійної підготовки майбутніх 

інженерів-радіотехніків, що постійно ускладнює зазначений процес, вимагає 

особливої уваги до оптимізації процесу професійної підготовки, яка в змозі 

значною мірою підвищити якість вищої професійної освіти. З’ясовано, що 

оптимізація процесу формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців спирається на положення ресурсного підходу в педагогіці, який 

визначає сукупність умов і засобів, необхідних для реалізації потенційних 

можливостей студентів. 

Установлено, що активний розвиток ресурсів особистості відбувається 

в процесі самореалізації, суть якої  відображає самостійне прагнення 

студента до максимального саморозкриття внутрішнього потенціалу, 

передбачення результатів власного професійного становлення і 

вдосконалення. 

Визначено і обґрунтовано педагогічні умови ефективності 

формування професійної компетентності студентів радіотехнічних 

спеціальностей на засадах ресурсного підходу, які передбачають: підготовку 

викладачів до застосування ресурсного підходу в процесі формування 

професійної компетентності студенті; забезпечення позитивної професійної 
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мотивації студентів, стимулювання їх до розвитку індивідуальних ресурсів; 

оволодіння студентами знаннями і вміннями раціональної самоорганізації 

власної діяльності в процесі професійної підготовки; створення 

ергономічного освітнього середовища. 

Уточнено критерії і показники рівня сформованості професійної 

компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей у контексті 

ресурсного підходу, серед яких було виокремлено: мотиваційно-

аксіологічний критерій (рівень сформованості професійної мотивації 

(усвідомлення значущості оволодіння професійною компетентністю для 

набуття професіоналізму; професійно-пізнавальний інтерес до вивчення і 

реалізації індивідуальних ресурсів  в процесі професійної підготовки 

ціннісне ставлення до обраної професії; бажання стати 

висококваліфікованим, конкурентноздатним фахівцем, досягти успіху в 

професійному становленні, прагнення до професійного 

самовдосконалення);  ставлення до розвитку та реалізації індивідуальних 

ресурсів  у процесі професійного становлення); освітньо-компетентнісний 

критерій (рівні навчальних досягнень студентів; сформованість знань і 

вмінь раціональної самоорганізації власної  діяльності); особистісно-

ресурсний критерій (виявлення студентами професійно значущих якостей, що 

сприяють професійній самореалізації студентів у процесі формування в них 

професійної компетентності; рівень розвитку психофізіологічних ресурсів 

(пам’ять, увага, працездатність, продуктивність, втомлюваність, 

виснажливість); рівень тривожності; задоволеність умовами професійної 

підготовки; адекватність самооцінки власних потенційних можливостей). 

Про ефективність розроблених педагогічних умов свідчать дані 

контрольного етапу дослідно-експериментальної роботи. У дослідженні 

експериментально доведена ефективність педагогічного забезпечення 

визначених умов. Проведений кількісний, якісний і статистичний аналіз 

засвідчив позитивну динаміку рівня сформованості професійної 

компетентності студентів усіх експериментальних груп. Отримані 
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результати можуть бути застосовані в практиці професійної підготовки 

майбутніх фахівців інших технічних спеціальностей. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що: 

 уперше науково обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього 

інженера радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу 

(підготовку викладачів до застосування ресурсного підходу в процесі 

формування професійної компетентності студенті; забезпечення позитивної 

професійної мотивації студентів, стимулювання їх до розвитку 

індивідуальних ресурсів; оволодіння студентами знаннями і вміннями 

раціональної самоорганізації власної діяльності в процесі професійної 

підготовки; створення ергономічного освітнього середовища); 

 уточнено: 1) суть поняття «ресурсний підхід» як сукупність 

технологій, способів, прийомів забезпечення виявлення й використання 

ресурсів і розвитку потенціалів особистості з метою підвищення 

ефективності різних видів діяльності, організації спілкування та 

стимулювання до самовдосконалення й самоорганізації; 2) особливості 

змісту структурних компонентів професійної компетентності майбутнього 

інженера радіотехнічних спеціальностей (когнітивного, діяльнісно-

операційного, досвідно-коригувального та особистісно-творчого); 

3) критерії  рівнів професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей (мотиваційно-аксіологічний, освітньо-

компетентнісний, особистісно-ресурсний) та їх показники; 

 подальшого розвитку набули форми і методи забезпечення 

педагогічних умов формування професійної компетентності студентів на 

засадах ресурсного підходу (вправи, тренінги,  тайм-менеджмент тощо). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутнього інженера радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного 
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підходу експериментально перевірено,  що уможливлює широке 

впровадження їх у практику вищих технічних закладів освіти.  

Матеріали дослідження впроваджено в навчальний процес 

Харківського національного університету радіоелектроніки (довідка № 

52.05/27-1223 від 07.10.2019), Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (довідка № 66-15-301/44 від 

01.10.2019), Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (довідка № 38-08/1388 від 

07.10.2019). 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями можуть 

послугуватися викладачі під час проведення аудиторних і позааудиторних 

занять зі студентами, розробці навчальних програм, створенні навчальних 

посібників; студенти в різних видах професійної підготовки. Матеріали 

дослідження доцільно використовувати в процесі підвищення кваліфікації 

працівників інженерних спеціальностей та викладачів технічних ЗВО. 
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SUMMARY 

Lebedieva K.O., The Formation of Professional Competence of Future 

Engineers of Radio Engineering Specialties on the Basis of Resource-Based 

Approach. –  Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a PhD in Pedagogical Sciences in the specialty 015«Professional 

education». – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The thesis carries out the theoretical analysis of the problem and proposes a 

new solution to the scientific task, which consists in the identification, theoretical 

justification of pedagogical conditions and experimental verification of their 

influence on the maturity of professional competence of future radio engineering 

specialists on the basis of resource-based approach. 

The professional competence of the future specialist in radio engineering is 

defined as an integral characteristic of the personal qualities of a specialist, which 

represents the level of knowledge, skills, experience sufficient to achieve the 

purpose of a certain activity, along with their professional and moral attitude, 

which is to be willing to set themselves goals and take decisions that ensure their 

implementation, and carry out effective professional activity and communication. 

The structure of professional competence of the future specialist identifies  

four interrelated components such as: 1) cognitive (general scientific, social and 

human, psychological and pedagogical, professional knowledge); 2) activity and 
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operational (general educational, general scientific, self-educational, professional 

skills and abilities); 3) experience and correctional (gained experience in various 

types of professional training, reflexive skills); and 4) personal and creative 

(professionally significant qualities, ability to creative activity). 

The content of the structural components of the professional competence of 

future specialists in radio engineering specialties is related to the specific features 

of the professional activity of the present-day engineer, which requires the 

maturity of personal qualities and skills which are to flexibly adapt to changing 

life and professional situations; be able to independently acquire necessary 

knowledge throughout life; do independently critical thinking, be able to see 

challenges in a real-life setting and look for ways to rationally address these using 

modern technologies; be able to generate new ideas, think creatively; 

independently work on the development of their own morality, intelligence, 

cultural level; make good use of computer technology; use their own potential for 

professional self-improvement. 

The constant increase in the requirements for the professional training of 

future radio engineers, which constantly complicates the above process, requires 

particular attention to the optimization of the professional training process that is 

able to significantly improve the quality of higher professional education. It has 

been found that the optimization of the process of formation of professional 

competence of future specialists is based on the provision of a resource approach 

in pedagogy, which determines the set of conditions and means required to 

implement the students’ potentialities. 

It has been established that the active development of the person’s 

resources takes place in the process of self-fulfillment, the essence of which 

represents the student's independent desire for maximum self-revelation of their 

inner potential, anticipation of the results of their own professional development 

and improvement. 

The pedagogical conditions have been defined and justified for the 

efficiency of formation of the professional competence of radio engineering 
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students on the basis of the resource-based approach, which include: preparation 

of teachers to use the resource-based approach in the process of the formation of 

the student’s professional competence; ensuring the students’ positive 

professional motivation; stimulating the students to develop their individual 

resources; the students' mastering of knowledge and skills of rational self-

organization of their own activities in the process of professional training; 

creating an ergonomic educational environment. 

The criteria and indicators have been specified of the level of professional 

competence of radio engineering students in the context of the resource-based 

approach, among which the following have been identified: motivational and 

axiological criterion (the level of maturity of professional motivation (awareness of 

the importance of mastering professional competence to achieve expertise); 

professional and cognitive interest in the study and implementation of individual 

resources in the process of professional training; valuable attitude to the chosen 

profession; desire to become a highly qualified, competitive specialist,  succeed in 

professional development, striving for professional self-improvement; attitude to the 

development and implementation of individual resources in the professional 

development); educational and competence-based criterion (the levels of students' 

academic achievement; formation of knowledge and skills of the rational self-

organization of their own activity); personal and resource-based criterion 

(identification by students of professionally important qualities that contribute to the 

students’ professional self-fulfillment in the process of their professional competence 

formation; the level of development of psychophysiological resources (memory, 

attention, performance, productivity, fatigue, exhaustion); level of anxiety; 

satisfaction with their professional training conditions; the adequacy of self-

assessment of their own potentialities). 

The effectiveness of the developed pedagogical conditions is evidenced by 

the data of the control stage of the pilot and experimental work. The research 

proves experimentally the effectiveness of pedagogical provision of the specified 

conditions. The quantitative, qualitative and statistical analysis performed shows 
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the positive dynamics of the level of professional competence of students from all 

experimental groups. The obtained findings can be applied in the practice of 

professional training of future specialists of other technical specialties. 

The scientific novelty of the findings of the research is that: 

 For the first time the pedagogical conditions have been scientifically 

justified and experimentally verified of the formation of the professional 

competence of future engineers in radio engineering specialties on the basis of 

resource-based approach (preparation of teachers to use the resource-based 

approach in the process of the formation of the student’s professional 

competence; ensuring the students’ positive professional motivation; stimulating 

the students to develop their individual resources; the students' mastering of 

knowledge and skills of rational self-organization of their own activities in the 

process of professional training; creating an ergonomic educational environment); 

 The following has been specified: 1) the essence of the ―resource-based 

approach‖ concept as a set of technologies, methods, techniques to ensure the 

identification and use of resources and the development of the person’s 

potentialities in order to improve the effectiveness of various activities, organize 

communication and stimulate self-improvement and self-organization; 2) the 

specific features of the content of structural components of the professional 

competence of the future engineer of radio engineering specialties (cognitive, 

activity and operational, experience and correctional and personal and creative); 

3) the criteria for the levels of professional competence of future engineers of 

radio engineering specialties (motivational and axiological, educational and 

competence, based, personal and resource-based) and their indicators; 

 Forms and methods have been further developed of providing 

pedagogical conditions for forming professional competence of students on the 

basis of the resource-based approach (exercises, trainings, time management and 

others). 

The practical significance of the obtained findings of the research is that 

the pedagogical conditions for the formation of the professional competence of 
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the future engineer of radio engineering specialties on the basis of the resource-

based approach have been experimentally tested, which makes it possible to 

broadly introduce these findings into the practice of higher technical education 

institutions. 

The materials of the research were implemented in the educational process of 

Kharkiv National University of Radio Electronics (Certificate No. 52.05/27-1223 

dated October 07, 2019), National Technical University ''Kharkiv Polytechnic 

Institute'' No. 2 (Certificate No. 66-15-301/44 dated October 01, 2019), National 

Aerospace University H.E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute" (Certificate 

No. 38-08/1388  dated  October 07, 2019). 

Theoretical provisions and practical experience can be used by teachers 

within a classroom and out-of-class setting with students, the development of 

study programs, the creation of textbooks; by students in various types of 

professional training. It is advisable to use the materials of the research in the 

process of upgrading the qualification of the employees of engineering specialties 

and teachers of higher technical education institutions. 
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ВСТУП 

 

Зміни в політичному, соціальному, культурному й економічному 

житті країни за умов ринкових відносин висувають нові вимоги до 

професійної підготовки інженерних кадрів. Забезпечити 

конкурентоспроможність сучасного виробництва можуть ініціативні, 

вольові, упевнені в собі спеціалісти. У зв’язку з цим виникає об’єктивна 

необхідність удосконалення системи вищої технічної освіти в цілому й 

підвищення ефективності процесу формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей зокрема, що 

забезпечить підготовку фахівця, який усвідомлює свої можливості, прагне 

до самоосвіти, самовдосконалення, максимальної самореалізації, досягнення 

успіху в житті, у тому числі в професійній діяльності.  

Відповідно до чинного законодавства України (Закони України «Про 

освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про професійно-технічну 

освіту» Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до  

2021 року (2013 р.) та ін.) головна увага професійної освіти має бути 

зосереджена на розвитку в майбутніх фахівців життєво важливих 

компетентностей, які дають можливість оперативно реагувати на зміни у 

професійному середовищі та суспільстві, а також самостійно 

удосконалювати професійні  компетенції упродовж життя. 

У контексті розв’язання зазначеної проблеми актуальності набувають 

праці вчених, у яких розкриваються питання підвищення ефективності 

сучасної професійної освіти (В. Андрущенко, М. Ваильєва, В. Гриньова, 

А. Губа, С. Золотухіна, О. Іонова, Л. Кайдалова, О. Коваленко, В. Кремень, 

В. Лозова, О. Попова, І. Прокопенко, О. Романовський, С. Сисоєва, 

Л. Штефан  та інші). 

 Як доводить аналіз наукової літератури, окремі аспекти проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічного 

профілю було розкрито в дослідженнях низки учених. Так, у наукових 
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працях визначено: теоретико-методологічні основи впровадження 

компетентнісного підходу в освітній процес навчальних закладів різного 

типу (В. Болотов, В. Булгакова, І. Зимня, О. Пометун, В. Сєриков та інші), 

співвідношення між поняттями компетентності й компетенції (Н. Бібік, 

С. Бондар, І. Сергєєв, В. Краєвський, І. Родигіна, А. Хуторський), місце 

комунікації в різних сферах життєдіяльності сучасної людини (Г. Єлізарова, 

М. Каган, В. Крисько, А. Петровський),  специфіку професійної діяльності 

та змісту фахової підготовки майбутніх інженерів, у тому числі 

радіотехнічного профілю (І. Васильєв, Л. Грень, О. Ігнатюк, О. Коломієць, 

М. Лазарев, Л. Марцева, Н. Підбуцька, О. Пономарьов, А. Слободянюк, 

Т.  Сущенко, Л. Товажнянський, Є. Чугунова та інші). 

За останні роки в педагогічній науці з’явилися праці, у яких учені 

(Ю. Ібрагім, Т. Цецоріна, Д. Леонтьєв, В. Лозова, А. Маркова, С. Микитюк, 

В. Михайличенко, О. Романовський та інші), шукаючи шляхи підвищення 

ефективності процесу підготовки майбутніх фахівців,  зосереджують свою 

увагу на застосуванні в професійному навчанні ресурсного підходу, який 

розкриває можливості максимальної реалізації внутрішнього потенціалу 

кожної особистості.  На важливості врахування індивідуального ресурсу для 

професійного самовдосконалення й самореалізації особистості акцентують 

увагу  Б. Ананьєв, С. Дружилов, О. Ігнатюк, М. Каган, Л. Коган,  Н. Лосєва, 

В. Сластьонін та багато інших учених. 

Актуальність використання ідей ресурсного підходу полягає в тому, 

що він сприяє побудові освітнього простору, орієнтованого на розвиток 

індивідуальності, збагаченню теорії індивідуалізації навчання; оптимальній 

організації навчально-пізнавальної діяльності, що знаходить вияв у 

принципах ергономічності, забезпечення індивідуальної траєкторії 

розвитку студента, реалізації його особистісного потенціалу в навчанні. 

Ресурсний підхід у підготовці майбутнього фахівця передбачає 

забезпечення диференціації, варіативності, інноваційності в навчанні, а 

також виявлення нових ресурсів у студента. 
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Аналіз наукових праць із означеної проблеми дає підстави для висновку 

про вагомий внесок науковців у дослідження різних аспектів проблеми 

формування професійної компетентності студентів вищих технічних 

закладів освіти. Проте проблема формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного 

підходу не була предметом спеціального вивчення. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми зумовлюється виявленими під 

час дослідження суперечностями, що існують у педагогічній теорії та 

практиці сучасних вищих технічних закладів освіти, зокрема:  

 між суспільними вимогами до рівня професійної компетентності 

інженера радіотехнічних спеціальностей та недостатнім рівнем її 

сформованості у студентів зазначеного профілю; 

 між  ускладненням професійної підготовки студентів 

радіотехнічних спеціальностей, обумовленим високими темпами розвитку 

науки й техніки, безперервним збільшенням обсягу інформації, якою мають 

оволодівати студенти, і недостатнім урахуванням ресурсних можливостей 

студентів у межах фізичних і часових витрат студента у процесі 

формування його професійної компетентності; 

 між необхідністю створення умов для виявлення й розвитку 

індивідуальних ресурсів студента в процесі професійної підготовки і 

реальною практикою формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів радіотехнічних спеціальностей,  яка не забезпечує її 

оптимальність і ефективність. 

Актуальність, недостатнє теоретичне вивчення проблеми та 

необхідність розв’язання зазначених суперечностей зумовили вибір теми 

дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного 

підходу». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Тема дисертації є 

складовою частиною комплексної програми науково-дослідної роботи 
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кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти «Сучасні освітньо-

виховні технології в підготовці вчителів» (державний реєстраційний номер 

0111U008876 від 25.10.2011 р.). Тему дисертаційного дослідження 

затверджено вченою радою Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 2 від 17.04.2015 року) і 

узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та 

психології України (протокол № 6 від № 29.09. 2015 року). 

Мета дослідження – виявити вплив науково обґрунтованих і 

експериментально перевірених  умов формування професійної 

компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей на засадах 

ресурсного підходу на динаміку рівня зазначеної якості. 

Відповідно до мети дослідження визначено завдання: 

1. З’ясувати суть і особливості змісту структурних компонентів 

професійної компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей. 

2. Розкрити потенціал ресурсного підходу для підвищення 

ефективності процесу формування професійної компетентності майбутнього 

інженера радіотехнічних спеціальностей. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити  

педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього 

інженера радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу. 

4. Уточнити критерії та показники сформованості професійної 

компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей у контексті 

ресурсного підходу.   

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх  

інженерів  радіотехнічних спеціальностей у вищих технічних закладах 

освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на 

засадах ресурсного підходу.  
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  Дослідження ґрунтується на припущенні, що рівень сформованості 

професійної компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей 

підвищиться, якщо її формування буде здійснюватися на засадах ресурсного 

підходу, що передбачає забезпечення  таких педагогічних умов:  

1) здійснення цілеспрямованої психолого-педагогічної підготовки 

викладачів до застосування ресурсного підходу в процесу формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі; 

2) забезпечення позитивної професійної мотивації студентів, стимулювання 

їх до розвитку індивідуальних ресурсів; 3) оволодіння студентами знаннями 

і вміннями раціональної самоорганізації власної діяльності в процесі 

професійної підготовки; 4) створення в закладі вищої освіти ергономічного 

освітнього середовища. 

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс 

методів дослідження: 

 теоретичних: аналіз, узагальнення, систематизація філософських, 

психолого-педагогічних праць вітчизняних і зарубіжних авторів із 

порушеної проблеми з метою визначення суті основних понять 

дослідження, обґрунтування педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на 

засадах ресурсного підходу та уточнення критеріїв і показників 

ефективності вказаного процесу; 

 емпіричних: діагностичні (анкетування, опитування, бесіди, 

контрольні роботи, тестування), обсерваційні (пряме, побічне, включене 

спостереження, ретроспективний аналіз власної педагогічної практики), 

прогностичні (узагальнення незалежних характеристик, експертні оцінки); 

педагогічний експеримент для виявлення ефективності реалізації 

педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього 

інженера радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу; 
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 статистичних: методи математичної статистики для обробки 

експериментальних даних, доведення вірогідності результатів 

експериментального дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що: 

 уперше науково обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього 

інженера радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу 

(підготовку викладачів до застосування ресурсного підходу в процесі 

формування професійної компетентності студенті; забезпечення позитивної 

професійної мотивації студентів, стимулювання їх до розвитку 

індивідуальних ресурсів; оволодіння студентами знаннями і вміннями 

раціональної самоорганізації власної діяльності в процесі професійної 

підготовки; створення ергономічного освітнього середовища); 

 уточнено: 1) суть поняття «ресурсний підхід» як сукупність 

технологій, способів, прийомів забезпечення виявлення й використання 

ресурсів і розвитку потенціалів особистості з метою підвищення 

ефективності різних видів діяльності, організації спілкування та 

стимулювання до самовдосконалення й самоорганізації; 2) особливості 

змісту структурних компонентів професійної компетентності майбутнього 

інженера радіотехнічних спеціальностей (когнітивного, діяльнісно-

операційного, досвідно-коригувального та особистісно-творчого); 

3) критерії  рівнів професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей (мотиваційно-аксіологічний, освітньо-

компетентнісний, особистісно-ресурсний) та їх показники; 

 подальшого розвитку набули форми і методи забезпечення 

педагогічних умов формування професійної компетентності студентів на 

засадах ресурсного підходу (тренінги, вправи, рефлексивний полілог). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що педагогічні умови формування професійної компетентності 
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майбутнього інженера радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного 

підходу експериментально перевірені,  що уможливлює широке 

впровадження їх у практику вищих технічних закладів освіти.  

Матеріали дослідження впроваджено в навчальний процес Харківського  

національного  університету радіоелектроніки (довідка № 52.05/27-1223 від 

07.10.2019), Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (довідка № 66-15-301/44 від 01.10.2019), 

Національного  аерокосмічного  університету  ім.  М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» (довідка № 38-08/1388 від 07.10.2019). 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями 

можуть послугуватися викладачі під час проведення аудиторних і 

позааудиторних занять зі студентами, розробці навчальних програм, 

створенні навчальних посібників; студенти в різних видах професійної 

підготовки. Матеріали дослідження доцільно використовувати в процесі 

підвищення кваліфікації працівників інженерних спеціальностей та 

викладачів технічних ЗВО. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом 

публікації матеріалів дисертації. Основні положення, висновки й результати 

доповідалися на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-

практичних конференціях: «Реалізація компететнісного підходу» (Харків, 

2015), «Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в 

евристичній освіті» (Суми, 2015), «Наукова дискусія: питання педагогіки та 

психології» (Київ, 2015), «Вища і середня школа в умовах сучасних 

викликів» (Харків, 2016), «Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика»  

(Харків, 2017), «Модернізація освітнього середовища» (Умань, 2017 р.), 

«Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні 

та педагогічні аспекти» (Умань, 2017 р.), «Модернізація освітнього 

середовища: проблеми та перспективи» (Умань, 2018 р.),  

«Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід 
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та інновації» (Харків, 2019 р.), «Actual problems of modern psyhodydaktyky: 

philosophical, psychological and pedagogical aspects») (Умань, 2019 р.), 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2019 р.). 

Основні результати й висновки виконаної роботи обговорювались і 

були позитивно оцінені на засіданнях кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти та кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи, на звітних науково-практичних конференціях професорсько-

викладацького складу Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди (2015-2019 рр.). 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ 

 

1.1. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

радіотехнічної галузі в контексті сучасних викликів 

 

В умовах переходу України до ринкової економiки, свiтовими 

iнтеграційними процесами і бурхливим розвитком науково-технічного 

прогресу в галузi радiозв’язку, електронiки й інформацiйних технологій 

перед системою професійної технічної освіти нині висувається низка 

важливих завдань, серед яких пріоритетною є модернізація професійної 

підготовки інженерного корпусу, що включає: оновлення змісту, що 

найбільш повно відображає потреби сучасної держави, суспільства, 

виробництва і конкретної особистості; вдосконалення ресурсного 

забезпечення, пов’язаного з підвищенням економічної ефективності 

діяльності навчальних закладів; забезпечення безперервного поліпшення 

якості освітніх послуг тощо.  

Сфера вищої технічної освіти сьогодні знаходиться під визначальним 

впливом низки факторів, зокрема: зростання наукоємних виробництв, що 

потребує висококваліфікованого персоналу; інтенсивне зростання обсягу 

науково-технічної інформації, яке зумовлює необхідність постійної 

самоосвіти, що, у свою чергу, вимагає значних часових, фізичних і 

психічних ресурсних витрат; скорочення термінів дії існуючих виробничих 

потужностей, що вимагає від спеціаліста здатності швидко опановувати нові 

технології. Ці та інші обставини вимагають ґрунтовної фундаментальної 

професійної підготовки майбутнього фахівця, що зумовлює  необхідність 

оновлення змісту професійної підготовки сучасного інженера, пошуку 
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інноваційних педагогічних підходів до організації освітнього процесу, 

освітніх технологій. 

Радіотехнічне виробництво – одна з провідних галузей промисловості 

України, продукція якого відіграє надзвичайну роль у реалізації здобутків 

науково-технічного прогресу. Вона характеризується великою 

трудомісткістю, тобто на виробництві задіяна велика кількість людей, від 

ефективної діяльності яких залежить якість і конкурентоспроможність 

продукції, яку вони випускають. Особлива роль у цьому процесі належить 

інженерам радіотехнічних спеціальностей.  

Професія радіотехніка пов’язана, передусім, із розробкою та 

експлуатацією високоінтелектуальної радіоелектронної техніки, що поєднана 

з cучасними інформаційними технологіями у сфері радiо-, cупутникового та 

мобiльного cтiльникового зв’язку, комп’ютерного телекомунiкаційного та 

Інтернет-обмiну iнформацією, ефірного радiомовлення та цифрового 

телебачення, авiаційних радіолокаційних та навігаційних (у тому числі GPS) 

комплексів, автоматизованих cистем управлiння повітряним рухом, заcобів 

охорони та безпеки державних і комерційних пiдприємств [92].  

Характер праці спеціаліста визначає професійна діяльність, яка 

визначаючись єдністю фізичного і психічного процесів, конкретизує 

специфічні професійні ознаки [202].  

Інженери-радіотехніки, зокрема, стежать за складанням і 

налаштуванням радіоприладів та електронної техніки (установленням 

радіодеталей на платах, здійсненням вузлової збірки й електричного 

монтажу за принциповими схемами, складанням вузлів на шасі та 

міжвузлового електричного монтажу тощо. Проте, на відміну від робітничої 

кваліфікації і кваліфікації молодшого спеціаліста, інженер-радіотехнiк 

повинен умiти не тiльки збирати і лагодити радiоелектронні пристрої та 

cистеми, а й також cамостійно їх проектувати та органiзовувати їх 

виробництво.  



29 
 

Фахівці радіотехнічної галузі здійснюють професiйну діяльнiсть на 

радіоелектронних підприємствах, cервісних центрах з обслуговування та 

ремонту рiзноманітних електронних приcтроїв, апаратури та iншого 

обладнання (комп’ютерної та комунікаційної технiки, медичної техніки, 

мобільних телефонiв тощо), а також телерадіокорпораціях, 

телекомунікаційних компаніях, у органах cлужби безпеки (охоронна 

cигналізація та вiдео споcтереження) тощо [163].  

В останні десятиліття принципово змінилися як зовнішні, так і 

внутрішньовиробничі умови праці інженерів, у тому числі радіотехнічного 

профілю), а також суть, зміст, методи і форми їхньої діяльності.  

Як слушно зазначають дослідники (О. Жарова [92]; Л. Марцева 

[163$164]; О. Піралова [202] та ін), інноваційна промисловість, організована 

на основі використання наукомістких технологій, усе активнiше витiсняє з 

виробничої галузі пiдприємства індустрiального типу. Швидко прогресують 

сучасні виробничі технології, безперервно нарощуючи наукоємнiсть та 

інтелектомiсткість, вимагаючи від усіх спеціалістів, які беруть участь у 

виробничо-технологічному процесi, не тiльки відповiдного рівня освіти, а й 

здатностi передбачати й оцiнювати можливi варiанти подальшого наукового 

та технологiчного розвитку.  

Інженери  радіотехнічного профілю повинні мати: фундаментальні 

знання з різних навчальних дисциплін; теоретичні знання та практичну 

підготовку; компетенції дослідницької і винахідницької роботи; 

усвідомлення потреби в самостійній діяльності творчого характеру; 

культуру спілкування, у тому числі іншомовного, знання правової системи 

тощо [92; 163; 230]. 

Пріоритетності в таких умовах  набуває завдання формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних 

спеціальностей відповідно до сучасних вимог. Професійна підготовка 

фахівців радіотехнічних спеціальностей у ЗВО потребує нової орієнтації 

освітнього процесу, спрямованого, передусім, на підготовку професійно 
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компетентного фахівця, здатного самостійно і творчо розв’язувати складні 

науково-технічні та інженерно-конструкторські завдання у виробничому 

процесі. Зазначену орієнтацію можливо реалізувати  в межах 

компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього фахівця 

[135]. Тож  більш адекватним стають поняття «компетентність», 

«компетенція» на відміну від поняття «кваліфікація».  

Повною мірою погоджуємося з Н. Куліковською, яка зазначає, що 

позитивні зрушення в освіті, які пов’язанi з підcиленням її компетентніcної 

орiєнтації, дають підcтави стверджувати, що компетентнісний пiдхід 

переходить зі cтадії «cамовизначення» на якicно новий щабель розвитку – 

обов’язкової нормативної реалiзації [135]. Вищезазначене  вимагає 

переосмислення суті професійної компетентності, змістового наповнення її 

компонентів, що забезпечують якість освіти в контексті сучасних викликів. 

Основними функціями компетентнісного підходу у вищій освіті, що 

забезпечує професіоналізм і конкурентоспроможність майбутнього фахівця 

вважаємо такі: 1) операціональну (виявлення системи знань, умінь, навичок, 

здібностей і  якостей студентів, що визначають його компетентність і 

гарантують результативність вирішення професійних, соціальних, 

особистісних завдань); 2) діяльнісно-технологічну (конструювання змісту 

навчання діяльнісного типу, максимально наближеного до сфери 

майбутньої діяльності студентів, що відповідає технологіям професійної 

діяльності); 3) виховну (посилення виховної складової освітнього процесу, 

формування в студентів організаційного та управлінського досвіду, 

культури особистісного й професійного спілкування); 4) діагностичну 

(розробка більш ефективної системи моніторингу якості професійної 

підготовки, зокрема, діагностики досягнутих рівнів сформованості в 

студентів професійних знань, умінь, професійних якостей, тобто 

професійної компетентності) [206; 230]. 

Слід підкреслити, що компетентнісний підхід установлює 

підпорядкування знань умінням, роблячи акцент на цілісній здатності і 
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готовності майбутнього фахівця вирішувати різні життєві і професійні 

проблеми [168]. 

Ми поділяємо позицію І. Беха, у якій акцентується увага на тому, що 

компетентнісний підхід має забезпечити вищий рівень компетентності 

суб’єктів навчання, що  репрезентується сформованістю в останніх 

наукового поняття «компетентність» як єдності, де науково орієнтована 

основа дії визначає логіку її практичного виконання, що полягає в 

інтелектуально-моральній регуляції, спрямованій на ефективне подолання 

певних життєвих проблем. Компетентність вищого рівня, на думку вченого, 

залежить від якості наукових здобутків, які трансформуватимуться в 

систему компетентностей.  Також до компетентності цього рівня спонукає 

прагнення до самоствердження, чуття гідності, соціальна мотивація  

тощо [26].  
 

Мета і завдання компетентнісного підходу в освіті розкриваються 

через зміст категорій «компетентності» і «компетенції», які мають тривалу 

історію становлення і разом з поняттям «кваліфікації» беруть основу у 

виробничих відносинах і соціології праці, де більша частина професій 

характеризується детальним списком компетенцій, які використовуються 

під час найму співробітників, для просування їх по службі, визначення 

необхідності підвищення кваліфікації тощо [249]. Отримавши широке 

поширення спочатку в соціальній сфері та галузі професійного 

менеджменту, потім в лінгвістиці, поняття досягло освітньої сфери і 

визначило результат освіти і нові критерії оцінки якості підготовки  

фахівця [175].  

У понятійний апарат педагогіки поняття «компетенція» увійшло у 90-

х роках XX століття як наслідок нових соціально-економічних процесів. 

Після публікації у 2002 р. Національної доктрини розвитку освіти в Україні 

[184] відбувається переорієнтація оцінки результату освіти з понять 

«освіченість», «підготовленість», «рівень кваліфікації», «професійна 

культура» на поняття «компетенція» і «компетентність» фахівців.  
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Поняття «компетенція» і «компетентність» поки ще повною мірою не 

співвідноситься з системою педагогічних, зокрема дидактичних, понять. 

Саме цим можна пояснити різне тлумачення зазначених дефініцій, які 

зустрічаються в науково-педагогічній літературі. Нерідко дослідники й досі 

тлумачать поняття «компетентність» як синонім «професіоналізм» або його 

складову. 

Ураховуючи значення термінології встановлення наукової істини, ми 

звернулися до аналізу провідних понять і термінів дослідження з метою 

усунення різночитання їх уживання та визначення власної позиції щодо їх 

суті в контексті досліджуваної нами проблеми. 

Розглянемо, насамперед, суть термінів «компетентність» і 

«компетенція», з’ясуємо їх співвідношення. При цьому слід зазначити, що 

розуміння компетентності як педагогічного феномену утруднюється тим, 

що категорія компетентності була запозичена педагогікою з інших наук, у 

яких вона вже була досить глибоко осмислена і займає своє стійке місце. 

У тлумачних словниках термін «компетенція» визначається як: «коло 

питань, в яких хто-небудь добре обізнаний» [44; 191]; «знання і досвід в тій 

чи іншій області» [225, с. 621].  

У словнику іноземних слів указується, що «компетенція (лат. 

сompetere – добиватися, відповідати, підходити) – коло питань, в яких хто-

небудь добре обізнаний». «Компетентність – 1) володіння компетенцією;  

2) володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь» [226, с. 295]. 

У Великому економічному словнику компетенція визначається як 

«сукупність повноважень, якими володіє який-небудь орган або посадова 

особа, визначена Конституцією, законами, статутами і виданими на основі 

та на їх виконання актами державного управління», а компетентність – як 

«компетенція», тобто цими повноваженнями [35, с. 37]. 

Розкриємо суть поняття «компетентність». 
 

У загальноєвропейському проекті TUNING поняття «компетентність»  

включає знання і розуміння (теоретичні знання), знання як діяти (практичне 
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і оперативне звстосування знань до конкретної ситуації), знання як бути 

(цінності як невід’ємна складова способу сприйняття і життя з іншими в 

соціальному контексті)» [254; 255]. Звідси, уважає В. Байденко, 

компетентність можна розглядати як  сполучення (сукупність) 

характеристик, які відносяться до знання та його використання, позицій, 

навичкам і відповідальностям та визначають рівень, на якому особистість 

здатна цю компетентність реалізувати  [18]. 

У широкому розумінні «компетентність» визначають як знання, 

досвід у тій або іншій галузі. Але найчастіше під цим терміном розуміють 

складну інтегровану якість особистості, яка дає можливість майбутньому 

фахівцю у найбільш ефективний, оптимальний спосіб здійснювати свою 

діяльність. У такому випадку акцентується увага не на окремих знаннях або 

вміннях і навіть не на сукупність окремих процедур діяльності, а про 

інтегровану якість, що дозволяє людині здійснювати діяльність у цілому 

[106; 112; 135; 219]. 

Більшість учених розкривають зміст поняття «компетентність» крізь 

призму діяльності (Е. Зеєр [96], Ю. Пришупа [212], А. Хуторськой [238], 

Ю. Расторгуева [219] та ін.).  

Н. Куліковська [135] уважає, що «компетентність» – термін, багато в 

чому пов’язаний з поняттям «культура професійної діяльності». Згідно 

такого підходу, компетентність можна розглядати як складову професійної 

культури майбутнього інженера, що багато в чому перехрещується з 

професійними цінностями і стереотипами. 

Слід зазначити, що нерідко поняття «компетентність» і «компетенція» 

автори застосовують в одному контексті [175 ], підміняють одне одним і 

навіть ототожнюють їх [82; 84].  Так, наприклад, С. Шишова і В. Кальней 

визначають компетенцію як загальну здатність, що базується на цінностях, 

здібностях знаннях і досвіді, які набуті завдяки навчанню. Бути 

компетентним, уважають вони, означає вміти мобілізувати в певній ситуації 
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здобуті знання і практичний досвід. При цьому компетенція не може бути 

ізольована від конкретних умов її реалізації. [249, c.71].   

Погоджуючись з А. Марковою, яка зазначає, що  в загальному 

контексті психології праці компетенція виступає як «індивідуальна 

характеристика відповідності вимогам професії» [162], уважаємо, що 

вказане поняття пов’язане з колом повноважень, з функціональними 

обов’язками представників будь-якої сфери життєдіяльності.  

За Н. Тализіною, професійна компетентність визначається не лише 

набутими знаннями, а й тим, як вони застосовуються на практиці. Тобто 

йдеться про способи виконання професійної діяльності [228, с. 65]. Повною 

мірою погоджуємося з такою думкою, уважаючи, що феномен професійної 

компетентності інтегрує  теоретичну та практичну готовність особистості до 

фахової діяльності та характеризує її професіоналізм.  

Б. Райзенберг визначає поняття «компетенція» як сукупність 

повноважень, якими володіє або повинні володіти певні органи/особи 

відповідно до законів, нормативних документів, статутів, положень» [218]. 

Такої ж думки дотримується М. Боритко, розглядаючи поняття 

«компетенція» як заздалегідь задану вимогу до освітньої підготовки 

студента, характеристику його майбутньої професійної ролі» [41]. 

Компетентність при цьому розглядається як відповідність 

випускника/фахівця цій вимозі. Звідси, компетенція – задана вимога, норма 

освітньої підготовки фахівця, тобто знання, навички, досвiд, які необхiдні 

для виконання певних професiйних функцiональних завдань на необхiдному 

кваліфікаційному рівні, а компетентність – реально сформовані професійно-

особистісні якості, тобто інтегральна характеристика особистості, яка 

володіє всіма потрібними компетенціями [92]. У контексті завдань 

професійної підготовки такий підхід до визначення суті зазначених понять є 

найбільш прийнятним. 

Проте в педагогічній науці в поняття «компетенція» зазвичай 

вкладається інший зміст: у традиційному розумінні компетенція 
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характеризує зовнішні по відношенню до суб’єкта явища і виступають для 

нього об’єктом опанування. Іншими словами, компетенція – це комплекс 

(сукупність) знань, умінь і навичок, що формуються в процесі навчання, 

який становить змістовий компонент навчання; компетентність – це 

характеристика, внутрішня якість суб’єкта, властивості особистості, її 

здатність до виконання будь-якої діяльності на основі сформованої 

компетенції (компетенціях), тобто компетентність – це результат навчання, 

професійної підготовки [175].  

А. Фасоля звертає увагу на те, що в контексті компетентнісного 

підходу акцент із засвоєння знань про предмет зміщується на засвоєння 

знань про діяльність і, відповідно, на опанування вміннями не тільки 

здійснювати, а й осмислювати і діяльність, і себе як суб’єкта цієї діяльності 

[232 , с. 2.].  

  Повною мірою поділяємо позицію А. Хуторського [238]стосовно 

того, що поняття «компетентність» і «компетенція» не є тотожними: ко 

мпетентність – набута особистісна якість, обізнаність, кваліфікованість, а 

компетенція – це задана вимога, норма.  

Отже, з огляду на вищезазначене, під компетенцією будемо розуміти 

структурну одиницю компетентності, що визначається заданими вимогами 

до професійної підготовки майбутнього фахівця, а компетентність 

розглядаємо як  сполучення (сукупність) характеристик, які відносяться до 

знань та вмінь і навичок їх застосування, досвіду діяльності і 

відповідальностям, що визначають рівень, на якому особистість здатна 

реалізувати задані компетенції. 

Застосування поняття «компетентність» не тільки як характеристики 

професійних, але і «допрофесійних», «надпрофесійних» якостей людини 

зумовило введення в науковий і професійний обіг терміну «професійна 

компетентність» (як протиставлення компетентності поза професійної) 

[175].  
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У Державному освітньому стандарті України вказується, що 

професійна компетентність виявляється у здібностях і вміннях ефективно 

діяти в межах своєї професії і кваліфікації, а також наголошується, що 

оцінка професійної компетенції проводиться фірмами за спеціально 

розробленими програмами [72]. 

У працях   теоретичного   та   методичного   характеру   поняття 

«професійна компетентність фахівця» трактується досить широко і 

багатоаспектно. Так,  І. Зязюн розглядає зазначений феномен як особливий 

вид організації знань, який забезпечує можливість прийняття ефективних 

рішень.  

Як здатність до актуального виконання діяльності, ефективність дій 

професійну компетентність розглядають І. Кузьміченко [132] і О. Мутовкіна 

[179]. 

Як сукупність мобільності знання і критичності мислення професійну 

компетентність розглядає М. Чошанов [244]. 

В. Городецький «професійну компетенцію» зводить до набору 

професійних знань, умінь і навичок, які забезпечують володіння певною 

професійною технологією» [61], що, на наш погляд, звужує зазначене 

поняття. 

У контексті психологічної структури особистості С. Цимбал  

професійну компетентність сучасного фахівця  розглядає  в єдності трьох 

компонентів: мотиваційно-ціннісного, предметно-практичного та 

саморегулятивно-вольового [241].  

Учені (В. Приходько, В. Мануйлов, В. Луканин) визначають 

професійну компетентність інженера як інтегративну якість, яка склалась у 

процесі навчання та отримала розвиток у процесі професійної діяльності; як 

систему ключових, загальнопрофесійних та спеціальних компетенцій, котрі 

є сукупністю професійно значущих якостей, що забезпечують успішну 

реалізацію професійної діяльності спеціаліста [209]. 
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На слушну думку Ю. Зіньковського  і Г.  Мірських, професійна 

компетентність фахівця обумовлює конструктивізм, можливість 

продуктивного використання набутих спеціалістом знань і визначення того, 

в яких саме областях ці знання слід поглиблювати та розширювати сьогодні, 

щоб забезпечити високу ефективність професійної діяльності в 

майбутньому [101, с. 113]. 

І. Зимня підкреслює, що поняття «компетентність» ширше за 

поняття знання, уміння або навички. Воно, на думку вченої, містить у собі 

такі аспекти: 1) мотиваційний (готовність до прояву компетентності); 

2) когнітивний (володіння знанням змісту компетентності); 3) діяльнісно-

поведінковий (досвід прояву компетентності в різноманітних стандартних 

та нестандартних ситуаціях); 4) ціннісно-смисловий (ставлення до змісту 

компетентності та об’єкта її застосування); 5) емоційно-вольовий 

(емоційно-вольова регуляція процесу прояву компетентності) [99]. 

Співзвучною до вказаної позиції є підхід М. Шалашової, яка вважає, 

що в понятті «компетентність» акумулюються такі якості, як: інегративний 

та творчий характер; висока ефективність результату; практикоорієнтована 

спрямованість освіти; формування мотивації самовдосконалення; 

академічна і трудова мобільність. Наявність таких якостей характеризує 

якість освіти випускників закладів освіти, тобто результат навчання [245].  

У цілому ми поділяємо вище наведені погляди щодо змістового 

наповнення поняття «компетентність». Проте не можемо погодитися з 

дослідницями в тому, що, крім знань, умінь, навичок, а також соціальної і 

поведінкової складових, компетентність включає в себе ще й мотиваційну, 

адже в такому разі слід говорити про поняття «готовність», а не 

«компетентність».  

На нашу думку, професійна компетентність – це інтеграційне 

особистісно-діяльнісне новоутворення, що є збалансованим поєднанням 

знань, умінь і навичок, досвіду, що дає можливість самостійно і якісно 
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виконувати завдання професійної діяльності, і знаходиться у діалектичній 

залежності з професійною спрямованістю особистості. 
 

Аналіз чисельних визначень поняття «компетентність» та її 

характеристик дає підстави для висновку про те, що попри різноманітність 

формулювань поняття «компетентність» загальним є те, що в різних 

підходах авторів до визначення суті зазначеного феномену, простежується 

зв’язок трактувань поняття «компетентність» з діяльністю особистості, з 

володінням знаннями, уміннями та навичками, властивостями суб’єкта 

діяльності. Тож  повною мірою погоджуємося з ученими  (В. Іванов, 

Л. Нікітіна, Ф. Шагєєва та ін.), які підкреслюють, що професійна 

компетентність не тільки відображає наявний у людини потенціал і 

здатність його використати, але і дає можливість людині бути успішною в 

професійному плані [186].  

Аналіз наукових джерел із досліджуваної проблеми дає підстави для 

висновку, що у більшості праць професійна компетентність різних фахівців 

розглядається з тих же позицій, що і компетентність взагалі, і різними 

дослідниками визначається по-різному: як cкладна єдина система 

внутрiшніх психiчних станів і властивостей особиcтості фахiвця (готовності 

до здiйснення профеcійної дiяльності і здатності проводити необхiдні для 

цієї дії); як стiйка здатнiсть до дiяльності із знанням cправи, як здiбність до 

актуального виконання дiяльності; як сукупнiсть профеcійних влаcтивостей 

(здiбностей реалiзувати професійно-посадові вимоги на певному рiвні). 

Здійснення аналізу наукових праць сучасних учених дає можливість 

виокремити загальне в їхніх поглядах щодо змісту поняття «професійна 

компетентність» і констатувати, що більшість учених виділяють такі 

особливості змісту досліджуваного феномену, як-от: 

– соціальна спрямованість, адже фахівець повинен усвідомлювати як 

значущість своєї професії, так і можливі соціальні наслідки прийнятих ним 

рішень, і співставляти свою діяльність з очікуваннями і сподіваннями 

суспільства;  
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– ціннісно-смислові ставлення до майбутньої діяльності;  

– практико-орієнтованість, адже компетентність проявляється  тільки 

в особистісно-орієнтованій діяльності;  

– ситуативний характер, адже компетентність виражається у 

готовності до здійснення  професійної діяльності в конкретних ситуаціях; 

вона пов’язана з конкретними видами діяльності, які властиві певній 

професії;  

– зв’язок з особистісними якостями фахівця, які дають можливість 

організовувати успішну професійну діяльність.  

Отже, узагальнюючи вище зазначені погляди вчених, професійну 

компетентність розглядаємо як інтегральну характеристику особистісних 

якостей спеціаліста, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, яких 

достатньо для досягнення мети певного роду діяльності, а також його 

професійно-моральну позицію, що полягає в готовності ставити перед 

собою цілі та приймати рішення, що забезпечують їх реалізацію, 

здійснювати ефективну професійну діяльність і спілкування [254]. 

Слід відзначити неоднозначність поглядів дослідників на питання про 

структуру професійної компетентності.  

Низка вчених (В. Байденко [18], О. Карабін [112], Ю. Пришупа 

[212],В. Шершнева [248] та ін.) професійні компетенції доцільно розглядати 

згідно класифікаційному ряду, який сформовано у стандартах професійної 

підготовки бакалаврів і магістрів технічної галузі, а саме: організаційно-

управлінські; экономічні; загальнонаукові; загальнопрофесійні; спеціальні. 

На думку О. Євдокимова, у контексті компетентнісного підходу 

реалізація змісту освіти має забезпечити формування в майбутніх фахівців 

низки взаємопов’язаних ключових компетенцій (здатностей кваліфіковано 

виконувати діяльність чи розв’язувати завдання): професійної, особистісної, 

соціальної, комунікативної [91]. Звідси, розглядаючи основним концептом, 

що визначає специфіку компетентнісного підходу, ключові компетенції, 
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багато сучасних учених структуру професійної компетентності та її зміст 

розглядають крізь призму ключових компетенцій. 

Головною підставою для виділення ключових компетенцій 

виступають суспільні потреби, або соціальне замовлення. Тож проблема 

визначення структури професійної компетентності майбутнього фахівця 

радіотехнічної галузі вимагає з’ясування компетенцій, які є ключовими для 

цієї професії.   

Поняття «ключові компетенції» (key competences) було введено у 

вжиток на початку 90-х років XX ст. працює під егідою ЮНЕСКО 

Міжнародної організацією праці і відтоді стало визначати вимоги до 

підготовки кадрів у професійній освіті.  

Ключові компетенції – це поняття, яке вказує на систему тих 

компетенцій, оволодівши якими, людина буде відповідати очікуванням 

суспільства і держави і які максимально розвинуть його особу (інтегральна 

характеристика людини) [175].  

Ключові компетенції як універсальними забезпечують 

конкурентноздатність майбутніх фахівців в умовах ринкових відносин. 

Формування ключових компетенцій у професійній підготовці майбутніх 

фахівців, у тому числі інженерів радіотехнічної сфери, сьогодні стає більш 

значущим та визначає рівень їхньої готовності до виконання соціально-

професійних функцій у майбутньому. Зазначимо, що кожна ключова 

компетенція формується  в процесі вивчення сукупності дисциплін та 

передбачає виконання в майбутньому певного посадового обв’язку [186].  

Підкреслимо, що не слід протиставляти ключові компетенції знанням 

або вмінням і навичкам. Ключові компетенції, на думку О. Мінеєвої і  

О. Красикової включають не тільки когнітивну й операціонально-

технологічну складові, але й мотиваційну, соціальну, етичну, і  

поведінкову [175].  

 Узагальнюючи різні трактування вказаної категорії, А. Петров 

визначає ключові компетенції як коло питань, знань, практичних навичок і 
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способів діяльності, які «cтосуються рiзних актуально і перспективно 

значущих cфер життєдiяльності людини в cуспільстві, оволодiння якими 

забезпечить, з одного боку, його уcпішне особистiсне і cоціальне 

функцiонування, а з іншого – задоволення громадcьких потреб у людcьких 

реcурсах певної якості» [200, с. 77]. 

Аналіз наукової літератури, присвяченої питанням формування 

компетентності, дозволяє говорити про те, що однією з базових, ключових 

компетентностей, якими повинен володіти випускник будь-якого освітнього 

рівня і профілю є професійно-іншомовна комунікативна компетентність. 

Під цим мається на увазі в найбільш загальному сенсі, що майбутній 

фахівець виступає у своїй діяльності як активний суб’єкт спілкування.  

Слід зазначити, що крім ключових компетенцій у професійній 

компетентності виокремлюють базові і спеціальні. Усі вказані компетенції є 

взаємозалежними й розвиваються одночасно. Єдність зазначених 

компетенцій забезпечує cтановлення професійної компетентності як певної 

цілiсності, так і інтегративної оcобистiсної характериcтики. 

О. Артем’єва, М. Макеєва і Р. Мільруд підкреслюють, що професійні 

компетенції дозволяють майбутньому фахівцю ефективно взаємодіяти з 

професійним середовищем і виступають провідним регулятором 

професійного та соціального розвитку особистості; передбачають глибоке 

розуміння професійної діяльності і своєї ролі в ній [13, с. 15].  

На сьогодні єдиного підходу вчених до визначення узгодженого 

переліку ключових компетенцій немає.  

Вітчизняний дослідник проблем компетенцій В. Байденко, 

розглядаючи набір компетенцій, запропонований в проекті ТUNING, вважає 

за можливе укрупнення окремих видів компетенції [18 , с.97]. 

І. Зимня поряд з такими ключовими компетенціями, як 

здоров’язбереження, громадянськості та інформаційно-технологічної 

виділяє компетентність спілкування як «здатність адекватного ситуаціям 

взаємодії знаходження вербальних і невербальних засобів і способів 
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формування та формулювання думки при її породженні та сприйнятті 

рідною і нерідних мовах [99].  

Отже, ключові професійні компетенції майбутніх фахівців 

радіотехнічних cпеціальностей передбачають уcпішне вирішення 

інженерних завдань відповідно до цілей, що висуваються суспільством, 

ціннісним ставленням до професійної діяльності, вміннями вирішувати 

виробничі завдання [132]. 

Професійну компетентність майбутніх інженерів радіотехнічних 

спеціальностей будемо розглядати як володіння сукупністю таких груп 

компетенцій: 

 ключові компетенції, котрі необхідні для будь-якого виду 

професійної діяльності, і які пов’язані з професійним успіхом особистості у 

швидко мінливому сучасному суспільстві; 

 базові компетенції, які є загальпрофесійними, відбивають 

специфіку професійної діяльності майбутнього фахівця; 

 спеціальні компетенції, що є професійно-профільними, відбивають 

специфіку конкретної предметної або надпредметної сфери професійної 

діяльності. 

Не заперечуючи раціональне у вищезазначених підходах до розгляду 

структури професійної компетентності, уважаємо за доцільне 

проаналізувати й узагальнити погляди науковців щодо структури 

професійної компетентності на змістово-компонентній основі. У зв’язку з 

цим на основі вивчення й аналізу наукових праць нами була зроблена 

спроба уточнити уявлення щодо структури професійної компетентності .  

Розглядаючи історичні передумови і освітні традиції підготовки 

компетентного інженера, М. Іголкіна висловлює слушну думку: у «коло 

компетентності» інженера завжди входило володіння «універсальністю» 

знань, яка полягає в тому, що результати інженерної праці об’єктивно 

мають відповідати просторово-часовому контексту існування суспільства, 

потребам людини і законам природи. Фахівців інженерної праці, зазначає 
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науковець, завжди вiдрізняла цілiсність світогляду, розумiння зв’язаності, 

включеності людини і cуспільства у спiльне природно-коcмiчне коло подiй і 

процесiв [103]. 

У процесі дослідження нами були виявлені відмінності в уявленнях 

дослідників про структурні компоненти професійної компетентності 

майбутнього інженера. Так, одні мають на увазі під ними ієрархiю знань і 

умінь, інші – ряд специфічних здiбностей або професійно значущих знань. 

Деякі автори як обов’язковий елемент профеcійної компетентності 

розглядають критичне миcлення [240]. Низка авторів вважає, що профеcійна 

компетентніcть має включати розвинену cпівпрацю з колегами і 

профеcійною міжособистісним cередовищем, cаморефлексію, 

cаморегулювання, самооцінку (Н. Гришанова); уcвідомлення cоціальної 

значущості діяльності і особистіcну відповідальність за результати цієї 

діяльності (Ю. Татур).  

М. Іголкіна виділяє такі складові професійної компетентності 

інженера:  

 когнітивну, яка означає володіння фундаментальними і 

прикладними загальнонауковими і технічними знаннями, системність, 

нелінійність мислення, здатність до прийняття технічних рішень і 

передбачення їх наслідків;  

 операціональну, котра передбачає опанування вміннями 

здійснювати проектно-конструкторcьку, науково-доcлідну й винахідницьку 

діяльність; застосовувати інженерні знання на практиці, знаходити 

оригінальні, доступні способи вирішення конструкторсько-виробничих 

завдань; навичок і практичних способів впровадницько-виробничої 

діяльності;  

 потребнісно-мотиваційну, яка передбачає стійке прагнення до 

інженерної діяльності, до практичної творчої праці, бажання бути 

дослідником, новатором у виробничому процесі, високу винахідницьку 

спрямованість особистості; 
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 ціннісно-змістову, що включає особистісну цінність інженерної 

праці і можливості самовираження в ній, насичення її особистісним сенсом 

власного існування, прагненням до професійної і особистісної 

самореалізації [103]. 

Зазначені складові, підкреслює вчений,  формуються в результаті 

фундаментально-теоретичної пiдготовки, що спрямована на долучення до  

формування технічно-винахiдницької спрямованості особистості й культури 

iнженерного миcлення, безпосередньої практичної роботи на виробництві і 

формування досвіду професійної діяльності інженера [103]. 

В. Городецький уважає, що структура компетентності інженера, у 

тому числі радіотехнічної галузі, визначається такими групами професійно-

кваліфікаційних умінь:  

 проектувальні – створення технічних систем, об’єктів, поточне і 

перспективне планування професійної діяльності, проектування систем 

управління і контролю;  

 конструкторські – виконання креслень на виготовлення виробів, 

ескізів, ведення технологічного процесу відповідно до умов виробництва, 

визначення сукупності заходів для усунення недоліків і неполадок;  

 організаторські – передбачають дії з реалізацій інженерного задуму 

і забезпечують управління працівниками;  

 гностичні – уміння «читання» інженерної документації (ескізів, 

креслень, карт тощо), визначенні можливостей і умов виконання майбутньої 

роботи, визначення технiчних характериcтик уcтаткування тощо [61]. 

На думку Ю. Зіньковського  і Г.  Мірських,  професійну 

компетентність технічного спеціаліста доцільно розглядати як сукупність 

двох складових – загальнопрофесійної і вузькопрофесійної.   Причому 

обидві складові автори відносять до напряму професійної діяльності 

фахівця [101]. 
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Структура загальнопрофесійної компетентності спеціаліста, уважають  

Ю. Зіньковський  і Г.  Мірських, складається з компонентів, що підкріплені 

відповідним розумінням правил та умов використання знання: 

– історії та спрямування розвитку систем, пристроїв, технологічних 

процесів визначених професійними інтересами; ця компонента у складі да-

ної структури поліпшує орієнтацію суб'єкта серед вузькопрофесійних на-

прямків, що розвиваються паралельно і тим чи іншим чином впливають 

один на одного; 

– призначення, структури, правил використання міжнародних, 

державних, галузевих стандартів; призначення стандартів підприємств, 

провідних вказівок конструктору та технологу; системи стандартизації та 

сертифікації у забезпеченні споживчої якості продукції, наприклад радіо-

електронної галузі. Ця компонента, на думку авторів, має суттєве значення 

для залучення майбутніх фахівців радіотехнічної галузі до майбутньої 

професійної діяльності, адже в процесі її здійснення, наприклад під час 

технічного проектування, названі категорії є джерелами інформації, 

відсутність якої (або її нехтування) робить процес проектування відірваним 

від виробництва, від інтересів споживача, що про практичне використання 

результатів проекту, найчастіше, не може бути й мови; 

– правил, сучасних методів та засобів оформлення конструкторської 

(технологічної) документації; структури, призначення, правил використання 

єдиної системи конструкторської (технологічної) документації; тут важливо 

розкрити глибинну сутність, принципову необхідність додержуватись 

чинних правил виконання проектної документації, розкрити різні варіанти її 

побудови в залежності від конкретних умов виробництва та експлуатації 

відповідного матеріального об’єкту; 

– положень, принципів побудови, умови доцільності та сфери 

використання системи інформаційної підтримки життєвого циклу виробів; 

– наявного базового програмного забезпечення та правил його 

використання при проектних та науково-дослідних роботах, у процесі 
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виробництва та експлуатації матеріальних об’єктів, розробки та 

забезпечення технологічних процесів; адже на фоні стрімкого розвитку 

комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення (мається на 

увазі програмне забезпечення для вирішення тих чи інших технічних задач) 

для комплексних розрахунків споруд, апаратів, систем, технологічних 

процесів тощо) праця інженерних працівників потерпає змін  

[101, c. 114-115]. 

Структура вузькопрофесійної компетентності спеціаліста, на думку 

Ю. Зіньковського  і Г.  Мірських,  складається з фрактальних компонент, 

якими визначається та чи інша спецiальність, спецiалізація. До цієї 

структури вчені віднесли базові, фундаментальні положення, основи тієї чи 

іншої диcциплiни, на яких будується та які визначають методи, що 

викориcтовуються при безпоcередньому виконанні проектних та 

доcлідницьких робіт [101, c. 114-115]. 

    Наведені підходи містять цінні ідеї для нашого дослідження, 

проте не можуть задовольнити повною мірою, оскільки вони не 

відбивають усі сутнісні характристики професійної компетентності 

(зокрема, знання, досвід діяльності, професійно значущі якості 

майбутнього фахівця). 

Досить плідним до структурування професійної компетентності 

сучасного інженера, на нашу думку, є підхід А. Протасова, який  виділяє 

такі  основні складові зазначеної якості: кваліфікаційну; когнітивну; 

креативну; комунікативну; соціально-гуманітарну [213, с. 312]. 

Досить плідним для нашого дослідження вважаємо підхід до 

структурування професійної компетентності майбутнього фахівця, який 

запропонував А. Пашков [197, 34-35]. На думку вченого,  структура 

професійної компетентності фахівця будь-якого профілю, містить низку 

компетентностей, як-от: 

 практичну (спеціальну), що передбачає високий рівень знань 

техніки та технологій, що використовуються в професійній праці, які 
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забезпечують можливість професійного становлення майбутнього фахівця, 

професійну мобільність, творчий характер діяльності та її результативність; 

 психологічну – культури емоційного сприйняття, навички 

рефлексії, емпатійної міжособистісної взаємодії та самореалізації); 

 інформаційну – володіння новими інноваційними та 

інформаційними  технологіями; 

 соціальну  – уміння брати на себе відповідальність за прийняті 

рішення (як особисті, так і колективні); конструктивно вирішувати 

конфлікти; продуктивно взаємодіяти з представниками інших культур 

тощо); 

 комунікативну – знання іноземних мов, високий рівень культури 

мовлення);  

 екологічну – готовність до природозбережувальної діяльності в 

процесі виконання пофесійнх обов’язків;  

 валеологічну – знання та вміння у сфері збереження здоров’я, 

питаннях здорового способу життя. 

У результаті наукового пошуку дійшли висновку, що майбутній 

фахівець у процесі формування професійної компетентності має оволодіти 

такими особистісними вміннями та якостями: 

 гнучко адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях, уміти 

самостійно набувати необхідні знання, творчо застосовувати їх на практиці 

для рішення різноманітних проблем; 

 самостійно критично мислити, уміти бачити виникаючі в реальній 

дійсності проблеми та, використовуючи сучасні технології шукати шляхи  

раціонального їх вирішення; чітко усвідомлювати, де і яким чином набуті 

знання можуть бути застосовані на виробництві, у різних видах професійної 

діяльності; бути здатними генерувати інноваційні ідеї, творчо мислити; 

 грамотно працювати з інформацією (уміти зібрати необхідні для 

рішення визначеної проблеми факти, аналізувати їх, висувати гіпотези 
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рішення проблем, робити необхідні узагальнення, установлювати 

статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, застосовувати 

їх для виявлення і розв’язання виробничих або технологічних проблем 

тощо); 

 бути контактними,  комунікабельними в різних соціальних групах, 

уміти працювати спільно в різних галузях, у різних ситуаціях, запобігати 

або виходити з будь-яких конфліктів; 

 самостійно працювати над розвитком власної моральності, 

інтелекту, культурного рівня [188].  

Отже, спектр поглядів різних авторів на професійну компетентність 

вельми широкий. Досліджуючи питання структури професійної 

компетентності, вітчизняні і зарубіжні науковці виділяють різні структурні 

компоненти залежно від того, що вони розуміють під професійною 

компетентністю та від того, структуру професійної компетентності фахівця 

якого профілю вони досліджують. 

З урахуванням вищезазначеного у структурі професійної 

компетентності майбутнього фахівця виділили чотири взаємопов’язані 

компонента: когнітивний, діяльнісно-операційний, досвідно-коригувальний 

та особистісно-творчий. Таке структурування зазначеної якості, на наш 

погляд, відповідає її суті, є «зручною» для дослідження її формування, дає 

можливість чітко відстежувати зміни в сформованості окремих професійних 

компетенцій студентів. 

Отже, в умовах модернізації вищої технічної освіти істотної ваги в 

становленні сучасного типу особистості  майбутнього фахівця, у тому числі 

радіотехнічної галузі, набуває компетентнісний підхід. Упровадження 

компетентнісного підходу в професійну освіту є реакцією вищих 

навчальних закладів на соціальне замовлення сучасного суспільства, адже 

умови сьогодення вимагають конкурентоспроможних фахівців, які 

набувають не лише можливостей опанувати отриманими знаннями, а й 

здатні пристосовуватися до потреб ринку праці. Компетентнісний підхід у 
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вищій технічній освіті орієнтований на формування особистості фахівця – у 

єдності його теоретичних знань, практичної підготовленості, особистісних 

якостей до здійснення всіх видів професійної і соціальної діяльності. 

Професійна компетентність визначається як якісна характеристика 

ступеня опанування особистістю своєю професійною діяльністю. 

Професійна компетентність майбутнього фахівця радіотехнічної галузі – 

інтегральна якість особистості, що має свою складну структуру і дозволяє 

їй у найбільш ефективний спосіб здійснювати свою діяльність, сприяє 

саморозвитку і самовдосконаленню як у системі підвищення кваліфікації, 

так і в процесі самоосвіти. 
 

Формування професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічної галузі є складним, багатогранним процесом, який об’єктивно 

пов’язаний з усіма сторонами освітнього простору ЗВО і передбачає: 

усвідомлення своїх прагнень і ціннісних орієнтацій; мотивів діяльності, 

уявлень про свої соціальні ролі;  спонукань до конкретної діяльності 

(потреб і інтересів); оцінку своїх навчально-професійних досягнень 

(професійних знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей) та 

регулювання й корегування на цій основі свого професійного становлення. 

Схематично структуру професійної компетентності представлено на 

рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура професійної компетентності майбутнього фахівця 
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Когнітивний компонент 

(загально-наукові, 

суспільно-гуманітарні, 

психолого-педагогічні, 

фахові знання) 

 

Досвідно-коригувальний 

компонент 

(набутий досвід діяльності в 

різних видах професійної 

підготовки, рефлексивні 

вміння ) 

Особистісно-творчий компонент 

(професійно-значущі якості, здатність до творчої діяльності) 
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1.2. Ресурсний підхід як засіб оптимізації процесу формування 

професійної компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей 

 

Професія радіотехніка пов’язана, передусім, із розробкою та 

експлуатацiєю високоiнтелектуальної радiоелектронної технiки, що поєднана 

з cучасними інформацiйними технологiями у сфері радiо-, cупутникового та 

мобiльного стiльникового зв’язку, комп’ютерного телекомунiкаційного та 

Інтернет-обмiну iнформацією, ефiрного радiомовлення та цифрового 

телебачення, авiаційних радiолокаційних та навiгаційних (у тому чиxлi GPS) 

комплексiв, автоматизованих cистем управлiння повiтряним рухом, засобiв 

охорони та безпеки державних і комерцiйних підприємcтв [92].  

Із розвитком науки й техніки, посиленням комп’ютеризації, 

автоматизації, розвитком робототехніки, упровадженням високих 

технологій,  розширенням професійних функцій фахівців радіотехнічної 

галузі підвищуються вимоги до їхньої професійної підготовки, що постійно 

ускладнює зазначений процес: безперервно збільшується обсяг інформації 

та комплекс компетенцій, якими мають оволодіти студенти. Воднораз 

термін навчання залишається незмінним, що вимагає особливої уваги до 

оптимізації процесу професійної підготовки, яка в змозі значною мірою 

підвищити якість вищої професійної освіти. 

Для нашого дослідження цінним є міркування українських учених, які 

пов’язують якість професійної освіти з розвитком особистості: сучасне й 

перспективне розуміння якості підготовки майбутнього фахівця як таку, що 

передбачає опанування здобувачем вищої освіти не лише системою знань, а 

й якістю особистісно-професійного, психічного, фізичного розвитку  

[25, с. 8].  

Під якістю освіти розумiємо «ступiнь відповiдності профеcійної 

освіти поточним і перспективним завданням cоціально-економічного 

розвитку cуспільства, тобто наcкільки воно задовольняє запити окремої 
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особиcтості [виділено К. Л.] і cуспільства в цiлому, держави і cформованих 

областей продуктивної дiяльності людини» [49, с. 121]. 

Питання оптимізації навчальної діяльності учнів (студентів), розвитку 

їх самостійності і творчої активності стало предметом наукових праць 

Ю. Бабанського [16], Н. Бібік [28], В. Кагана і І. Сиченкова [108]  та інших 

учених.  

Оптимізація (от лат. optimus – «найкращий») у загальному вигляді 

означає вибір найкращого, найбільш сприятливого варіанту з багатьох 

можливих умов, засобів, дій тощо.  

Відносно професійної підготовки майбутніх фахівців радіотехнічних 

спеціальностей оптимізацію розглядаємо як таку організацію цієї 

діяльності, яка забезпечує максимальний вплив на якість навчання тих, хто 

навчається, при раціональних витратах часу і зусиль студента і викладача. 

Оптимізація процесу формування професійної компетентності 

студентів дає можливість координувати дії студентів у такий спосіб, щоб 

сформувати і розвинути в них риси, пов’язані з саморегуляцією у 

звичайному для них освітньому середовищі, а також у нових виробничих 

умовах під час виробничих практик. У майбутньому саме ці характеристики 

дозволяють молодому спеціалісту протистояти виникненню й поглибленню 

професійних деформацій особистості. 

Оптимізація процесу формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців передбачає постійний творчий пошук найкращих 

варіантів організації освітнього процесу. Вона виключає гіперболізацію тих 

чи інших методів діяльності, недооцінку інноваційних технологій, окремих 

прийомів чи засобів навчання, перебільшення ролі стандартних методичних 

розробок, які не в змозі врахувати конкретних умов і можливостей 

викладачів, студентів. Важливо, що оптимізація дає можливість зменшити 

або усунути навчальні перевантаження студентів, забезпечити 

індивідуальний темп навчання кожному студенту з урахуванням його 

ресурсних можливостей, визначити оптимальний обсяг самостійної роботи 
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тощо. Тож оптимальність є тим принципом, що висуває вимоги 

раціональності, розумності, зваженості, додержання всіх інших принципів 

наукової (раціональної) організації педагогічної праці [104; 105]. 

Багатьма науковцями (О. Ігнатюк, В. Лозова, Л. Рибалко та інші) 

доведено, що найбільш ефективно (оптимально) кожний з компонентів 

процесу професійної компетентності реалізується за умови вивчення й 

урахування індивідуальних особливостей кожного студента, його 

індивідуальних ресурсів. Отже, оптимізація процесу формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічних 

спеціальностей вимагає звернення до ресурсного підходу.  

Як свідчить аналіз наукових джерел, ресурсний підхід, на відміну від 

інших методологічних підходів, залишається недостатньо дослідженим у 

сучасних філософських, психолого-педагогічних дослідженнях, хоча на 

його значущості для модернізації освітнього процесу акцентують увагу 

багато вчених [73; 150; 221; 239; 246 та ін.].  

Значення ресурсного пiдходу вчені вбачають у тому, що він дає 

можливiсть здійснювати цiльове планування розвитку здобувачів вищої 

освіти не лише з позицiй сьогодення, а й  в аспекті перспективи на 

майбутню професійну діяльність, спираючись на зону близьких і далеких 

можливих змiн, тобто розглядаючи особистiсть у русі, забезпечуючи 

пiдготовку інженерних кадрів, випереджаючи iнноваційні процеси в 

системі технічної освіти, здійснюючи педагогічне прогнозування, у процесі 

якого визначаються змiст, умови, засоби, джерела (ресурси) розвитку 

майбутнього фахівця. Зазначене дає можливiсть визначити оптимальний 

шлях для досягнення поставлених цілей як студентом, так і викладачем.   

Ресурсний підхід вимагає не тiльки сформованостi певної якостi 

студента, знань його особливостей, а й розглядати того, хто навчається, як 

особистiсть, яка має певний внутрішній потенціал, котрий може бути 

реалiзований за певних умов, бачити особистiсть майбутнього фахівця в 
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планi перспективи реалiзації його потенційних можливостей з метою 

позитивних якісних змiн  під час навчання у ЗВО [172, с.1]. 

Метою ресурсного підходу, на думку Л. Рибалко, є встановлення 

взаємозв’язку потенційних ресурсних можливостей особистості із її 

самореалізацшєю, а завданнями – визначення впливу сутнісних сил 

особистості, її можливостей для професійної самореалізації студента, 

спонукання його до реалізації власних зусиль на шляху просування до 

професійної акме-вершини [220, с.57].  

Не заперечуючи зазначену позицію, у контексті нашого дослідження 

метою застосування ресурсного підходу визначаємо забезпечення 

оптимізації процесу формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців радіотехнічного профілю, що необхідно передбачає збереження 

їхніх психічних, фізіологічних і духовних ресурсів.  

Слід зазначити, що проблема застосування ресурсного підходу до 

професійної підготовки майбутніх інженерів-радіотехніків поглиблюється  у 

зв’язку із інформатизацією освітнього простору, застосуванням ІКТ у всіх 

сферах життєдіяльності, а також із технологізацією освітнього процесу 

загалом. Адже зрозуміло, що оволодіння професійною компетентністю за 

таких умов потребує значного часу працювати з комп’ютерною технікою, із 

різноманітними медіа-засобами тощо. Неправильне використання зазначених 

технічних засобів призводить до негативних наслідків у стані здоров’я 

студентів: зниження працездатності, перевтоми, погіршення органів зору і 

слуху тощо.  

Водночас, як було зазначено у вступі, більшість студентів потребують 

корегування ставлення їх до фактору часу, його оптимального 

використання; до раціонального використання внутрішніх ресурсів.  

Тож цілком виправдано в сучасних технічних ЗВО триває процес 

пошуку шляхів підвищення рівня професійної компетентності майбутнього 

фахівців, розробки та затвердження нових форм і методів організації 

освітнього процесу, використання інноваційних технологій навчання, які б 
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сприяли його оптимізації, розвитку потенційних можливостей, творчого 

потенціалу кожного студента й водночас збереженню його психічного, 

фізичного та духовного здоров’я. Адже сучасні фахівці радіотехнічної 

галузі повинні мати не тільки фундаментальну фахову підготовку, широкий 

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

зміни в технологічному/виробничому процесі, спроможними передбачити 

наслідки цих змін, планувати свої дії, але самостійно визначати найбільш 

раціональні прийоми праці. Це вимагає орієнтації не тільки на засвоєння 

студентом певної сукупності професійних знаний, але й на розвиток його 

індивідуальності, його пізнавальних і самотворчих здібностей, для чого 

необхідні особливі умови, які дають можливість кожному студенту 

використовувати власні індивідуальні ресурси для максимально успішного 

здійснення вирішення завдань професійної підготовки. 

В останні десятиліття вища професійна освіта, орієнтуючись на 

розкриття внутрішніх ресурсів особистості, робить акценти в процесі 

освоєння професійних знань і умінь на особистісний розвиток майбутнього 

фахівця. 

Проблема особистісно-професійного розвитку студентів у період 

навчання у ЗВО широко представлена у працях психологів і педагогів 

Б. Ананьєва [7], І. Беха [25; 26], В. Дружилова [80; 81; 85], Е. Зеєра [46], 

Е. Климова [116], А. Петровського [201] та інших, у працях яких 

виокремлюються такі основні напрями особистісно-професійного 

розвитку:  

– розвиток професійної спрямованості і необхідних здібностей; 

– підвищення професійної компетентності і вдосконалення 

психічних процесів і станів на основі внутрішніх ресурсних можливостей; 

– вироблення життєвої і професійної позиції; конкретизація 

професійних і життєвих планів;  
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– формування психологічної готовності до професійної 

діяльності, зростання рівня домагань у галузі майбутньої професії; 

підвищення рівня самостійності і відповідальності;  

– етичний, естетичний і духовний розвиток;  

– підвищення питомої ваги самовиховання, самовдосконалення і 

формування якостей, необхідних у майбутній діяльності;   

– підвищення креативності. 

Учені (У. Джеймс [75], А. Маслоу [166] та ін.) довели, що людина як 

біологічний вид наділена великим потенціалом можливостей, проте індивід 

використовує лише окрему його частину. Це дає підстави для висновку, що 

потенціал особистості може стати потужним фактором особистісного 

розвитку і саморозвитку. Однак, не дивлячись на те, що у кожної людини є 

потенційні можливості, більшість з них залишаються нереалізованими. 

Зазначені потенціали так і можуть залишитися невикористаними, якщо не 

буде здійснене відповідне педагогічне забезпечення їх реалізації. Тому 

важливим завданням вищого навчального закладу є сприяти розкриттю 

потенціальних можливостей студента для підняття його інтелектуального й 

психічного рівня. 

Основою особистісного розвитку в процесі оволодіння професією, 

його внутрішньої опорою, є ресурси, які спрямовані як на компенсацію 

несприятливих факторів середовища, так і на отримання позитивного 

результату. 

У широкому розумінні ресурси – це те, що є значущим для людини і 

допомагає йому реалізовуватися у професійній діяльності [224],  усе те, що 

їй належить, зокрема, її риси характеру, здібності, цінності тощо [44]. 

У дослідженні ми розглядаємо поняття «ресурс» (від франц.  ressource – 

допоміжний засіб) як сукупність об’єктивно існуючих умов, засобів, 

необхідних для реалізації конкретних дій, які забезпечують ефективність 

навчання, виховання та саморозвитку особистості [105; 173].  
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Із погляду ресурсного підходу у психолого-педагогічній науці, учені 

розрізнюють два класи ресурсів: особистісні (індивідуальні, внутрішні або 

психологічні) та середовищні (зовнішні або соціальні).  

Вивчення наукових праць (З. Аллаяров [6], Б. Гершунський [58], 

Ю. Ібрагім [105], С. Микитюк [173] та інші) дає можливість до зовнішніх 

ресурсів віднести: матеріально-технічні (об’єкти навколишнього свiту, що 

певною мiрою впливають на дiяльність суб’єкта); інформаційні 

(узагальнений досвiд людства в усному й письмовому виглядi, вiртуальна 

iнформацiя:  комп’ютернi технологiї, доступ до них); стимулювальні 

(моральне й матерiальне заохочення, покарання, зовнiшнє оцiнювання 

дiяльностi, тощо); комунікативно-психологiчні (умов спiлкування та 

органiзації міжособистiсної взаємодiї, емоційно-психологiчних клiмат у 

колективі, згуртованiсть колективу тощо); організаційно-управлінські 

(система управлiння освітнім процесом, вимоги викладачiв до студентiв, 

якiсть складеного розкладу тощо) [105, с. 48; 172, с.13]. 

На вiдміну від зовнішніх ресурсiв внутрішні зумовлюють унікальність 

людини, вони є джерелом її розвитку, персоналiзації. У cистемі внутрiшніх 

(індивідуальних) можливостей особистостi вченi виділяють такі пiдcистеми: 

бiогенетичні, пов’язанi зі cпадковістю; фізіологічні (cтан здоров’я, 

особливостi будови органiзму, фізична витривалicть, вік, стать тощо); 

індивiдуально-пcихологiчні (рiвень iнтелектуального розвитку, емоцiйно-

вольової cфери тощо) [173]. Отже, внутрiшні ресурси є індивiдуальним 

надбанням особистості, зумовлюють її унікальнiсть і джерело розвитку. 

У понятійному апараті, поряд з поняттям «ресурс» стосовно 

особистості, уживаються такі близькі поняття, як: «потенцiал», «сутнісні 

сили»,  «можливість», «потенційні можливості  особистості».  

Перехід можливості в реальність є процесом актуалізації потенції, 

тобто можливості, яка не діє, але здатна стати реальністю за певних умов і 

при наявності певних ресурсів. У свою чергу, існування певних ресурсів 
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зумовлює наявність можливостей особистості, які при певних сприятливих 

умовах переростають у потенціал.  

Потенціал (від лат. potentia – сила) означає cтупінь потужності в 

будь-якому вiдношенні, cукупність усіх заcобів, можливоcтей, необхідних                      

для певної дiяльності [44]. 

Близьким за змiстом до понять потенцiал, ресурс є поняття «сутнісні 

сили», яке вченi розуміють як складну квiнтесенцію, основу iндивідуального 

й соцiального, що включає в себе здiбності, iнтереси, соціальний досвід, 

знання, умiння, навички, інтенції (наміри, мета, спрямованість свiдомості, 

волi, почуття на певний предмет) і можливостi особистостi (Д. Леонтьєв, 

В. Лозова, С. Микитюк, М. Сітнікова та інші). Сутнісні сили є запасом того, 

чим людина може скористатися в стандартних або нестандартних ситуаціях 

[172, с.14]. 

Виходячи з вищезазначеного, потенціал студента вищого навчального 

закладу  можна схарактеризувати як внутрішню силу, яка дає можливість 

кожному майбутньому фахівцю реалізувати свої потреби у здобутті нових 

знань, опануванні вміннями і навичками під час навчання у ЗВО. 

Отже, ми погоджуємося з Ю. Ібрагім, яка дійшла висновку, що 

«потенціал» правомірно розглядати як внутрішню структуру особистості 

оскільки потенціал можна порівняти з певними прихованими параметрами, 

які визначають конкретні особливості поведінки та діяльності людини, які 

тим самим підводять, спонукають майбутнього фахівця до професійного 

самовдосконалення, самореалізації, а через те до самопізнання та 

саморозуміння і, як результат, до саморозвитку [105, с.41]. 

Існує певна сукупність потенційних властивостей людини, яка 

уможливлює успішне опанування професією, ефективну професійну 

діяльність і розвиток особистості професіонала [80]. Таку сукупність 

властивостей розглядаємо як індивідуальний (особистісний, внутрішній) 

ресурс професійного становлення і розвитку майбутнього фахівця в цілому 

та формування його професійної компетентності зокрема. 
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 Людина, за Б. Ананьєвим, – це й індивід, і особистість, і суб’єкт 

праці, і індивідуальність. Тому індивідуальний ресурс формування 

професійної компетентності майбутнього фахівця розглядаємо як системну 

інтегративну якість, що характеризує людину-професіонала (як індивіда, 

особистість, суб’єкта життєдіяльності й інтегральну індивідуальність) при 

взаємодії його з освітнім, соціальним і професійним середовищем [7].  

У педагогічній науці вживається ще один важливий для нашого 

дослідження термін – «реальні навчальні можливості», який своїм змістом є 

близьким до поняття «ресурсні можливості». Так, Ю. Бабанський визначав 

«реальні навчальні можливості» як сукупність фізіологічних, психологічних 

і моральних потенцій особистості, а також зовнішніх умов, які 

опосередковуються нею та у єдності забезпечують успішність здійснення 

навчальної діяльності [17]. 

У результаті довготривалих досліджень Ю. Бабанським було 

виокремлено найбільш істотні внутрішні й зовнішні компоненти реальних 

навчальних можливостей тих, хто навчається, а саме: розвиток психічних 

процесів і властивостей мислення (уміння виділяти найсуттєвіше в 

матеріалі, що вивчається, самостійно мислити);  вміння і  навички 

навчальної праці (раціонально планувати навчальну діяльність, здійснювати 

самоконтроль у навчанні, виконувати в належному темпі основні навчальні 

дії), а також ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, провідні 

інтереси та здібності учня, його моральну свідомість, вихованість, 

дисциплінованість, наполегливість у виконанні навчальних вимог, 

працездатність тощо [15].  

Вивчення реальних навчальних можливостей студента допомагає 

викладачу зрозуміти причини його успішності або неуспішності, щоб 

забезпечити адекватність впливу на нього. Оскільки зазначені можливості 

дають інформацію про існуючі потенційні можливості, якими володіє чи не 

володіє студент, вони сприяють забезпеченню ефективності процесу 
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формування професійної готовності майбутнього фахівця, який передбачає 

зміни, покращення, розвиток на основі прихованих ресурсів студента. 

Рівень знань, умінь і навичок здійснення навчальної діяльності 

студентом залежить від когнітивних (пізнавальних)  індивідуальних 

ресурсів, оскільки будь-яке пізнання будується на поєднанні особистісних 

можливостей та тих образах і уявленнях, які сприймаються за допомогою 

пізнавальних поцесів. Внутрішні ресурси як суб’єктивні можливості та 

фактори (як ті, що є в наявності, так і ті, що являють собою потенціал для 

розвитку й удосконалення), завдяки різним зусиллям можуть стати 

необхідними й актуалізованими. 

Між умовами діяльності і можливостями людини з її виконання 

можливе виникнення конфліктів. У такому разі йде мобілізація і 

перерозподіл ресурсів. При цьому психіка людини, яка є регулятором, що 

забезпечує адекватне використання ресурсів, визначає пріоритетність того 

або іншого мотиву на даний проміжок часу. При підвищеній активізації 

обсяг використаних ресурсів може зростати за рахунок резервів організму 

[80]. Тож між ресурсами і резервами людини існує зв’язок. 

Водночас, як слушно зазначає Л. Рибалко, реалізовані ресурси 

особистостi в разi незатребуваності можуть переходити до резервного 

стану. Певною мірою це сприяє регресу, який призводить до гальмування, 

сповільнення, а з часом і зупинення розвитку потенційних можливостей 

людини. Результатом розвитку особистості майбутнього фахівця є 

новоутворення, які виникають у процесі самореалізації, тобто в процесі 

суб’єктивізації й об’єктивізації (або інтеріоризації й екстерiоризації) 

сутнiсних сил студента [220]. Отже, новоутворення доповнюють ресурси 

майбутнього фахiвця, змінюючи її, а також апробуються в освiтньому 

середовищi. 

У психолого-педагогічних дослідженнях (Б. Ананьєв [6], С. Дружилов 

[80; 85], В. Мерлін [169], С. Микитюк [173], М. Холодна [237], Т. Цецоріна 

[239] та ін) індивідуальні ресурси особистості розглядаються як 
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багаторівнева система зі складною нелінійною структурою, а різні види 

ресурсів – біогенетичні, фізіологічні, психологічні – як її підсистеми.  

Біогенетичні ресурси залежать від спадковості. 

До фізіологічних ресурсів людини можна віднести особливості будови 

її організму, фізичну тренованість, біомеханічні характеристики, 

витривалість, стан здоров’я, вік, стать тощо. Звідси фізіологічні ресурси 

особистості пов’язані  з такими поняттями, як «фізичні можливості», 

«фізичні здібності»,  «енергетичні ресурси».  

Фізіологічний ресурс передбачає розвиток фізичних можливостей, 

здібностей людини, спрямованих на забезпечення її здоров’я, яке 

розглядається як певна рівновага всіх внутрішніх органів  і їх адекватне 

реагування на вплив навколишнього середовища, тобто характеризується 

благополуччям функціонування організму. При цьому особливе значення в 

контексті нашого дослідження має фізична витривалість, яка забезпечує 

працездатність в умовах освітнього процесу, адаптацію в майбутньому до 

професійного середовища і стійку працездатність, швидке відновлення всіх 

ресурсних можливостей після несприятливих впливів [77].  

Вищий рівень фізичної тренованості, на думку  М. Дмитрієвої і 

С. Дружилова, забезпечує стійкість до екстремальних навантажень, до 

широкого діапазону впливів фізичного і професійного середовища [77].  

Фізіологічний ресурс здоров’я визначається захисними й 

адаптаційними потенціями фізичних систем людини. Особливого значення 

набувають особливості органів чуття, руху, біоритмів, ураховуючи які 

студент може напружено працювати в години оптимального стану 

організму й використовувати періоди порівняно низького рівня активності 

функцій для поновлення сил. Тому питання врахування ритмів організму 

упродовж доби, тижня, місяця, року є суттєвим для збереження 

індивідуальних ресурсів майбутніх фахівців у процесі професійної 

підготовки. 



61 
 

Спираючись на праці вчених [3, 81; 173), дійшли висновку, що 

енергетичні ресурси людини можуть бути структуровані так:  

– внутрішні енергетичні ресурси, які мають біологічну природу. Вони 

успадковується людиною, а також накопичуються в процесі життя. Такі 

ресурси є результатом «горіння» речовинної енергії, яку людина отримує з 

їжею, водою, повітрям, що перетворюються в  енергію тіла, котра може 

бути визначена як біопотенціал, або біоенергетичний потенціал людини; 

– енергетичні ресурси людської психіки і свідомості, які пов’язані зі 

здібностями індивіда на основі біопотенціалу переробляти інформацію і 

енергію, котрі поступають ззовні, у психічні і інтелектуальні процеси, які 

забезпечують активне і творче відношення людини до світу [173]. 

Фізіологічний стан впливає на потенціал студента, його професійну 

самореалізацію, прямо або опосередковано позначається на результатах 

освітнього процесу, адже загальна тривалість розумової праці складає 8 - 11 

годин, що викликає перевтому [182]. Тому особливого значення набувають 

питання розвитку фізіологічного потенціалу особистості студента в 

навчально-пізнавальній (розумовій),  науково-дослідницькій, практичній 

(під час проходження виробничої практики і стажування) діяльності 

майбутнього фахівця. 

Психологічні ресурси особистості пов’язані з інтелектуальним 

розвитком, особливостями мотиваційної та емоційної сфер, вольовими 

характеристиками особистості. 

Як основу розвитку психологічного ресурсу вчені розглядають 

психологічну структуру особистості, до якої відносяться пізнавальні 

процеси (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява); вольові 

(цілеспрямованість, дисциплінованість, наполегливість) та емоційні 

(почуття, емоційний стан) якості. У своїй сукупності психічні процеси 

виступають як характеристики, властивості особистості, що включають 

здібності, темперамент, характер, а також мотиваційну сферу особистості 

(потреби, інтерес, спрямованість, мотиви, цінності тощо).  
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Від психічних процесів і властивостей величезною мірою залежить 

ефективність освітнього процесу, адже від психологічного ресурсу залежить  

рівень здобуття, переробки та зберігання інформації, пізнання зовнішнього 

середовища, орієнтацію в ньому, розвиток творчого мислення.  

Слід підкреслити, що велике значення для оптимізації освітнього 

процесу мають такі психічні процеси, як: увага (чим сильніше 

зосередження, тим більше гальмується дія побічних подразників, тим більш 

цілеспрямованою й продуктивною стає сама діяльність) і пам’ять 

(допомагає зберігати й оперативно використовувати в діяльності значні 

обсяги інформації).  

Особливе значення у професійній підготовці майбутніх фахівців 

радіотехнічної галузі має такий психологічний ресурс, як інтелект, адже 

професія інженера-радіотехніки відноситься до високоінтелектуальних. 

Інтелект обумовлює адаптацію людини до нових умов і успішність для 

більшості видів професійної діяльності. Згідно з концепцією 

«інтелектуального порога» Г. Перкінса, для кожної професії існує нижній 

пороговий рівень інтелекту. Якщо інтелект у людини нижче такого рівня, 

він не зможе працювати; проте перевищення інтелекту «порогового» рівня 

не дає приросту продуктивності. Відмінності продуктивності у осіб, чий 

інтелект перевищує «пороговий» рівень, будуть визначатися мотивацією, 

особистісними рисами тощо, але не відмінностями інтелекту. Цей ефект 

відноситься до будь-якої діяльності (трудової, навчальної та ін.) [80].  

Психологічний ресурс передбачає застосування механізмів емоційної 

регуляції діяльності студентів з позиції внутрішніх потенціалів і зовнішніх 

умов, оволодіння майбутнім фахівцем уміннями керувати своїми емоціями, 

прагнення і здатність до самовдосконалення, що, у свою чергу, визначається 

потребами студента в пізнанні, спілкуванні, праці, суспільній діяльності, 

самоосвіті й саморозвитку. У постійному професійному вдосконаленні 

криється найважливіша особливість розвитку пізнавальних процесів та 



63 
 

особистості майбутнього інженера, його індивідуального досвіду та 

професійної самосвідомості [85; 105;  154;   173; 236]. 

Учені (А. Вишняк [48], О. Ігнатюк [106], Л. Марцева [163], 

С. Микитюк [173], О. Стаканова  [227] та ін.) виокремлюють у структурі 

індивідуальних ресурсів майбутніх фахівців професійний (трудовий, 

освітньо-професійний) ресурс,  який характеризує людину як фахівця 

(майбутнього фахівця), професіонала, працівника. 

Серед особистісних якостей, що складають основу професійного 

ресурсу майбутнього інженера вчені виділяють такі: рівень життєстійкості, 

що дозволяє долати професійні труднощі і отримувати новий життєвий 

досвід, мотивація досягнення успіху, активна життєва позиція, емоційна 

стабільність, адаптивність, прийняття інших тощо. 

Професійні ресурси людини включають потенційні акмеологічні 

елементи, які після досягнення певного рівня розвиненості 

трансформуються в акмеологічні здібності. Так, досягнення студентом 

максимально високого рівня професійної компетентності, можливого для 

певного рівня підготовки; здатність передбачати ситуації нерівноважних 

станів, точки біфуркації у своєму професійному розвитку; вміння знаходити 

принципово нові способи інтенсифікації та оптимізації власної професійної 

підготовки тощо [227].  

Професійні ресурси пов’язані з трудовим потенціалом особистості.  

Слід відзначити, що в науковій літературі склалися різні підходи до 

визначення суті трудового потенціалу. Одні автори розглядають трудовий 

потенціал як узагальнювальну характеристику міри (кількості) та якості 

сукупних можливостей до праці працездатного населення, до участі в 

суспільній діяльності (І. Маслова, А. Котляр, С. Пирожков та ін.), інші  

зводять трудовий потенціал до потенціалу самої праці, пов’язуючи його з 

сукупним робітником (Н. Коров’яківська, М. Скаржинський та ін.) [173]. 

Аналіз наукової літератури дає підстави для висновку, що більшість 

авторів, які займаються дослідженням проблеми професійних трудових 
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ресурсів, під трудовим потенціалом розуміють сукупну здатність до праці 

як форму прояву особистого й людського фактору, максимально можливу 

міру праці. 

О. Вишняк трудовий потенціал особистості репрезентує сукупність її 

здібностей, знань, умінь і навичок, які дають можливість людині виконувати 

роботу певної кваліфікації, складності та з певною інтенсивністю й 

ефективністю. Науковець уважає, що головними елементами структури 

трудового потенціалу є психофізіологічний та професійно-кваліфікаційний 

компоненти [48, с. 11-12]. 

Досить повну характеристику трудового потенціалу, на нашу думку, 

надають О. Стаканова і О. Ігнатюк.  

 Так, О. Стаканова розглядає його в трьох аспектах: 

психофізіологічному (здібності та нахили людини, тип її нервової системи, 

стан здоров’я, працездатність тощо), виробничо-кваліфікаційному (обсяг 

загальних та спеціальних знань, трудових навичок та вмінь, які 

обумовлюють схильність до праці певної якості) та особистісному 

(потреби, інтереси, рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, 

ціннісні орієнтації, тощо) [227, с. 75].  

О. Ігнатюк вважає, що і трудовий (професійний) потенціал 

характеризується змістом потреб, інтepecів, установок у сфері праці; 

ступенем засвоєння особистістю норм свідомого ставлення до праці, і 

містить три компоненти: виробничо-кваліфікаційний, психофізіологічний, 

особистісно-соціальний. Виробничо-кваліфікаційний потенціал, зазначає 

дослідниця, характеризується обсягом загальних i спеціальних знань, 

трудових навичок i вмінь фахівця; психофізіологічний  рівнем його 

здібностей, типом нервової системи, станом його здоров’я, працездатністю, 

витривалістю тощо; особистісно-соціальний потенціал  рівнем соціальної 

зрілості фахівця [106].  

Аналіз поняття «професійний (трудовий) потенціал» як форми прояву 

індивідуального ресурсу особистості дає можливість розглянути в 
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комплексі сукупність її психофізіологічних, соціально-економічних, 

професійно-технічних, організаційно-управлінських можливостей, 

визначити систему професійних здібностей, провести аналіз відносин, що 

виникають у процесі формування і використання індивідуального ресурсу 

вже на етапі підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності. 

Трудовий потенціал утілюється в професійній діяльності, реалізуючи 

реалізуючи професійний особистісний потенціал. 

Усі зазначені підсистеми перебувають в інтегративному 

взаємозв’язку, мають свою структуру і забезпечують реалізацію процесів 

життєдіяльності різного порядку. На підставі вивчення наукових джерел з 

досліджуваної проблеми, власного педагогічного досвіду дійшли важливого 

висновку, що оптимальна організація процесу формування професійної 

компетентності студентів має передбачати постійне самовдосконалення 

на основі розвитку  всіх індивідуальних ресурсів у комплексі.  

Водночас учені (У. Джеймс [75], А. Маслоу [166] та ін.) довели, що 

людина як біологічний вид наділена великим потенціалом можливостей, 

проте індивід використовує лише окрему його частину. Це дає підстави для 

висновку, що потенціал особистості може стати потужним фактором 

особистісного розвитку і саморозвитку. Однак, не дивлячись на те, що у 

кожної людини є потенційні можливості, більшість з них залишаються 

нереалізованими. Зазначені потенціали так і можуть залишитися 

невикористаними, якщо не буде спеціального педагогічного забезпечення їх 

реалізації. Тому важливим завданням вищого навчального закладу є 

сприяти розкриттю потенціальних можливостей студента для підняття його 

інтелектуального й психічного рівня [139]. 

Не можна не поголитися з І. Лубянкіним, який стверджує, що 

ефективний розвиток індивідуальних ресурсів студентів в освітньому 

процесі можливо за умови  виконання таких вимог: 
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– під час організації освітнього процесу необхідно максимально 

задіяти внутрішні ресурси кожного студента, спираючись на них при 

використанні зовнішніх ресурсів; 

– рівень вимог, темп, навантаження повинні відповідати можливостям 

студентів, обумовленим їх індивідуальними ресурсами [154]. 

При дотриманні зазначених вимог в освітньому процесі, підкреслює 

І. Лубянкін, відбувається прирощення індивідуальних ресурсів студентів, 

оскільки «споживання» внутрішніх ресурсів на кожному етапі розглянутого 

процесу здійснюється на основі їх «заощадження». При цьому поряд з 

ресурсами, які зберігаються, у кожній складовій освітнього процесу 

генеруються нові, тобто відбуваються кількісні зміни в системі 

індивідуальних ресурсів студента [154].  

Досліджувана на ми проблема тісно пов’язана з феноменом 

«професійна самореалізація», адже активний розвиток ресурсів особистості 

відбувається в процесі самореалізації.  

 Учені (О. Бондаревська [36], І. Ісаєв [102], О. Ігнатюк [106], Н. Лосєва 

[152], Л. Рибалко [220]) визначають самореалiзацію передусім як процес 

cаморозкриття, який обумовлений можливостями людини, що знаходить 

виявлення в готовностi до прогнозування, проектування, планування 

влаcних досягнень, у здатностi до критичної рефлексiї та вiдкритості до 

сприйняття досвiду інших. Поділяючи вказану позицію науковців,  

самореалiзацію в контексті нашого дослiдження розглядаємо як суб’єктну 

категорiю, суть якої вiдображає cамостійне прагнення студента до 

максимального cаморозкриття внутрішнього потенціалу, передбачення 

результатів влаcного професiйного становлення і вдосконалення. 

З огляду на вищезазначене доходимо висновку, що поняття 

«саморозкриття» є близьким до поняття «розгортання сутнісних сил 

людини», «розкриття внутрішнього потенціалу», які в такому 

взаємодоповненні глибше розкривають суть самореалізації. Зазначимо, що 
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саморозвиток фахівця тісно пов’язаний із такою сутнісною 

характеристикою оптимізації, як раціональність. 

Водночас, як зазначають учені саморозкриття й розгортання 

cутнісних cил людини не синонiмічні та є cкладниками cтруктури 

самореалiзації особистості. Погоджуємося з Л. Левченко [142], Л. Рибалко 

[221], які розгортання сутнiсних сил людини вважають одним із механiзмів 

самореалiзації. З іншого боку, самореалiзація приводить до розкриття 

внутрiшніх cил особистості. Отже, саморозкриття внутрiшнього потенцiалу 

правомірно розглядати як реалiзоване прагнення людини свiдомо й 

цiлеспрямовано розкривати  резервний потенцiал, тобто є результатом 

самоактуалізації [220]. 

Не можемо не погодитися також із Н. Кулик [134], Г. Чернявською 

[243] та іншими науковцями, які самореалізацію пов’язують з виявленням 

особистістю рис характеру, здібностей, нахилів, потенційних можливостей, 

цінностей.  

Як cвідчить аналіз наукових праць з питань і розвитку ресурсів 

особистості [71; 106; 208; 221], профеcійна cамореалізація внутрішніх 

реcурсів майбутнього фахівця пов’язана зі зміною системи його 

профеcійних потреб і цінностей, які  змінюються протягом усього навчання 

у ЗВО, при цьому вiдбувається як кiлькісна (збiльшення або зменшення), 

так і якiсна їх змiна (змiст і спрямованiсть).  

Ураховуючи результати дослідження Л. Рибалко [220], до потреб 

професійної самореалізації внутрішніх потенціалів майбутнього фахівця 

відносимо: потребу пізнавати власні ресурсні можливості; визначати силу 

можливостей та способи їх реалізації у процесі професійної підготовки; 

реалізовувати внутрішній потенціал за оптимальний  час; отримувати успіх 

та задоволення від максимальної реалізації потенційних можливостей та 

прогнозувати перспективи в самореалізації власних ресурсних можливостей 

під час навчання у ЗВО та майбутній життєдіяльності [220].  
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Людина як біосоціальна істота інтеріоризує із середовища суспiльні 

вiдносини, якi накладаються на її природнi задатки й потенцiї. Ресурси у 

такий спосiб поповнюються, вiдновлюються. Частина з них реалiзується 

постійно або частково, певною мiрою, тобто виступає як актуальне 

особистості. Інша частина ресурсiв перебуває в нереалiзованому стані, 

тобто в потенцiйному станi,  і до того ж залягає в людині у формi двох 

пластів. Один з них виступає як запас незадіяного і «Я» про нього не знає, а 

інший – «Я» знає, але спеціально приховує, тобто резерв потенціалу. 

Потенційне людини може переходити в актуальне за різних обставин. Такі 

обставини можуть бути суб’єктивними – студент прагне змін, реалізації 

прихованих ресурсів, а також об’єктивними – як цього потребує фахова 

підготовка [221]. Перехід від потенційного до актуального в майбутнього 

фахівця можна вважати прогресивними змінами, адже при цьому 

розширюються можливості професійної самореалізації, і студент може 

більш повно розкритися.  

Використання студентом в навчанні власного потенціалу забезпечує  

процеси самості (самовизначення, самоактуалізація, самореалізація, 

самоорганізація (В. Дружилов, Ю. Ібрагім, Н. Лосєва, Л. Рибалко та ін.).  

Самореалiзація вимагає визначення мети, до якої прагнуть викладачі, 

cтуденти, роботодавці на пiдприємстві, а також конкретизує  кiнцевий 

бажаний результат (відповідність цільовим установкам отриманого на 

виході). Саме привабливість майбутнього результату надає вмотивованості 

процесу професійної підготовки й активізує внутрішні ресурси особистості.  

Мобілізацію та інтеграцію психологічних особливостей людини для 

досягнення цілей діяльності та поведінки забезпечує саморегуляція, яка 

сприяє виробленню гармонійної поведінки майбутнього фахівця. На основі 

саморегуляції розвивається здатність керувати собою в процесі реалізації 

поставленої мети, спрямовуючи свою поведінку відповідно до вимог  

навчальних і  професійних завдань. 
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Саморозвиток забезпечує реалізацію суб’єктної позиції майбутнього 

фахівця в особисто-професійному зростанні. Головним механізмом 

саморозвитку як цільової впливу людини на себе є вирішення майбутнім 

інженером творчих завдань, які постійно ускладнюються. При цьому 

саморозвиток майбутніх інженерів-радіотехніків пов’язують з уміннями 

швидко і точно охоплювати суть проблеми, здатність бачити найменші 

витратні рішення, визначати практичний вихід, прогностичними вміннями.  

Узагальнення ідей авторів наукових праць (Г. Балл [19], Л. Грень [63], 

Л. Рибалко [220], І. Шаршов [247],та інші) дає підстави для висновку, що 

професійну самореалізацію студентом власних ресурсних можливостей 

можна розглядати як конкретні дії майбутнього фахівця (пізнання, 

сприйняття, розуміння, усвідомлення, уявлення тощо), які пов’язані з 

процесами самості (cамовизначення, cамоактуалiзація, самовдосконалення, 

cаморегуляція, саморозвиток) у професiйній дiяльності, які, на нашу думку, 

акумулюються в понятті «професiйне самовиховання», який визначаємо як 

відносно відособленою діяльністю як є свідомо передбаченою і керованою 

діяльністю суб’єкта з особистісного вдосконалення з метою досягнення ним 

високих результатів, необхідних для професійного становлення і розвитку, 

що в майбутньому сприятиме ефективному здійсненню професійних 

функцій.  

Узагальнюючи вищезазначене, констатуємо: самореалізації 

внутрішніх потенціалів сприяють: формування мети, потреб і мотивів 

самовиховання і самореалізації у діалектичній єдності; розвиток умінь 

самовиховання і самореалізації, тобто вмінь виявляти, пізнавати, 

реалізовувати власний внутрішній потенціал, а також умінь ідентифікації, 

самоорганізації, рефлексії; залучення студента до самоосвіти, 

самонавчання; правильне використання захисних механізмів особистості 

(витіснення, утворення протилежної реакції, проекції, виміщення, 

раціоналізації тощо). Важливу роль у самореалізації внутрішніх 

потенціалів майбутнього фахівця відіграє професійне самовиховання.  
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Отже, підготовка майбутнього фахівця радіотехнічної галузі до 

виконання ним професійних обов’язків – складна, багатогранна проблема, 

успішне розв’язання якої залежить від оптимізації професійної підготовки, 

що вимагає звернення до ресурсного підходу.  

Суть організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 

на засадах ресурсного підходу полягає у створенні таких умов взаємодії 

його суб’єктів, завдяки яким цей розвиток буде максимально можливим для 

кожного студента. 

Застосування ресурсного підходу дає можливість попереджувати або 

знижувати в майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей професійні 

деформації, а також сприяє розвитку необхiдних професійних компетенцiй 

та швидкій психологiчній адаптацiї до нових умов, у яких вiдбувається 

освiтній, а в майбутньому виробничий процеc.  

Формування професійної компетентності майбутніх інженерів на 

засадах ресурсного підходу вимагає спонукання їх до реалізації процесів 

самості – професійної самореалізації, саморозвитку, саморегуляції та 

самоорганізації. Вони відповідають таким сутнісним характеристикам 

оптимізації, як доцільність, альтернативність, раціональність і 

процесуальність.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Узагальнення різних підходів учених до розуміння суті поняття 

«компетентність» дало можливість розкрити цей феномен як результат 

оволодіння людиною певною компетенцією, що передбачає наявність у неї 

достатнього рівня сформованості знань, умінь, особистісних якостей та 

досвіду здійснення певної діяльності. Компетенцію розглянуто як певну 

попередньо задану вимогу (норма) до підготовки людини, яка являє собою 

сукупність особистісних властивостей (знань, умінь, навичок тощо), 

необхідних для якісної продуктивної діяльності стосовно певних 

визначених предметів і процесів. 

Професійна компетентність є інтегральною характеристикою 

особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, 

яких достатньо для досягнення мети певного роду діяльності, а також його 

професійно-моральну позицію, що полягає в готовності ставити перед 

собою цілі та приймати рішення, що забезпечують їх реалізацію, 

здійснювати ефективну професійну діяльність і спілкування. 

  Особливості професійної компетентності сучасного інженера 

вимагає сформованості таких особистісних якостей і вмінь, як: гнучко 

адаптуватися в змінних життєвих і професійних ситуаціях, уміти самостійно 

набувати необхідні знання впродовж життя; самостійно критично мислити, 

уміти бачити в реальній дійсності проблеми та, використовуючи сучасні 

технології, шукати шляхи  раціонального їх вирішення; бути здатними 

генерувати нові ідеї, творчо мислити; самостійно працювати над розвитком 

власної моральності, інтелекту, культурного рівня; раціонально 

використовувати комп’ютерну техніку; застосовувати власні потенційні 

можливості для професійного самовдосконалення.  

Установлено, що постійне підвищення вимог до професійної 

підготовки майбутніх інженерів-радіотехніків, що постійно ускладнює 

зазначений процес, вимагає особливої уваги до оптимізації процесу 
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професійної підготовки, яка в змозі значною мірою підвищити якість вищої 

професійної освіти. 

Оптимальність є тим принципом, що висуває вимоги раціональності, 

зваженості, розумності, додержання всіх інших принципів наукової 

(раціональної) організації праці студентів. Оптимізуючи процес підготовки 

інженерних працівників у ЗВО, необхідно забезпечувати взаємозв’язок між 

професійно-кваліфікаційної та професійно-особистісної складовими 

інженерної компетентності. 

Доведено, що оптимізація процесу формування професійної 

компетентності студентів виключає гіперболізацiю тих чи iнших способів 

дiяльності, недооцiнку окремих прийомiв чи засобiв навчання, 

перебiльшення ролі традиційних способів і засобів організації освітнього 

процесу, якi не враховують конкретних умов і можливостей викладачів і 

студентів. Оптимiзація передбачає постiйний творчий пошук найкращих 

варiантів організації освітнього процесу, що необхідно передбачає усунення 

перевантажень студентів навчальною роботою будь-якого виду, 

оптимального темпу навчання, оптимального обсягу самостійної роботи.  

З’ясовано, що оптимізація процесу формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців спирається на положення ресурсного 

підходу в педагогіці, який визначає сукупність умов і засобів, необхідних 

для реалізації потенційних можливостей студентів. 

Освіта як ресурс розвитку особистості майбутнього фахівця знаходить 

виявлення:  у проектуванні освоєння студентом професійною 

компетентністю, підтримці інновацій у освітньому середовищі вищого 

закладу освіти, інвестиціях, варіативності цілей, змісту, форм і методів 

упливу на особистість студента, розкриття і збереження потенціалів тощо. 

Установлено, що стосовно розвитку особистості ресурси поділяють на 

зовнішні та внутрішні. Внутрішні ресурси є індивідуальним надбанням 

особистості, зумовлюють її унікальність і джерело розвитку. На відміну від 
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зовнішніх ресурсів, вони зумовлюють унікальність особистості майбутнього 

фахівця, виступають джерелом його розвитку, персоналізації.  

Установлено, що активний розвиток ресурсів особистості відбувається 

в процесі самореалізації, суть якої  відображає самостійне прагнення 

студента до максимального саморозкриття внутрішнього потенціалу, 

передбачення результатів власного професійного становлення і 

вдосконалення. Професійна самореалізація студентом власних ресурсних 

можливостей передбачає конкретні дії майбутнього фахівця (пізнання, 

сприйняття, розуміння, уявлення тощо), які пов’язані з процесами самості 

(самовизначення, самоактуалізація, самовдосконалення, саморегуляція, 

саморозвиток) у процесі професійної підготовки. 
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РОЗДІЛ 2. 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА РАДІОТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ 

 

2.1. Теоретико-методологічне підґрунтя визначення педагогічних 

умов ефективності формування професійної компетентності студентів 

радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу 

 

Успішне формування професійної компетентності  майбутніх фахівців 

радіотехнічної галузі на засадах ресурсного підходу можливе за наявності 

відповідних педагогічних умов,  визначення яких вимагає уточнення суті 

цього поняття, оскільки підходи вчених до тлумачення зазначеного поняття 

в науці різняться. 

У загальному розумінні поняття «умови» – це обставини, особливості 

реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється що-небудь [50].  

Як філософська категорія «умова» виражає відношення предмета до 

його навколишніх явищ, без яких вiн iснувати не може. Сам предмет 

виступає як щось обумовлене, а умова – як відносно зовнiшнє до предмету 

різноманіття об’єктивного свiту [306; 307; 308].  

Дефініція «умова» означає «…істотній компонент комплексу об’єктів 

(речей, їх станів, взаємодій)», із наявності якого слідує необхідність 

існування якого-небудь (залежно від предметного поля дослідження) явища 

[306]. Умова визначає появу подій, наслiдків. 

Педагогічні умови як сукупність об’єктивних можливостей, обставин, 

заходів, які супроводжують освітній процес певним чином структуровані. 

[282]. Залежно від мети і напряму наукового дослідження різні вчені 

включають у комплексне поняття «педагогічні умови» різні компоненти.  
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У контексті нашого дослідження доцільним вважаємо визначення 

педагогічної умови як сукупності факторів, компонентів, необхідних і 

достатніх для виникнення функціонування та зміни педагогічної системи 

[297].  

Поділяючи позицію А. Літвина, під педагогiчними умовами розумiємо 

сукупність рiзнопланових соцiально-педагогiчних і дидактичних чинників, 

необхiдних і достатнiх для виникнення та раціонального стійкого 

функціонування певної педагогічної системи [173].  

Ураховуючи вище зазначене, педагогічні умови формування 

професійної компетентності  майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на 

засадах ресурсного підходу розглядаємо як взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик функціонування 

досліджуваного процесу, що забезпечує його високу результативність і 

відповідає психолого-педагогічним критеріям оптимальності. 

Водночас ми поділяємо позицію вчених [295; 297; 322 та ін.], які не 

вважають за необхідне брати до уваги всю сукупність об’єктів, що 

утворюють середовище досліджуваного педагогічного явища, оскільки в 

такому випадку в їх число потрапляють і випадкові об’єкти, що суттєва на 

нього не впливають. 

Під час визначення й обґрунтування педагогічних умов формування 

професійної компетентності  майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на 

засадах ресурсного підходу враховували: 

 результати наукових праць з проблеми  формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі (див. П.1.1.); 

 положення ресурсного підходу та властивості індивідуальних 

ресурсів особистості (див. П.1.2.) 

Визначення педагогічних умов ефективності формування професійної 

компетентності  майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на засадах 

ресурсного підходу вимагала з’ясування логіки вказаного процесу. 
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У процесі дослідження на основі вивчення наукової літератури та 

власного педагогічного досвіду дійшли висновку, що процес формування 

професійної компетентності  майбутніх фахівців радіотехнічної галузі 

передбачає такі етапи [161]:  

1) організаційно-підготовчий (створення сприятливого освітнього 

середовища на основі зовнішніх ресурсів навчального закладу; підготовка 

викладачів до застосування ресурсного підходу до професійної підготовки 

студентів, розроблення відповідного навчально-методичного 

інструментарію);  

2) діагностико-проектувальний (діагностика і самодіагностика рівня 

сформованості професійної компетентності студентів, їхніх внутрішніх 

ресурсів та розробка на цій основі загальної стратегії забезпечення 

сформованості в майбутніх фахівців професійної компетентності та 

визначення індивідуальних траєкторій професійного становлення й 

розвитку студентів); 

 3) змістово-діяльнісний, який включає мотиваційно-спонукальний 

(розвиток професійної мотивації студентів, вироблення в них прагнення до 

професійного саморозвитку на основі реалізації внутрішніх ресурсів), 

інформаційно-когнітивний (набуття студентами професійних знань, а також  

уявлень і знань про власні ресурсні можливості та способи їх застосування в 

різних видах професійної підготовки), операційно-процесуальний 

(оволодіння студентами професійними вміннями, а також уміннями 

раціональної організації навчально-пізнавальної діяльності) підетапи;  

4)  рефлексивно-самотворчий (стимулювання студентів до 

застосування власних ресурсів із метою професійного самовдосконалення і 

творчої самореалізації).  

Під час визначення педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі враховували 

фактори, які впливають на цей процес. На основі аналізу наукових праць із 

досліджуваної проблеми (І. Озарко, Л. Книш і Н. Мойсеєнко [231], 
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О. Пометун [249] та ін.) дійшли висновку, що важливими факторами 

формування професійної компетентності є:   

–  змістові (відбір змісту навчальних занять, інтеграція різних 

навчальних дисциплін і курсів, виділення провідних ідей щодо модернізації 

змісту професійної підготовки тощо); 

– технологічні (організація активних форм навчання, використання 

інноваційних освітніх технологій, у тому числі ІКТ; контрольно-

оцінювальні процедури тощо); 

– акмеологічні (формулювання цілей професійного навчання, система 

мотивації та стимулювання, включення майбутніх фахівців у керування 

освітнім процесом, сприяння творчій діяльності, розвиток креативності) 

[231]. 

У процесі дослідження з’ясували, що ресурсний підхід до формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців тісно пов’язаний з іншими 

методологічними підходами, зокрема системним, компетентнісним, 

особистісно-діяльнісним, аксіологічним. Тож під час обґрунтування 

педагогічних умов ефективності досліджуваного процесу на засадах 

ресурсного підходу спиралися на основні положення вказаних 

методологічних підходів, як-от: 

1. Системний підхід відображає закони взаємозв'язку і 

взаємозумовленості компонентів системи «людина-професія». Наукова 

ідеологія системного вимагає вивчення індивідуального потенціалу 

професійного розвитку як системної властивості, яка утворюється у зв’язку 

з включенням і в результаті включення людини в діяльність [83–85;182].  

У професійній освіті дотримання системності передбачає: системність 

змісту, без якого не може існувати ані дисципліна в цілому, ані будь-який з 

її елементів (модулів); поєднання пізнавальної та навчально-професійної 

складових підготовки, що відображає алгоритм формування пізнавально-

професійних умінь і навичок; системність контролю, яка забезпечує 
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формування здатності майбутніх фахівців трансформувати набуті 

професійні вміння та навички [314]. 

Системний підхід у процесі формування професійної компетентності 

студентів на засадах ресурсного підходу визначає положення про 

взаємозв’язок шляхів і методів досягнення необхідного рівня 

досліджуваного нами феномену, про комплексний характер зовнішніх 

чинників і умов, про різноманітність рівнів і про механізми психічної 

актуалізації та активізації індивідуального ресурсу особистості майбутнього 

фахівця, можливості взаємної компенсації і стимуляції різних компонентів 

психічної системи діяльності при підтримці необхідного рівня 

індивідуального потенціалу професійного розвитку людини.  

На основі вивчення наукових праць учених (Б. Ананьєв [7], 

С. Дружилов [84], Б. Ломов [182] та ін.) дійшли висновку, що системний 

підхід дає можливість  визначити особливості тих системних зв’язків, які 

існують між окремими компонентами (видами) індивідуального ресурсу 

студентів, а в міру його реалізації в процесі формування їхньої професійної 

компетентності побачити системні зміни в рівнях її сформованості.  

Системний підхід виявляється в побудові навчальних дисциплін, які 

складають єдину систему професійної підготовки. Так, предметом 

засвоєння в теоретичному курсі дисциплін циклу професійної підготовки з 

позицій системного підходу є радіотехнічні знання, які мають бути 

спрямовані на формування професійних компетенцій студента. Отже, в 

цьому аспекті кожна дисципліна є частиною загальної системи професійної 

підготовки майбутнього фахівця радіотехнічних спеціальностей. 

2. Синергетичний підхід дає можливість розробити систему 

формування  професійної компетентності студентів як відкриту систему, що 

здійснює обмін інформацією з іншими системами; забезпечити перехід від 

організації до самоорганізації  студентами діяльності з оволодіння 

професійною компетентністю (тобто до професійної самореалізації та 

самовдосконалення студентів).  
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У синергетиці системи, що самоорганізуються, розглядають у 

контексті таких основних характеристик, як «нелінійність (можливiсть 

кількох варiантів розвитку системи), вiдкритість (обмін речовиною, 

енергiєю, iнформацією), когерентнiсть (узгодженiсть взаємодії елементiв, 

що проявляється в масштабі вcієї cистеми)i[91, с. 811].   

Як було вище зазначено, до внутрішніх ресурсів відносять 

інтелектуальні, когнітивні, емоційні, вольові, мотиваційні, 

темпераментальні та інші особливості, характеристики особистості. З 

огляду на це, індивідуальні ресурси майбутнього фахівця розглядаємо як 

багаторівневу систему зі складною нелінійною структурою, а різні види 

особистих ресурсів – як її підсистеми [199]. 

Для нашого дослідження є важливим висновок, якого дійшов В. Лутай 

[187], аналізуючи синергетичний підхід в освіті: на засадах синергетичної 

парадигми можна оптимізувати вирішення головного завдання cучасної 

оcвіти, тобто формування особиcтості, яка змогла б краще поєднувати 

індивідуальні інтереси з усіма більш загальними cуспільними інтересами.  

Цінними для нашого дослідження є положення, які сформулювала 

Т. Новаченко: синергетичний підхід у педагогіці створює умови для 

самореалізації, надання можливості тому, хто навчається, виявити себе, 

залишити непотрібне, а замість цього одержати цінну інформацію для 

становлення особистості в подальшому житті, у тому числі в професійній 

діяльності. Ідея пріоритетної ролі особистісних структур свідомості, що 

базується на синергетичному тлумаченні феномену самореалізації, полягає 

в здатності системи до самоперетворення в нову якість, тобто до 

саморозвитку [225, с. 6]. 

3. Компетентнісний підхід, як і ресурсний підхід передбачає 

пріоритетну орієнтацію на такі цілі-вектори професійної освіти, як: 

здатність до навчання, самоактуалізація, самовизначення 

(самодетермінація), соціалізація, розвиток індивідуальності особистості 

[101]. Докладно положення компетентнісного підходу розкрито в П. 1.1.  
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4. Положення особистісного підходу дають можливість зв’язати 

індивідуальний ресурс професійного розвитку студента та його професійну 

компетентність не тільки з його професійними характеристиками, але і з 

особливостями мотиваційної, когнітивної, емоційно-вольової сферами 

особистості.  

У широкому сенсі особистісний підхід до вивчення індивідуального 

ресурсу людини передбачає також оцінку впливу на нього таких 

структурно-динамічних характеристик, як особливості станів різних систем 

і функцій організму, що забезпечують енергетичний потенціал людини [83; 

84]. Отже, особистісний підхід, як і ресурсний,  вимагає орієнтації на 

психологічні і фізіологічні ресурси особистості [245].  

Сьогодні більшість учених схиляються до думки, що особистісний 

підхід ‒ це не просто врахування індивідуальних особливостей особистості 

в професійній діяльності, але вивчення, передусім, шляхів становлення 

цілісної особистості професіонала. 

На підставі аналізу наукової літератури (О. Леонтьєв [170], М. Каган 

[121], В. Лозова [180], О. Попова [251] та інші) можна стверджувати, що 

особистісний потенціал і сама особистість розвивається в діяльності, адже 

саме діяльність є  основою розвитку особистості. Тож можна стверджувати 

про зв’язок ресурсного і особистісно-діяльнісного підходу, основним 

положенням якого є визнання провідної ролі діяльності в процесі 

формування професійної підготовки студентів, у тому числі їхньої 

професійної компетентності. 

Особистісно-діяльнісний підхід спрямований на реалізацію в 

технічних ЗВО індивідуальних траєкторій професійної підготовки 

студентів, методів самопроектування і самоконтролю на основі актуалізації 

механізмів самореалізації, самовиховання, необхідних для неперервного 

професійно-особистісного розвитку майбутніх інженерів-радіотехніків. 

Особистісно-діяльнісний підхід, зазначає Л. Марцева, дає можливість по-

новому підійти до вирішення проблеми оптимально ефективного засвоєння 
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знань, формування умінь та їх застосування, раціонального співвідношення 

теорії і практики у професійній підготовці студентів [199] .  

5. Аксіологічний підхід.  Як і ресурсний, аксіологічний підхід у 

професійній освіті орієнтований на Людину як найвищу цінність 

соціального буття та ставленням до неї як суб’єкта пізнання, спілкування, 

творчості.  

Суть аксіологічного підходу полягає в гуманістичній спрямованості 

педагогічної діяльності на розвиток того, хто навчається, що визначає мету, 

результат і головний критерій ефективності професійної підготовки [238]. 

Зазначений підхід передбачає розкриття цінностей як сутнісних сил 

особистості студента, його інтелектуального, морального, творчого 

потенціалу, що виражається у здатності майбутнього фахівця вільно 

орієнтуватися у складних соціальних, навчальних і професійних ситуаціях, 

обирати, здійснювати інноваційні процеси.  

У дослідженні спиралися на ідеї, сформульовані в працях учених, 

предметом яких став зазначений підхід: І. Беха [31], О. Вишневського [53], 

В. Лутая [187], О. Сухомлинської [292], Н. Ткачової [298] та ін.  

Як зазначає Є. Єфімов, у професійній освіті аксіологічний підхід 

виконує роль ланки між пізнавальним і практичним ставленням до світу 

(теорією і практикою), оскільки зміст оцінно-цільового та дієвого аспектів 

життєдіяльності людини визначається спрямованістю активності 

особистості на осмислення, визнання, актуалізацію та створення 

матеріальних і духовних цінностей [92].  

Аксіологічний підхід визнає кожного учасника освiтнього процесу 

активним суб’єктом дiяльності, дозволяє вибудувати суб’єкт-суб’єктні 

вiдносини та створити сприятливий психологiчний клiмат у процесі 

навчання [199]. 

О. Вишневський виділяє шість груп цінностей: цінності особистого 

життя (мудрість, працьовитість, воля, врівноваженість тощо); цінності 

родинного життя (гармонія стосунків, вірність, гостинність, злагода тощо); 
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національні цінності (патріотизм, почуття національної гідності та ін.); 

абсолютні вічні цінності (правда, справедливість, доброта, віра, надія, 

любов тощо); громадянські цінності (права і свободи людини, пошана до 

закону тощо); валеоекологічні цінності (дбайливе ставлення до 

навколишнього середовища, увага до здорового способу життя, власного 

здоров’я) [53, с. 92]. 

Отже,  зазначені підходи тісно взаємопов’язані з ресурсним підходом, 

адже всі вони передбачають створення сприятливих психолого-

педагогічних умов із метою підготовки компетентного фахівця в  різних 

видах діяльності. 

Комплексне врахування наукових підходів, слушно зазначає 

Л. Марцева, дозволяє оптимізувати процес професійної підготовки 

студентів, зокрема, у межах вибору цілей, пошуку необхідних зовнішніх і 

внутрішніх ресурсів, ефективних управління навчанням і способів 

контролю, що забезпечує формування цілісної особистості компетентного 

фахівця радіотехнічної галузі, який характеризується знаннями, вміннями, 

професійними якостями, необхідними для компетентного виконання 

професійної діяльності та їх подальшого вдосконалення в умовах 

виробництва [199]. 

Вищезазначені положення були враховані під час обґрунтування 

педагогічних умов, створення і використання яких сприятиме ефективності 

процесу формування професійної компетентності  майбутніх фахівців 

радіотехнічної галузі на засадах ресурсного підходу.  

 

2.2. Педагогічні умови ефективності формування професійної 

компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей на засадах 

ресурсного підходу 

2.2.1. Підготовка викладачів до застосування ресурсного підходу в 

процесі формування професійної компетентності студентів  
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Обґрунтовуючи першу умову ефективності формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на засадах 

ресурсного підходу, виходили з того, що успішність реалізації основних 

завдань професійної підготовки студентів  значною мірою зумовлюється  

рівнем особистісних, професійних здібностей викладачів, його професійної 

компетентності в досліджуваному нами напрямі, адже, як указують учені 

(В. Сластьонін, І. Ісаєв, Е. Шиянов [238]), для того, щоб управляти 

розвитком особистості, необхідно бути компетентним. Жодна сучасна 

інноваційна освітня технологія або технічні засоби навчання не в змозі 

забезпечити  викладачеві  ефективне виконання професійних завдань, у 

тому числі з формування професійної компетентності студентів на засадах 

ресурсного підходу, якщо він теоретично і практично не буде 

підготовлений у цьому напрямі. 

Проте більшість науково-педагогічних працівників вищої школи не 

мають базової психолого-педагогічної освіти, хоча саме вона значною 

мірою визначає успішність реалізації ними всіх функцій педагогічної 

діяльності. З огляду на це одним із найбільш актуальних завдань 

підвищення професіоналізму сучасного молодого викладача стає розвиток 

його педагогічної культури. 

Як свідчать результати досліджень (В. Дмитриєва й Івшина [78], 

М. Згурська [99], Л. Марцева [199] та ін.), викладацький склад технічних 

ЗВО поповнюється в основному фахівцями, які отримали вищу освіту в 

певній предметній сфері, за фахом, як правило, не пов’язаним з 

викладацькою діяльністю. Починаючи свою викладацьку діяльність у вищій 

школі, такі фахівці зазвичай вважають провідними наукові проблеми самої 

спеціальності, а не проблеми підготовки майбутніх фахівців із цієї 

спеціальності. Звідси власне педагогічна діяльність викладачів складається з 

інтуїтивно-емпіричних рішень або в ході освоєння і копіювання прийомів 

більш досвідчених колег. Педагогічний  досвід набувається, таким чином 
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поступово, «методом спроб і помилок»,  без належної опори на педагогічні 

знання. 

Аналіз сучасної системи підготовки викладачів технічних 

університетах дає підстави для твердження, що вона орієнтована головним 

чином на розвиток фахових умінь і навичок. При цьому педагогічну 

підготовку значна кількість викладачів технічних ЗВО вважає 

«другорядною» і навіть «необов’язковою». Утім, недостатній рівень 

педагогічної компетентності викладачів призводить до зниження 

ефективності професійної діяльності, рівня викладання навчальних курсів, 

організації навчально-дослідної та науково-дослідної роботи зі студентами 

тощо.  

Отже, важливим чинником успішного здійснення процесу 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців є 

професіоналізм викладача – його наукова і педагогічна кваліфікація, 

відповідна мотивація і професійно-педагогічна  компетентність (глибокі 

базові наукові, фахові та психолого-педагогічні знання, ерудиція, 

педагогічна майстерність, здатністю розбудити приховані ресурсні 

можливості студента; володіння сучасними інноваційними освітніми 

технологіями, різноманітним навчально-методичним інструментарієм 

тощо), особистісні якості (морально-етичні якості (тактовність, 

толерантність, відповідальність тощо), шанобливе ставлення до студентів, 

зацікавленість в їхніх успіхах, розуміння їхніх проблем і прагнень. 

Проте, як свідчать результати пілотажного дослідження, знаннями і 

вміннями щодо формування професійної компетентності в майбутніх 

фахівців технічного профілю, у тому числі радіотехнічних спеціальностей, 

на засадах ресурсного підходу достатньою мірою володіють лише 10,8 % 

(усього опитано 112 осіб) викладачів технічного ЗВО. 

Отже, ефективне вирішення завдань, пов’язані з формуванням у 

майбутніх інженерів професійної компетентності на засадах ресурсного 

підходу вимагає потребує вдосконалення всієї системи психолого-
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педагогічної підготовки науково-педагогічного складу ЗВО, його глибокого 

знайомства з теорією організації освітнього процесу, його 

закономірностями і  принципами. 

Серед головних функцій викладача в контексті нашого дослідження 

виокремлюємо  такі: прогнозування мети і завдань професійного розвитку 

кожного студента; науковий підхід до планування всіх видів діяльності 

студентів з урахуванням індивідуальних ресурсів; консультації та поради з 

реалізації з визначення особистісної траєкторії професійного саморозвитку; 

індивідуалізація роботи з урахуванням особливостей студентів; урахування 

індивідуальних нахилів, інтересів кожного студента; поступове ускладнення 

навчально-професійних завдань; розширення сфери діяльності студентів; 

координація педагогічних вимог викладачів, які працюють на факультеті; 

стимулювання студентів на досягнення успіху  в різних видах професійної 

підготовки; пропагування здорового способу життя.  

Для успішного формування  професійної компетпентності 

майбутнього фахівця радіотехнічної галузі на засадах ресурсного підходу 

викладач повинен володіти багатьма компетенціями, які доцільно, на нашу 

думку,  згрупувати так:  

 теоретико-інформаційні – знання особливостей професійної 

підготовки майбутніх фахівців радіотехнічної галузі у світлі сучасних 

викликів; психологічних особливостей студентів; теоретичних основ 

формування професійної компетентності студентів, володіння методикою 

здійснення цього процесу; усвідомлення значення ресурсного підходу для 

оптимізації процесу формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців; знання суті ресурсного підходу, його основних положень,  шляхів 

розвитку внутрішніх ресурсних можливостей особистості з урахування при 

цьому зовнішніх ресурсів; уміння отримувати інформацію з різних джерел; 

 діагностико-конструктивні – вміння здійснювати діагностику 

психофізіологічних і особистісно-професійних ресурсів майбутніх фахівці; 

володіти вміннями цілепокладання (ставити мету педагогічних заходів на 
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кожному етапі професійної підготовки студентів згідно діагностичних 

даних та у відповідності до результатів попередньої роботи; планування 

(підбирати і розподіляти за етапами моніторингу дії; найбільш ефективні 

форми, методи і засоби моніторингової діяльності);  

 дослідницько-прогностичні – вміння висувати наукові припущення 

на основі новітніх досягнень психолого-педагогічної науки, застосовувати 

методи науково-педагогічного дослідження, аналізувати отримані дані й на 

їх основі здійснювати педагогічну прогностику професійного розвитку 

студента, перспективи розвитку його індивідуальних потенціальних 

можливостей і ресурсів; 

 стимулювально-мотиваційні – визначати характер і особливості 

потреб, мотивів діяльності, рівня домагань студентів, використовувати 

різноманітні методи психолого-педагогічної діагностики; підтримувати і 

формувати позитивно-активне ставлення до професійного розвитку і 

саморозвитку; викликати і підтримувати професійний інтерес до розвитку 

індивідуального ресурсу майбутніх фахівців, використовуючи різні засоби 

активізації внутрішньої мотивації (стимулювання розумової активності, 

створення умов для самореалізації тощо); використовувати засоби 

зовнішнього стимулювання діяльності (похвала, заохочення); підтримувати 

і розвивати внутрішні потреби в самопізнанні, саморозвитку, 

самовдосконаленні;  

 змістово-технологічні – вміння застосовувати заходи, спрямовані 

на енергономічне освітнє середовище; вносити корективи у зміст 

навчальних дисциплін з урахуванням ресурсного підходу; застосовувати 

педагогічний інструментарій (форми, методи, засоби, освітні технології), 

який сприяє оптимізації  процесу формування професійної компетентності 

студентів; надавати педагогічну допомогу студентам щодо раціональної 

організації праці в різних видах професійної підготовки;  володіння 

сучасними ІКТ та педагогічними програмними засобами тощо;  
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 контрольно-корекційні – контролювати, аналізувати і оцінювати 

власну діяльність з організації моніторингу, визначати успішність її 

перебігу в актуальних умовах; своєчасно здійснювати на основі самоаналізу 

необхідну корекцію власної діяльності і діяльності студентів; при внесенні 

змін у діяльність зберігати її загальну спрямованість і зміст, реалізувати 

заплановані цілі і завдання; 

 організаційно-комунікативні – організовувати діяльність студентів 

у різних видах професійної підготовки; використовувати на практиці й 

раціонально поєднувати різноманітні способи взаємодії зі студентами з 

метою створення сприятливого клімату на заняттях і в позааудиторній 

роботі; встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини зі студентами 

у формальній і неформальній обстановці, які найбільш сприяли б реалізації 

положень ресурсного підходу; діагностувати комунікативні якості студентів 

і враховувати їх у процесі формування професійної компетентності; 

створювати в групі доброзичливу, сприятливу атмосферу, встановлювати 

доброзичливі стосунки між колегами і студентами; 

 рефлексивно-аналітичні – аналізувати результати формування 

професійної компетентності студентів, оцінювати за цими результатами 

рівень якості навчання у зв’язку з розвитком індивідуальних ресурсів 

майбутніх фахівців; виявляти причини утруднень (власних і студентів), що 

склалися в процесі формування професійної компетентності, помилок і 

можливих шляхів їх запобігання і подолання в подальшій роботі; робити 

висновки за результатами аналізу і використовувати їх при плануванні 

подальшої діяльності. 

Кожен викладач повинен усвідомити, що реалізовуючи ресурсний 

підхід, він має допомагати студентам оволодіти всіма аспектами, етапами і 

компонентами освітньої та професійної діяльності, забезпечувати вибір 

способів і прийомів, які найбільш доцільні для конкретного студента 

відповідно до його специфічних особливостей, індивідуальних ресурсів.  
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Вищенаведені положення дали можливість сформулювати першу 

умову ефективності досліджуваного процесу: цілеспрямована психолого-

педагогічна підготовка викладачів до застосування ресурсного підходу в 

процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

радіотехнічної галузі.  

 

2.2.2. Стимулювання студентів до розвитку індивідуальних 

ресурсів у процесі професійної підготовки 

 

Науковцями (Ю. Ібрагім [116], О. Ігнатюк [117], Л. Марцева [199], 

О. Романовський [274], Т. Цецоріна [313] та ін.) доведено, що актуалізація 

внутрішніх ресурсів майбутнього фахівця знаходиться в діалектичній 

єдності з його мотивацією та ціннісними ставленнями в процесі 

професійної підготовки: успішність навчання й самореалізація студентів у 

майбутній професійній діяльності визначаються cилою і cтійкістю мотивів, 

їх множинністю, структурою та ієрархічністю [161].  

З огляду на те що, ефективність навчання залежить від активності 

зусиль самої особистості, від актуальної та потенційної структури ресурсів, 

які особистість має у своєму розпорядженні, здатності мобілізувати власні 

можливості, важливими для вирішення завдань формування професійної 

компетентності студентів є психологічні чинники – насамперед, 

вмотивованість студентів, прагнення їх оволодіти тією чи іншою 

діяльністю, здатності реалізувати внутрішні ресурси засобами в процесі 

усвідомленої професійної самореалізації. 

Отже,  результат професійної підготовки майбутнього інженера-

радіотехніка повинен включати не тільки систему знань, умінь і навичок, 

але й систему сформованих життєвих і професійних цінностей, спонукальні 

сили і мобілізаційну готовність до того чи іншого виду діяльності, 

спілкування, соціальні норми поведінки і засвоєні механізми взаємодії з 

навколишньою дійсністю. 

http://ua-referat.com/Діалектика


114 
 

Як доведено численними дослідженнями, мотиваційна сфера, яку 

складають потреби (як цілі), інтереси, ціннісні орієнтації, мотиви, нахили, 

ідеали, котрі детермінують реалізацію інших структурних компонентів, 

виступає як внутрішня умова розвитку особистості та її подальшого 

вдосконалення. Мотивація впливає на ціннісні орієнтації, інтелектуальні й 

емоційно-вольові процеси, забезпечує сталість професійних поглядів [66]. 

Важливо, що розвиток компонентів мотиваційної сфери студента приводить 

до суттєвих змін його ставлення до діяльності і до себе, що, у свою чергу, 

активізує процеси самості в процесі професійної підготовки.  

У контексті ресурсного підходу звернемо увагу на думку В. Бодрова 

про те, що основною функцією мотивів є мобілізація здібностей, 

функціональних можливостей, професійного досвіду людини на досягнення 

поставлених цілей, результатів діяльності [38].  

На основі узагальнення й систематизації результатів наукових 

досліджень (Б. Додонов [81], А. Литвин [173], А. Маркова, Т. Матис і 

О. Орлов [198], Л. Столяренко [289] та інші) виділено групи позитивних 

мотивів, якими мають керуватися студенти в процесі опанування 

майбутньою професією: широкі (відображають суспільну значущість 

навчання) і вузькі (відбивають значущість навчальних успіхів для 

мікросоціальних відносин) соціальні мотиви; професійні мотиви 

(відображають значущість навчальної діяльності для оволодіння 

майбутньою професією); пізнавальні мотиви (пов’язані з потребою в нових 

знаннях); мотиви творчої самореалізації (виражаються в прагненні до 

постійного вдосконалення способів добування знань, у постійному бажані 

визначати та усвідомлювати свої потенційні можливості й у прагненні 

розвивати їх;  у певних зобов’язаннях перед самим собою, рідними. 

знайомими, у спрямованості на пошук нових, раніше невідомих 

способів перетворення, удосконалення навколишньої дійсності або 

своєї діяльності) [161].  
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Уважаємо, що успішне формування професійної компетентності 

студентів на засадах ресурсного підходу вимагає усвідомлення ними 

важливості оволодіння нею як суспільного й особистого обов’язку; 

переконання у можливості й необхідності розвитку власних ресурсів; 

прагнення полегшити розумову працю й зробити її найбільш ефективною; 

виявлення інтересу до процесуального боку навчально-пізнавальної 

діяльності; укріплення потреби в самоосвіті; прагнення до здорового 

способу життєдіяльності. 

На підставі вивчення наукових праць (Т. Гордеєва [65], Л. Грень [67], 

Ю. Кулюткин [152], В. Михайличенко [274]; О. Романовський [275] та ін.) 

дійшли висновку, що особливе значення в контексті досліджуваної 

проблеми має мотивація досягнення, яка є важливим різновидом мотивації 

професійної підготовки студентів, що значною мірою визначає її спрямованість 

на професійну самореалізацію.  

Мотив досягнення показує, наскільки студент прагне до 

самореалізації своїх можливостей. У зв’язку з цим представляє інтерес так 

звана системна модель процесу мотивації діяльності досягнень 

запропонована Т. Гордеєвою [65]. Аналіз складових мотиву досягнення дає 

можливість, на думку вченого визначити, що його структуру складають не 

менше трьох компонентiв: прагнення до майcтерності (орієнтація у важкій 

роботі на cвій внутрішній cтандарт якості); прагнення до cуперництва  

(до змагання і лідерства); прагнення до роботи (задоволення від добре 

виконаної важкої роботи).  

У мотивації досягнення ключове значення має поняття успіху. Як 

зазначає С. Дружилов [85], не можна не визнати, що саме успіх або неуспіх 

у діяльності значною мірою визначає провідні тенденції розвитку людини.  

У тлумачних словниках зазначене поняття трактується  як 

досягнення будь-чого, суспільне визнання, добрі результати в роботі, 

навчанні [230];  як позитивний результат будь-якої справи, досягнення у 

будь-чому, а успішний ‒ такий, який досягає позитивних результатів [50]  . 
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Сучасні вчені під успіхом у широкому значенні розуміють досягнення 

поставленої мети, перевищення своїх колишніх результатів і соціальних 

норм [153]. У тих випадках, коли очікування людини збігаються (або 

перевершують) очікування оточуючих, найбільш значущих для людини, 

можна говорити про успіх. 

У соціально-психологічному аспекті мотив досягнення 

розглядається як мотив соціального успіху. Ученими доведено, що 

провідними особливостями людей з вираженим мотивом соціального 

успіху є висока активність і упевненість у собі, висока самооцінка [67]. 

А. Бєлкін,  розглядаючи поняття «успіх» із позицій різних наук 

(соціології, психології, педагогіки) визначає ситуацію успіху як 

«цілеспрямований, спеціально організований комплекс умов,  які 

дозволяють досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої 

особистості, так і колективу в цілому» [27, с.15]. Досягнення успіху 

передбачає отримання конкретного результату, а визнання цього факту 

може бути суспільним, локальним чи індивідуальним [67; 274; 275] . 

Стан успіху − це суб’єктивний стан емоційної задоволеності 

студента процесом і результатом самореалізації в діяльності і характером 

міжособистісного спілкування. Такий стан перетворює відносини студента 

з іншими членами мікросоціуму у відносини позитивної співпраці з 

єдиними цілями успішної самореалізації і самоствердження. Стан успіху 

створює на заняттях сприятливий емоційний мікроклімат, що сприяє 

продуктивній сумісній діяльності (виявлення симпатії, взаємодопомога, 

загальна зацікавленість в успіху, вирішенні проблем; доброзичлива 

обстановка, яка знімає напругу і хвилювання, формує довіру один до 

одного; усвідомлення студентами цінності один одного тощо) [67; 275]. 

На базі стану успіху можуть сформуватися стійкі почуття 

задоволення, нові, більш сильні мотиви діяльності, змінитися рівень 

самооцінки.  Отже, успіх може бути визначений як оптимальне 
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співвідношення між очікуваннями тих, хто оточує людину, самої людини і 

результатами його діяльності [243]. 

 Крім того, успіх може носити або частковий характер (тобто задача 

вирішена, але не перевершений рівень попередніх досягнень і рівень 

соціальних нормативів), або характер повноти (досягнення мети підвищеної 

складності, яка помітно перевищує попередні досягнення людини, його 

можливості і здібності,  а також середні соціальні норми). 

О. Лібін визначає вектор життєвого успіху людини як суму векторів 

особистісного успіху, розглянутого як ступінь самовдосконалення людини і 

професійного успіху. При цьому особистісний успіх виражається в 

досягнутому людському рівні особистісної зрілості, пов’язаної з відчуттям 

суб’єктивного благополуччя. Професійний успіх, на думку вченого, 

відбивається в ступені творчої своєрідності кінцевого результату (продукту) 

діяльності. [175]. 

Будь-яку діяльність можна розглядати як успішну (або неуспішну), 

якщо порівнювати її з яким-небудь еталоном якості. Такі еталони можуть 

бути конкретними або абстрактними, загальними або специфічними. У 

найпростіших випадках вони будуються з елементарних альтернатив 

(«вирішив не вирішив»; «вдалося ‒ не вдалося»). Однак у міру розвитку 

діяльності суб’єктів, підкреслює О. Піралова ці еталони стають більш 

складними (диференційованими) [243].  

С. Дружилов зазначає, основним критерієм успіху (неуспіху) є рівень 

домагань [85]. Якщо студент при вирішенні будь-якого завдання досягнув 

(перевершив) свої домагання, він переживає відчуття радості, задоволення. 

Це підвищує рівень домагань, стимулює активність для вирішення 

наступних завдань. Якщо ж студент їх не досяг, то відбувається 

переживання ситуації неуспіху і, відповідно, зниження домагань. При цьому 

слід відзначити, що задоволеність приносить досягнення людиною не всякої 

мети, а досить важкої, і в той же час посильної для нього. 
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Для нашого дослідження є слушною позиція, яку сформулювала 

О. Піралова: якщо розглядати успіх у контексті оптимізації, то успіх – це 

результат раціональних дій всіх суб’єктів, що беруть участь в отриманні 

компетентного працівника (випускника ЗВО) [242; 243].  

Також виходимо із загальноприйнятого і цінного для нашого 

дослідження положення сучасної теорії домагань і мотивації досягнень: 

людина сподівається на успіх і прагне до нього, і в той же час боїться і 

уникає неуспіху, який має зазвичай шкідливі наслідки, оскільки тягне 

покарання, зниження самооцінки і соціального статусу і пов’язані з ним 

негативні емоції [175].   

Учені (А. Маркова, Т. Матис, О. Орлов), розглядаючи професіоналізм 

крізь співвідношення мотиваційної та операційної сфер людини, дійшли 

висновку, що  успішна діяльність фахівця повинна виявлятися не тільки у 

високих результатах діяльності (кількість і якість виконаних дій, 

продуктивність), але і в станах людини (професійна мотивація, професійно 

значущі якості, професійна самооцінка і рівень домагань, можливість 

саморегуляції і стресостійкість, особливість професійної взаємодії) [198]. 

 Вищезазначене переконує в тому, що під час формування 

компетентного студента на засадах ресурсного підходу слід враховувати 

можливості (шляхи) досягнення успіху з урахуванням мотиваційної сфери.   

Як свідчить вивчення сучасної масової практики, більшість 

викладачів уважають студентів успішними, якщо вони виконують всі 

вимоги, що ставляться до вивчення предмета (якщо студенти виконують 

контрольні роботи (тести) в термін, успішно складають іспити тощо).  

Однак сучасним студентам недостатньо вирішувати типові завдання за 

відомими (заздалегідь наданими) алгоритмам, необхідно, щоб вони 

навчилися самостійності, в них необхідно «запалити факел інтересу до 

подальшої професійної діяльності», «налаштувати їх мотивацію» так, щоб 

вони прагнули досягти мети «з найменшими  витратами сил і часу» [18]. 
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У теорії самоактуалізації А. Маслоу, в якій  самоактуалізація 

розглядається як «повне використання і реалізація здібностей, таланту, 

потенціалу особистості» [202, с. 86]. Згідно цієї теорії, головним в 

особистості є прагнення до розкриття і розвитку свого потенціалу. 

Мотивація звичайної людини – прагнення до задоволення базових потреб 

(фізіологічних потреб, потреб у безпеці, у соціальних зв’язках). Успішна ж 

людина, за А. Маслоу,  орієнтована на задоволення потреб більш високого 

рівня, – «потреб зростання», до яких науковець відносить: 

– потреб у пошані (потреби в пошані з боку інших, так і потреби в 

самоповазі); 

– потреб самоактуалізації (потреби особистості в реалізації своїх 

потенційних можливостей і здібностей, у зростанні власної особистості, у 

розумінні і розвитку власного «Я»). 

Виходячи з результатів теоретичного аналізу цієї проблеми і 

результатів досліджень різних авторів [275; 276], для успішної людини 

характерні: 

1. Професійна зрілість, показниками якої є: 

– високий рівень професійних знань і умінь; 

– наявність інтересу до діяльності, додання їй особистісного сенсу; 

– наявність професійно значущих якостей; 

– творчі здібності; 

– комунікативна компетентність; 

– здібність до самовиховання і самовдосконалення. 

2. Активна життєва позиція, яка передбачає: 

– щире бажання самореалізації; 

– ціннісне самовизначення на трьох рівнях (емотивний, когнітивний, 

дієвий); 

– високий рівень мотивації досягнення успіху; 

– наявність головної мети в житті і знання стратегії і тактики їх 

досягнення. 
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3. Розвинені рефлексивні вміння: 

– самопізнання, самооцінка, самоконтроль; 

– самопрограмування на успіх, самовдосконалення; 

– позитивна самооцінка і позитивне мислення; 

– самопідкріплення шляхом самопереконання; 

– відчуття оптимізму й упевненості в собі. 

4. Результат оцінюється як успіх: 

– самою особистістю (суб’єктивне переживання результату як 

значущої позитивної події); 

– референтною групою (визнання успіху людьми, чия думка для 

суб’єкта є значущою); 

– об’єктивними даними показників успіху. 

Поняття «успіх» сучасні вчені найчастіше розуміють як уміння в 

дусі гармонії і рівноваги пристосуватися до різноманітних і постійно 

змінних умов життя. Прагнення до успіху визначає такий розвиток сили і 

здібностей, за допомогою яких людина досягає бажаних цілей у своєму 

житті, професійній діяльності, організовуючи відповідним чином свою 

енергію, і зусилля, а також знання і здібності [67].  

На думку К. Роджерса і Дж. Фрейсберга, успіх як  багатовимірне 

поняття включає [271, с. 8-9]: 

– те, чого люди домагаються лише завдяки своєму власному, тільки 

ним властивому потенціалу, своїй активності; 

– рух на шляху до поставленої перед собою мети, результат роботи 

наших переконань, цінностей, здібностей і звичок, які лежать в основі 

цього руху; 

– розкриття потенціалу людини у процесі її розвитку і саморозвитку, 

що вимагає від індивіда продуктивної активності, що виражається у 

постійному коректуванні своїх дій, вчинків, поведінки, що, у свою чергу, 

викликає необхідність самосвідомості і самооцінки, самоконтролю і 

відповідальності; 
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– оволодіння майстерністю людських взаємин. 

Отже, виходячи з розуміння мотивація досягнення як прагнення до 

успіху, високих результатів у діяльності, можна стверджувати, що вона 

організує цілісну поведінку, підвищує активність, впливає на формування 

цілей і вибір шляхів її досягнення.  

Майбутній фахівець, який прагне до успіху, володіє сильною 

мотивацією досягнення. Від того, яке значення студент приписує 

результатам у визначеній галузі, залежить вибір тієї діяльності, якою він 

прагне займатися. Розвиток мотивації досягнення успіху студентів 

пов’язаний із активною життєвою стратегією, виробленням моделі 

діяльності і поведінки, орієнтованої на успішне досягнення цілей 

професійної підготовки.  

Слід акцентувати увагу на особливостях цілепокладання студентів у 

процесі формування професійної компетентності в контексті ресурсного 

підходу. У такому разі індивідуальні цілі студентів мають передбачати: 

– вивчення власних можливостей, домагань та їх оцінка;   

– розробку стратегії, тактики професійного становлення і саморозвитку; 

– визначення раціональних способів реалізації індивідуальних ресурсів. 

Важливе значення для оволодіння майбутнім фахівцем професійною 

компетентністю мають його індивідуальні особливості й ресурсні 

можливості, які він сам визначає і застосовує як засоби досягнення бажаних 

результатів навчання. Ю. Поваренков акцентує увагу на тому, що 

формування і реалізація цілей і завдань щодо оволодіння студентами 

професійною компетентністю вимагає визначення  студентами професійних  

планів, розуміння значення раціонального використання власних ресурсів у 

процесі професійної підготовки, що вимагає відповідної інформаційної 

основи [247].   

З огляду на вищезазначене дійшли висновку, що формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах ресурсного 

підходу вимагає набуття студентами, крім професійних знань, спеціальних 
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знань про власні ресурсні можливості. Це, у свою чергу, вимагає оволодіння 

студентами знаннями і вміннями здійснення самодіагностику та способи 

застосування власних ресурсів у різних видах професійної підготовки. 

У більшості випадків, як доведено багатьма дослідниками, ці знання 

студенти отримують випадково або під впливом викладача чи 

зацікавленості до навчального матеріалу, або, що відбувається ще рідше, 

самостійно – у міру особистісних потреб  [99; 116; 117, 212 та ін.]. З огляду 

на це, дійшли висновку про необхідність організації спеціальної 

цілеспрямованої роботи з оволодіння студентами знаннями та вміннями 

самодіагностики й розвитку особистісних потенційних можливостей.  

Актуалізація потенціальних можливостей майбутнього фахівця 

вимагає педагогічного стимулювання його до розвитку індивідуальних 

ресурсів у процесі професійної підготовки.  

«Стимулювати» у сучасному розумінні означає «підштовхувати, 

спонукати людину до чогось» [50].  

Стимулювання позитивної мотивації студентів до розвитку власних 

ресурсних можливостей повинно сприяти, з одного боку, усвідомленню 

майбутніми фахівцями значущості оволодіння професійною 

компетентністю (професійними знаннями, вміннями, особистісними 

якостями) у процесі їхнього професійного становлення; з іншого – 

позитивно-активному ставленню майбутніх фахівців машинобудівельної 

галузі до самопізнання і розвитку  власних ресурсів у процесі професійної 

підготовки.  

Вивчення накопиченого науково-педагогічного доробку в сучасній 

науці дає підстави для висновку, що педагогічне стимулювання приносить 

бажані наслідки, якщо [167; 289; 297]: 

− проводиться цілеспрямований, відповідний індивідуальним 

особливостям студентів відбір тих чи інших стимулів у відповідній їх 

модифікації; 

− забезпечується перехід особистості студента з позиції об’єкта 
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стимулювання в позицію суб’єкта освітнього процесу; 

− матеріальні стимули використовуються одночасно з моральними, 

при акцентуванні на останніх; 

− ураховуються особливості кожного з етапів професійної 

підготовки, конкретної педагогічної або соціальної ситуації. 

Важливим у стимулюванні  позитивної мотивації студентів є 

забезпечення цілепокладання студентів: під час організації процесу 

формування професійної компетентності студентів на засадах ресурсного 

підходу викладач має  подбати про те, щоб для студентів пізнання і 

розвиток власних ресурсних можливостей було вмотивованим і зумовленим 

вирішенням певних професійно-навчальних завдань, досягнення яких і 

визначає мету. Студенти повинні  розглядати власні внутрішні ресурси не 

тільки безпосередньо для підвищення рівня професійної підготовки, а як 

перспективу їх використання у майбутній професійній діяльності. 

Важливо глибоко продумати стимули для розвитку власних ресурсів у 

процесі оволодіння майбутніми фахівцями професійною компетентністю. 

Слід постійно заохочувати студентів до позитивно-активного ставлення до 

самопізнання, її опанування, а також до здорового способу життєдіяльності.       

Важливим стимулювальним засобом у контексті нашого дослідження 

вважаємо стиль взаємин суб’єктів освітнього процесу. В. Сластьонін і 

Є. Шиянов, досліджуючи принцип полісуб’єктного (діалогічного) підходу в 

освіті, відзначають, що для його реалізації необхідно перетворення 

суперпозиції педагога з субординованої позиції студента в особистісно 

повноправні, в позицію співпраці.  Таке перетворення пов’язане зі зміною 

ролей і функцій суб’єктів освітнього процесу.  Науковці підкреслюють, що 

викладач не виховує, не навчає, а актуалізує й стимулює прагнення студента 

«до саморозвитку, вивчає його активність, створює умови для саморуху»  

[227, с. 232].   

Отже, мотивація є першим кроком на шляху досягнення поставленої 

мети, яка має бути чітко сформульована, а також глибоко усвідомлена 
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кожною особистістю. Успішність процесу формування професійної 

компетентності студентів на засадах ресурсного підходу не може ефективно 

відбуватися без емоційного й інтелектуального стимулювання виявлення 

майбутніми фахівцями  свідомості, професійної спрямованості, прагнення до 

професійної самореалізації. Викладачі мають роз’яснювати значення 

необхідності розвитку власних ресурсних можливостей, здійснення їх 

самодіагностики, прагнення до раціонального використання власних 

потенційних ресурсних можливостей. 

Педагогічне стимулювання студентів до розвитку власних ресурсних 

можливостей сприяє заохоченню студентів до навчання, підвищенню рівня 

їхньої навчально-пiзнавальної активностi, збагаченню майбутніх фахівців 

інформацією, породжує зацікавленість і впевненість в успішній професійній 

самореалізації, посилює в студентів потребу до пізнання і розвитку власного 

індивідуального ресурсу, інтересу до самовиховання пізнавальних та 

емоційно-вольових якостей, і як наслідок, підвищує ефективність процесу 

оволодіння студентами професійною компетентністю,  сприяє посиленню 

мотивації досягнення, яка налаштовує студентів на успіх у професійній 

підготовці. 

На основі наведених наукових нами сформульовано другу умову 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної 

галузі на засадах ресурсного підходу: забезпечення позитивної професійної 

мотивації студентів, стимулювання їх до розвитку індивідуальних ресурсів. 

 

2.2.3. Оволодіння студентами знаннями і вміннями раціональної 

самоорганізації власної діяльності в процесі професійної підготовки 

 

Для опанування майбутнім фахівцем професійною компетентністю в 

процесі навчання у ЗВО з метою успішного виконання в майбутньому 

професійної діяльності студенту необхідно мобілізувати всі свої внутрішні 

ресурси і резерви, тобто власні потенційні можливості.  
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Як було доведено в П. 1.2., реалізація особистісного ресурсу, який  

складається із внутрішніх потенціалів (енергетичного, психофізіологічного, 

інтелектуального, творчого тощо), є важливою передумовою успішної 

професіоналізації студента.  

Надзвичайно важливе значення для професійної самореалізації 

майбутніми фахівцям внутрішніх потенціалів має  раціональна 

самоорганізація студентом у різних видах професійної підготовки, що 

вимагає активного усвiдомлення особистiстю власного «Я», вiдносин 

із навколишнiм свiтом, життєвого досвіду, cамого процесу роботи над 

cобою; управління cобою, cвоєю поведiнкою, внутрiшнім cтаном. Не 

випадково останнім часом значно підвищилась увага вчених до проблеми 

самоорганізації тих, хто навчається власної діяльності, психологічних 

механізмів самоорганізації, раціональних способів її реалізації тощо [71–73; 

108; 135; 190; 225, 279 та ін.]. 

Проте результати проведеного пілотажного дослідження, у якому 

брали участь 368 студентів технічних ЗВО і 106 викладачів, дають підстави 

для висновку про досить низький рівень самоорганізації власної діяльності 

майбутніх фахівців. Передусім, це стосується навчально-пізнавальної 

діяльності. Так, 64,1 % студентів не володіють уміннями цілепокладання, 

57,8 % відчувають труднощі в плануванні навчально-пізнавальної 

діяльності і лише 26 % респондентів уміють раціонально розподіляти час 

для підготовки до занять, тільки для 32 % студентів зафіксовано достатній 

рівень готовності до самоорганізації. Наведені дані призводить до зниження 

продуктивності самоорганізації у значної кількості студентів.  

На запитання «Що ви знаєте про наукову (раціональну) організацію 

праці?» 80 % (усього опитано 368 осіб) студентів відповіли, що чули про 

таке поняття, проте майже не знайомий з її суттю.    

У процесі дослідження було з’ясовано, що більшість студентів (76 %) 

не дотримується правильного режиму дня, не враховують при цьому власні 

ресурсні можливості, психофізіологічні ресурси. Так, щодня студенти 
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проводять за комп’ютером 6 годин, з них: 2 години в розважальних цілях, 4 

години в освітніх цілях, із них близько третини часу витрачається на пошук 

інформації, безпосередньо не пов’язаною з навчанням у ЗВО.  

20 % респондентів розуміють, що раціональна самоорганізація 

орієнтує студентів на розвиток індивідуальності, мобілізацію їхнього 

особистого потенціалу в процесі здійснення різних видів діяльності.  

72% вважає, що вони не вчаться на рівні своїх можливостей. При 

цьому студенти визнають, що могли б навчатися краще. Серед причин, які  

перешкоджають сумлінному навчанню майже всі студенти назвали такі:  

1) не подобається організація занять, які не викликають інтересу; 2) нестача 

вільного часу через  невміння раціонально використовувати часовий ресурс;  

3) невміння швидкого читання, слухання, конспектування тощо;  

4) труднощі у сприйнятті навчального матеріалу з деяких дисциплін.  

40 % студентів відповіли, що в них немає можливості раціонально 

використовувати свій час через складність навчального процесу. 

60 % респондентів відповіли, що вони розробили режим дня, який  дозволяє 

раціонально використовувати час, проте їм не вистачає сили волі його 

додержуватися. 

54 % опитаних студентів уважають, що втомлюються швидко, 

оскільки технічні предмети і навчальна програма дуже складні, доводиться 

займатися самопідготовкою до пізнього часу без відпочинку, немає часу 

займатися фізичними вправами, що призводить до швидкої втомлюваності. 

46 % вважає, що протягом робочого дня практично не втомлюються, 

завдяки бажанню досягти успіху в навчанні, здоровому способу життя та 

дотримання правильного розпорядку дня.  

40 % респондентів відповіли, що вони відводять на відпочинок 

відповідно режиму дня 1 год. 20 хв., 60 % студентів відповіли, що через 

перенасиченість предметами навчальної програми вони відводять на 

відпочинок не більше 30 хв. 
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Як показало дослідження, майже половина студентів   мають 

позитивне ставлення до оволодіння вміннями раціональної самоорганізації, 

проте 80 % майбутніх фахівців не надають їй цьому питанню особливої 

уваги, 13% негативно ставляться, вказуючи на відсутність володіння нею, що 

неодмінно позначається на навчальних результатах (25 % навчаються на 

високому рівні, 58 % – на середньому, 17 % – на низькому (за даними 

відомостей успішності).  

Із причини невміння правильно організовувати власну діяльність, 

планувати її, раціонально витрачати час, як було встановлено, студенти 

технічних ЗВО у переважної більшості (92 % із 368 осіб) щоденно 

втрачають від 5,5 до 6,0 годин, які могли б бути використані для здійснення 

навчально-пізнавальної, науково-дослідної та самоосвітньої діяльності, 

виконання громадських доручень тощо.  Зазначимо, що результати нашого 

дослідження збіглися з даними, які були отримані Ю. Ібрагім під час 

дослідження проблеми формування культури розумової праці студентів 

педагогічних ЗВО [116].   

Отримані дані дали підстави для висновку, що підвищення 

продуктивності різних видів діяльності у процесі професійної підготовки, 

раціональне використання власних ресурсів вимагає спеціальної підготовки 

студентів до самоорганізації власної діяльності, і передусім, навчально-

пізнавальної, адже остання є провідною для майбутніх фахівців під час 

навчання у ЗВО. 

Розкриємо суть самоорганізації студентів власної діяльності.  

На підставі вивчення наукових джерел із проблеми дослідження 

[253; 263; 279; 301 та ін.] з’ясовано, що єдиного підходу до розуміння 

поняття «самоорганізація» у сучасній науці немає.  

З’ясовано, що термін «самоорганізація» увійшло в науковий обіг у 

40-х роках ХХ ст. у межах класичної кібернетики [307]. Самоорганізація в 

класичному кібернетичному значенні слова розглядається як процес 
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структурування (упорядкування) системи, скерований зсередини цієї 

системи, який відбувається за рахунок дії її складових [301]. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» 

самоорганізація визначається як: 1) самостійна організація своєї роботи, 

поведінки; 2) процес, у перебігу якого створюється, відтворюється або 

вдосконалюється організація складної динамічної системи;  

3) упорядкування яких-небудь елементів, обумовлене внутрішніми 

причинами, без зовнішнього впливу [50, с.1290]. 

Як здатність особистості самостійно та усвідомлено організовувати 

свою діяльність поняття «самоорганізація» було сформульовано в 70-80-х 

роках ХХ ст. [72].  

Як підкреслюють учені (Н. Рибакова [279], В. Симонов [282] та ін.) 

самоорганізації відводиться роль універсального принципу організації 

складних систем, що базується на здатності системи до адаптації власної 

поведінки в умовах мінливості довкілля. Самоорганізація розглядається як 

складна динамічна система, яка здатна при зміні зовнішніх та внутрішніх 

умов її функціонування та розвитку, зберігати або вдосконалювати свою 

організацію з урахуванням минулого досвіду. 

Згідно з синергетичним підходом процес навчання як спосіб зв’язку 

того, хто навчає, і того, хто навчається, може бути представлена таким 

чином: навчання є не просто трансляцією знань від одного його суб’єкта до 

іншого, а створення умов, за яких стають можливими процеси 

продукування знань самим студентом, його активність і творчість  

[120, 130]. 

Цінною для нашого дослідження є думка С. Кульневича про те, що 

самоорганізація як обов’язкова умова розвитку не може бути нав’язана 

системі ззовні. З огляду на це, самоорганізацію студентами власної 

діяльності можна розглядати як результат усвідомлення учасниками 

освітнього процесу внутрішніх ресурсів – особистісних структур свідомості 
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(мотивування, критичність, колізійність, опосередкована автономність, 

рефлексія, тощо) [151, с. 106]. 

Певною мірою погоджуємося з А. Кириловою, яка розглядає 

самоорганізацію як упорядковану та динамічну особистісну якість, котра 

характеризується інтегративною сукупністю когнітивного, функціонального 

та особистісного компонентів, що виявляється в усвідомленій розбудові 

власної діяльності з розвитку готовності до оновлення компетенцій [127]. 

Особливий інтерес в контексті нашого дослідження має системний 

підхід до розуміння суті самоорганізації діяльності, яку прибічники такого 

підходу визначають як систему здiбностей і вмiнь мобiлізації можливостей 

особистостi для досягнення особистiсно або суспiльно значимої мети, які 

дають можливiсть майбутньому фахівцю бути суб’єктом власної 

професійної підготовки, котра полягає у виявленнi й активiзації суб’єктом 

своїх психофiзіологiчних здiбностей і ресурсних можливостей для 

здiйснення цiлеспрямованої дiяльності [177]. 

До важливих властивостей самоорганізації учені відносять 

цілеспрямованість, самостійність, розвинені процеси самості, активність 

[72; 266; 279]. 

З урахуванням вищезазначеного самоорганізацію студентами власної 

діяльності розглядаємо як свідому діяльність студентів, пов’язану з 

уміннями організовувати себе в процесі професійної підготовки, що 

проявляється в цілеспрямованості, активності, усвідомленій мотивації, 

почутті обов’язку, плануванні своєї діяльності, самостійності, швидкості 

прийняття рішень та відповідальності за них, критичності оцінки 

результатів своїх дій. 

Специфіка професійної підготовки студентів, у тому числі їхньої 

самоорганізації, визначається видом і змістом їхньої професійної діяльності. 

У процесі самоорганізації студентів технічного ЗВО формуються і 

розвиваються важливі професійні вміння та особистісні якості, які 

забезпечують оптимальність освітнього процесу та подальшу професійну 
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діяльність, як-от: працелюбність, дисциплінованість, відповідальність, 

любов до обраної професії, сумлінність, об’єктивність, терпіння, почуття 

власної гідності, відповідальність за доручену роботу, самостійність, 

обов’язковість, точність, оперативність, рішучість, принциповість, 

наполегливість, володіння собою, працьовитість, ретельність, почуття 

власної гідності, вимогливість до себе тощо. 

Установка студента на раціональну самоорганізацію власної 

діяльності  є конструктивною, якщо вона є орієнтиром і складовою 

готовності майбутнього фахівця до самореалізації в процесі професійної 

підготовки та майбутній професійній діяльності; супроводжується стійким 

професійним інтересом, вольовими зусиллями. За таких умов установка на 

раціональну самоорганізацію стає внутрішнім регулятором, від якого 

залежить спрямованість, стійкість, продуктивність самореалізації студента; 

сприяє самопізнанню власних внутрішніх резервів.  

Професійна підготовка студентів пов’язана, у першу чергу, з 

розумовою працею.  

У психологічних (Л. Виготський [58], П. Гальперін [60], Н. Тализіна 

[294] та ін.) та педагогічних  (Ю. Бабанський [18;19], І. Гук [72; 73], Ю. Ібрагім 

[116],  В. Лозова [178; 180],С. Соловейчик [287], В. Сухомлинський [291], 

К. Ушинський [302], М. Черпінський [316] та ін.) дослідженнях розумова 

праця розглядається як діяльність, спрямована на отримання й збереження, 

переробку, вiдтворення й вироблення нових знань, прийняття рацiонально-

обґрунтованих рiшень, контроль навчальних досягнень, оцiнювання 

ситуацій у навколишньому світі, їх відображення  та перетворення. 

Розумова праця забезпечує пiзнавальний процес, оволодiння сcпособами 

мислення, розвиток можливостей, здібноcтей індивiда, продуктом якого є 

певним чином оформлена iнформація.  

На відміну від фізичної, розумова діяльність супроводжується 

меншими витратами енергетичних резервів, проте вона є найбільш 

інтелектуально затратною і психологічно виснажливою.  
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Так, ученими [75; 104; 105; 143 та ін.]  доведено, що під час розумової 

діяльності активізуються аналітичні й сcинтетичні функції центральної 

нервової cистеми, уcкладнюється прийом і переробка iнформації, 

виникають нові функціональні зв’язки, нові комплекcи умовних рефлекcів, 

зростає значення функцій уваги, пам’яті, зорового та cлухового аналiзаторів 

та навантаження на них. Водночаc розумова дiяльність пов’язана з нервово-

психiчним навантаженням і виcуває пiдвищені вимоги до органiзму, а при 

негативних обставинах може стати першопричиною важких захворювань.  

Головним органом, який «працює» під час розумової праці, є мозок. 

Фізіологами доведено, що під час інтенсивної розумової роботи потреба 

мозку в енергії зростає до 15-20 % від її загального обсягу в організмі; у 

процесі читання вголос витрати енергії підвищуються на 48 %; під час 

виступу з доповіддю, публічною лекцією – на 94 %; у операторів 

обчислювальних машин, програмистів – на 60–100 %  [49]. Останній з 

наведених показників свідчить, наскільки важливо інженеру-радіотехніку 

вміти правильно використовувати свої інтелектуальні ресурси. 

Отже, складність розумової праці вимагає її раціональної (наукової) 

організації. До такого висновку дійшли багато вчених [18; 19; 60; 72; 116; 

180; 294; 264; 304; 316 та ін.], які підкреслюють, що для раціональної 

самоорганізації власної діяльності необхідно спиратися на  положення 

наукової організації праці (НОП), що, безсумнівно, сприятиме, з одного 

боку, активізації внутрішніх потенціалів cтудента, а з іншого – їх 

збереженню [163].  

У наукових джерелах [15; 50; 261; 262; 264; 316 та ін.] поняття 

«наукова організація праці» розкривається як удосконалення організації 

праці на основі досягнень науки і передового досвіду, покращення 

організаційних форм діяльнеості [163].  

Учені (К. Бардін [24]; С. Горькова, В. Євдокимов, М. Микитюк, 

Т. Олейник [89]; В. Ротенберг і С. Бондаренко [277]; М. Черпінський [316]) 

розглядають наукову організацію розумової праці як систему науково-
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обґрунтованих заходів, що проводяться викладачами і закладами освіти для 

забезпечення високої ефективності діяльності учасників процесу навчання 

за умови раціонального використання їхніх сил і часу [89].  

З огляду на вищезазначене,  поділяємо точку зору вчених 

(В. Євдокимов, В. Лозова, Н. Можаєва, Т. Олейник та ін.), які розглядають 

наукову організацію розумової праці як упорядковану, найефективнішу, 

оптимально узгоджену навчальну діяльність, що включає як зовнішні  

(правильний режим роботи, устаткування місця, відбір порядку виконання), 

так і внутрішні (передусім, психофізіологічні) ресурси, а також уміння 

швидко включатися в роботу, виконувати її не відволікаючись, вольові 

вміння [163]. 

У наукових дослідженнях, присвячених проблемі НОП, часто 

застосовується термін «раціональна організація праці» (РОП). Зазначені 

феномени тісно пов’язані між собою [116].  Тож у нашому дослідженні 

поняття «наукова організація праці» і «раціональна організація праці» 

розглядаємо як тотожні.  

НОП спрямована на мобілізацію всіх внутрішніх ресурсних 

можливостей студента та врахування ресурсів зовнішніх, необхідних для 

раціональної самоорганізації студентами власної діяльності в різних видах 

професійної підготовки. Саме тому самоорганізація студентами 

самоорганізації з опорою на положення НОП, що передбачає раціональне 

використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів (правильно організоване і 

оснащене робоче приміщення і робоче місце студента; часовий ресурс), дає 

можливість значно підвищити ефективність процесу формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців.  

З огляду на вищезазначене, особливий інтерес для нашого 

дослідження мають ідеї технічного підходу до самоорганізації, який вивчає 

та розробляє прийоми, які підвищують ефективність організації студентом 

власної діяльності. Представники такого підходу (О. Ішков [108], 

М. Реунова [265], О. Штепа [319] та ін.) важливу  роль для раціональної 
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самоорганізації студентами власної діяльності відводять самоменеджменту і 

тайм-менеджменту.  

Самоменеджмент розглядають як технологію оптимальної 

самоорганізації особистості для досягнення значущої для неї мети та вважає 

психологічну компетентність людини у самоорганізовуванні виявом 

здатності до самоменеджменту. Характеристика майбутнього із високим 

рівнем самоменеджменту, зазначає О. Штепа, доповнює очікуваний образ 

фахівця-професіонала, яка вміє себе організовувати [319].  

М. Реунова у своєму дослідженні довела, що рівень самоорганізації 

підвищується при постійному використанні методів і прийомів тайм-

менеджменту: у студента формується об’єктивна картина часу, нова 

інформація про себе та про особистісні резерви професійного зростання, 

можливість об’єктивно відслідковувати власні досягнення, виробляється 

«почуття часу» [265].  

У процесі дослідження на підставі вивчення наукових праць учених із 

порушеної проблеми та власного педагогічного досвіду нами визначено 

сукупність знань і вмінь, котрі сприяють раціональній самоорганізації 

студентів, у тому числі майбутніх фахівців радіотехнічних спеціальностей.  

До знань, якими мають оволодіти студенти для раціональної  

самоорганізації, нами віднесено  знання щодо: планування, способи і засоби 

здійснення самоорганізації різних видів діяльності; джерел отримання нової 

інформації та способи її опрацювання; наукової організації розумової праці; 

психологічної  структури особистості та її якостей (типи темпераменту та їх 

вплив на поведінку і діяльність; особливості потреб і мотивів діяльності, 

волі, інтересів і нахилів; пізнавальні можливості й особливості психічних 

процесів  (пам’ять, увага, сприйняття); фізіологічних особливостей людини 

(про процеси життєдiяльності організму людини; бiоритми й ресурси 

органiзму; cпоcоби збереження працездатноcті органiзму; гiгієни (правил 

організації робочого місця; способiв cтворення cприятливих умов 

навчально-пізнавальної діяльності (режим провітрювання та розмiщення 
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джерел cвітла, фізичний комфорт особистості тощо); способiв 

cамодіагностики і cамоконтролю. 

У свою чергу, забезпечення процесів самості вимагають від студентів 

оволодіння вміннями раціональної самоорганізації власної діяльності. 

Сучасні дослідники (І. Гук [72], О. Ішков [108], В. Львович [190] та 

ін.), підкреслюють, що підготовленість студентів до самоорганізації 

передбачає сформованість таких умінь, як: проектувати свою дiяльність, 

стимулювати актуалізацію своїх можливостей, контролювати, аналiзувати, 

корегувати та свою діяльність та моделювати її на майбутнє, визначати 

структуру та етапи діяльності,  обирати раціональні способи її здійснення. 

На підставі вивчення наукових праць із проблеми дослідження 

дійшли висновку, що раціональна самоорганізація власної діяльності 

вимагає оволодіння студентами загальними і спеціальними вміннями, що 

визначаються із позиції ресурсного підходу. 

Загальні вміння раціональної самоорганізації діяльності нами 

угрупувано таким чином:  

– організаційні (уміння визначати мету, завдання діяльності; 

раціонально її планувати, ефективно використовувати час, прогнозувати 

результат діяльності з урахуванням власних ресурсних можливостей; 

виявляти природу негативних впливів на перебіг діяльності; створювати 

сприятливі умови для її здійснення тощо); 

– інформаційно-самоосвітні (орієнтуватися в інформаційному 

просторі, самостійно здобувати та опрацьовувати інформацію, необхідну 

для розв’язання поставленої проблеми з різних друкованих джерел 

(наукової літератури, навчальних посібників, різних видів документів, 

різноманітних довідників, енциклопедій тощо), отримувати з друкованого 

тексту інформацію в тому обсязі, який необхідний для вирішення 

поставленого завдання; упорядковувати, трансформувати інформацію та 

відтворювати її в різних формах (у вигляді плану, алгоритму, таблиці, 

схеми, стислого переказу тексту тощо); використовувати сучасні технічні 
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засоби та ІКТ для отримання, опрацювання й подальшого застосування 

інформації у різних видах діяльності; систематизувати, зберігати, 

репрезентувати та передавати іншим людям отриману інформацію; 

перевіряти достовірність отриманої інформації й визначати власну позицію 

стосовно неї; застосовувати засвоєні знання на практиці, використовувати 

власний досвід для досягнення цілей професійної підготовки);  

– інтелектуальні (аналізу, синтезу, узагальнення, зіставлення; 

виділяти головне тощо); 

– рефлексивні (на основі рефлексії аналізувати, пояснювати і 

оцінювати свої дії і за необхідністю коригувати подальшу діяльність; 

уміння самоконтролю в різних видів діяльності; уміння способами 

виправляння помилок; уміння самоменеджменту, взаємооцінювання). 

– До специфічних умінь раціональної самоорганізації студентів 

відносимо такі вміння [72; 116; 142; 212 та ін.]: 

– виявляти природу негативних впливів на перебіг різних видів 

діяльності і передусім на навчально-пізнавальну;  

– саморегуляції, уміння довести розпочату справу до кiнця;  

– створювати сприятливі умови для діяльності (обладнання робочої 

зони; підтримання порядку на робочому мicці, cистематичне 

провiтрювання приміщення; якiсне оcвiтлення);  

– дотримання режиму дня і працi;  

– вивчати психофізiологічні ресурсні можливості організму;  

– підвищувати працездатнiсть у різних видах діяльності (cлідкувати 

за cтаном здоров’я, загартовуватися, займатись фiзичною роботою тощо); 

– застосовувати прийомами і техніки вдосконалення індивідуальні 

психолого-педагогічні реcурсні можливості (вправи, тренування, 

cамоспостереження тощо); cлідкувати за станом здоров’я, загартовуватися, 

займатись фізичною роботою. 

Оволодіння студентами знаннями і вміннями наукової (раціональної) 

самоорганізації власної діяльності забезпечує процес самовдосконалення, 
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самоосвіти, самовиховання, розвиток пізнавальної активності, мислення, 

творчих здібностей, якостей, ресурсних можливостей особистості, а отже 

сприяє підвищенню рівня самоорганізації власної діяльності, що стає 

певною підготовкою до успішної професійної діяльності, життя в 

суспільстві. Раціональна самоорганізація сприяє не лише інтелектуальному 

розвитку майбутнього фахівця, а й вихованню дисциплінованості, 

працелюбності, відповідальності, вимогливості до себе і до інших.  

На підставі вивчення наукових праць, власного педагогічного досвіду 

дійшли висновку, що раціональна організація студентами власної діяльності 

вимагає здійснення диференційованого педагогічного супроводу, який 

передбачає систему науково-обґрунтованих  заходів, що проводяться 

викладачами і ЗВО для забезпечення найвищої ефективності діяльності 

студентів при раціональному використанні їхніх сил і часу і включає як 

зовнішні – правильний режим роботи, устаткування місця, відбір порядку 

виконання, – так і внутрішні умови діяльності, а саме: уміння швидко 

включатися в роботу, вести її не відволікаючись, вольові вміння. За умови 

педагогічно доцільного розподілу ресурсних можливостей майбутній 

фахівець може не тільки збільшити обсяг продуктивної діяльності, але й в 

подальшій професійній діяльності на довгі роки зберегти фізичне і психічне 

здоров’я (високу працездатність мозку, високий загальний тонус організму, 

врівноваженість, витривалість тощо). 

Отже, освітній процес у ЗВО має бути спрямований на озброєння 

майбутніх фахівців знаннями не тільки з основ наук, а й опанування 

способами отримання цих знань більш раціональним способом, у 

найкоротший термін і без шкоди для власного здоров’я та самопочуття. Тож 

озброєння студентів технічних ЗВО знаннями про НОП, оволодіння 

раціональними способами є одним із надзвичайно важливих завдань, 

оскільки тільки маючи власний досвід раціональної самоорганізації власної 

діяльності, студенти в змозі ефективно навчатися, стати 

висококомпетентними фахівцями.  
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Раціональна самоорганізація студентом власної діяльності, 

розвиваючи позитивні риси характеру, відповідним чином впливає на 

самореалізацію внутрішніх потенціалів студента. Водночас процес 

самореалізації сприяє саморозкриттю внутрішніх ресурсів особистості 

майбутнього фахівця, що дає можливість підвищити ефективність 

формування його професійної компетентності.  

При цьому слід підкреслити, що раціональна самоорганізація 

студентом власної діяльності є реально можливою тоді, коли майбутній 

фахівець пізнає власні ресурсні можливості, уміє співвідносити власне 

уявлення про потенційні можливості з їх реальним станом, адекватно 

оцінювати свої здібності та особистісні якості, орієнтуватися на свої «сильні 

сторони».  

На жаль, як свідчать дані проведеного нами пілотажного дослідження, 

студенти зазвичай не приділяють уваги збереженню індивідуальних 

ресурсів у процесі самоорганізації власної діяльності, не володіють 

раціональними способами її здійснення; майже не володіють  

основами НОП.  

Вищенаведені положення дали можливість сформулювати третю 

педагогічну умову формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу:  

оволодіння студентами знаннями і вміннями раціональної самоорганізації 

власної діяльності в процесі професійної підготовки. 

 

2.2.4. Створення в закладі вищої освіти ергономічного освітнього 

середовища 

 

Процес формування професійної компетентності студентів 

здійснюється в освітньому середовищі ЗВО. Тож  саме освітнє середовище є 

сукупністю об’єктивних ресурсів, що знаходяться поза особистістю та 
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необхідні для оптимізації зазначеного процесу, що забезпечує актуалізацією 

індивідуальних ресурсів майбутніх фахівців [199].  

Аналіз наукових праць із проблеми дослідження дає підстави 

свідчити, що освітнє середовище ЗВО все більше привертає увагу науковців 

як складна синергетична система, яка потребує наукового осмислення і 

вдосконалення з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців 

[124; 154; 288 та ін.].  

Із погляду вчених [118;  141; 194; 297; 323 та ін.] саме в освітньому 

середовищі, здійснюється перетворення зовнiшнього ставлення у 

внутрiшню структуру особистості; створюються сприятливі умови для 

всебiчного розвитку й саморозвитку особистості, наповнення етично-

естетичними цiнностями суб’єктiв педагогічного процесу, поширюються 

нові культурнi цiнності, стимулюються позитивні мотиви діяльності, 

змінюється характер взаємин; виробляються якостi, необхiдні майбутньому 

фахівцю для життя і професійної діяльності [297]. 

В. Ясвін розглядає освітнє середовище (або середовище освіти) як 

систему впливів та умов формування особистості за заданим зразком, а 

також можливостей для її розвитку [323]. На думку Г. Корнетова, освітнє 

середовище є тим виховним простором, у якому здійснюється педагогічно 

організований розвиток особистості [141]. 

У контексті нашого дослідження особливу значущість має підхід до 

визначення суті освітнього середовища М. Братко. Під освітнім 

середовищем ЗВО розуміє багатосуб’єктне і багатопредметне системне 

утворення, що має можливості цiлеспрямовано впливати на професійно-

оcобистісний розвиток майбутнього фахiвця, забезпечуючи його готовнiсть 

до професiйної дiяльності, продовження навчання, успiшного виконання 

соцiальних ролей та самореалізації у процесі життя і професійної дiяльності.  

Слушною для нас є думка дослідниці: освітнє середовище являє 

собою комплекс умов-можливостей та ресурсів (матеріальних, фінансових, 

особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних) для 
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професійної підготовки майбутнього фахівця, що склались  не стихійно, а 

планово, цілеcпрямовано в освітньому закладі, який виконує функції з 

надання вищої фахової оcвіти, забезпечує можливості для особиcтості, 

загальнокультурного і професiйного розвитку  cуб’єктів професійного 

навчання [44, с. 16]. 

Освітнє середовище розглядаємо як сукупність матеріальних і 

духовних умов, факторів, відносин, що створюються у вишу адміністрацією 

закладу, педагогічним колективом та представниками всіх структурних 

одиниць ЗВО, що значною мірою впливають на формування майбутнього 

фахівця, на його розвиток, виховання, освіту, соціалізацію як особистості, 

сприяють спільному розв’язанню проблем,  на реалізацію індивідуальних 

ресурсів і можливостей суб’єктів педагогічного процесу, виявляння їхнього 

творчого потенціалу.  

Особливості освітнього середовища технічного ЗВО  зумовлюються 

його пріоритетними завданнями, які передбачають: удосконалення 

підготовки майбутніх фахівців, розвиток особистісних і професійних 

характеристик кожного студента, розкриття талантів і здібностей, духовного 

та інтелектуального потенціалу особистості. 

Учені  [124; 280; 323 та ін.], ураховуючи складність природи 

освітнього середовища, його багатофакторність і багатокомпонентність, 

розглядають освітнє середовище як цілісність, що має три структурні рівні 

організації: 

– освітнє середовище як динамiчна цілісність, що iнтегрує взаємодiю 

просторових відносин архітектурного, матерiально-технічного, 

соціокультурного (гуманітарного), інформаційного, педагогiчного 

середовищ; 

– освітнє середовище як cукупність побудованих за концентричним 

принципом компонентiв: освітнє cередовище кафедри, факультету, курсу, 

групи, cередовище освітнього закладу, в якому реалiзується освiтній процес; 
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– освітнє середовище вищого закладу освіти як духовна спільність, 

що постає в мiжсуб’єктній взаємодії і сприяє професійно-особистiсному 

становленню майбутнього фахiвця. Причому своєрiдним стрижнем 

освiтнього середовища є цiннісна спiльність і традицiї вищого закладу 

освіти [297]. 

Узагальнюючи підходи вчених, уважаємо доцільним у контексті 

нашого дослідження виокремити у структурі освітнього середовища такі 

компоненти (підсистеми): особистісно-психологічний, організаційно-

управлінський, змістово-технологічний, просторово-предметний. 

Особистісно-психологічний компонент освітнього середовища 

передбачає створення сприятливої психологічної атмосфери в усіх 

підрозділах ЗВО для оволодіння професійною компетентністю, створення 

сприятливих умов для професійного розвитку і саморозвитку кожного 

студента в процесі професійної підготовки на основі врахування його 

індивідуальних ресурсів. Особистісно-психологічний компонент освітнього 

середовища технічного ЗВО передбачає також акцентування уваги 

викладачів на особливості  професійної підготовки майбутніх фахівців 

радіотехнічної галузі, що вимагає долучення студентів до особистісно-

професійних цінностей, формування у студентів переконань, установки, 

мотивації щодо оволодіння професійною компетентністю, а також 

стимулювання професійно-пізнавального інтересу, ціннісного ставлення до 

розкриття і реалізації власного потенціалу в процесі засвоєння основ 

майбутньої професійної діяльності.  

Організаційно-управлінський компонент освітнього середовища 

передбачає координацію взаємодії студентів, викладачів, адміністрації, 

представників усіх служб ЗВО (бібліотеки, інформаційних центрів, кафедр, 

методичних кабінетів та ін.); нормативні документи, які регламентують 

освітню діяльність та взаємодію суб’єктів освітнього процесу; створення 

оптимальних умов для професійної самореалізації кожного студента.  
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До змістово-технологічного складника відносимо інформаційне 

(інформаційні технології, комплекс інформаційних ресурсів), навчально-

методичне (навчальні програми, навчальні посібники, методичні література 

тощо, освітні програми і проекти, в яких беруть участь майбутні фахівці) і 

навчально-технологічне (методи, форми, засоби навчання, освітні технології 

тощо) забезпечення процесу формування професійної компетентності.  

Просторово-предметний складник освітнього середовища складає 

матеріально-технічна база, аудиторний фонд, комп’ютерний парк, 

бібліотечні ресурси, дизайн та обладнання приміщень, де студенти 

отримують додаткові можливості для оволодіння професійними 

компетенціями, матеріалізованими в технічних і нетехнічних засобах 

(підручниках, навчальних посібниках, додатковому дидактичному 

матеріалі, аудіо-, відео- і комп’ютерній техніці тощо). 

Як зазначає О. Лігоцький, відповідно до основних сфер освітнього 

середовища (предметної, просторової, організаційно-смислової, соціально-

психологічної) можна виділити декілька груп ресурсів з різними 

характеристиками  (матеріальні, трудові, фінансові тощо), які визначають 

можливість досягнення запланованих результатів освіти [176]. 

М. Братко дійшла, на наш погляд, важливого висновку: 

цілеспрямовано змінюючи ресурси освітнього середовища, педагоги можуть 

здійснювати опосередкований вплив на всі складники освітнього процесу, 

зокрема й на його результат. Цілеспрямоване вивчення освiтнього 

середовища, таким чином,  дає можливість певним чином впливати на нього 

з метою отримання бажаних ознак [44, с. 17], у нашому випадку ‒ 

досягнення високого рівня професійної компетентності майбутніх 

інженерів-радіотехніків. Тож, пов’язуючи структуру освiтнього середовища 

ЗВО з процесом і результатом формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців, розглядаємо освітнє середовище ЗВО як вагомий 

чинник зовнішнього впливу на розвиток у студентів індивідуального 

ресурсу. 
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Забезпечити оптимальній перебіг процесів професійного становлення 

й розвитку студентів технічного вишу, у тому числі їхньої професійної 

компетентності, дає можливість ергономічне освітнє середовище вищого 

закладу освіти, яке  розглядаємо як сукупність матеріального забезпечення і 

умов, факторів, відносин, що створюють можливості для формування всіх 

компонентів професійної компетентності студентів і сприяють максимальному 

розвитку індивідуального потенціалу студентів та їхньому 

здоров’язбереженню. 

Зазначимо, що поняття «ергономіка» (від грецького ergos – робота й 

nomos – закон) увів у науковий обіг у 1857 році польський дослідник 

В. Ястшембовський, який видав працю «Риси ергономіки», у якій вчений 

розглядає ергономіку як наукову дисципліну, що комплексно вивчає 

людину в конкретних умовах її діяльності на виробництві, а також трудову 

діяльність людини в системі «людина – машина – середовище» із метою 

забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту [116]. 

У процесі наукового пошуку дійшли висновку, що оптимізація 

процесу формування професійної підготовки студентів на засадах 

ресурсного підходу потребує створення освітнього середовища на основі 

синтезу таких галузей науки і практики, як: фізіологія,  педагогіка, 

психологія та педагогічна ергономіка. Як відзначає О. Вороніна, такий 

синтез, став підставою для виникнення нового уявлення про педагогічну 

діяльність, проектування освітнього середовища у відповідності з 

ергономічними показниками  [56; 57].  

Іншими словами, розв’язання проблеми формування професійної 

підготовки студентів на засадах ресурсного підходу вимагає звернення до 

ідей педагогічної ергономіки, адже педагогічна ергономіка намагається 

зводити до мінімуму негативний вплив окремих аспектів навчальної праці 

на нервову систему викладачів і студентів та їх працездатність. А отже, 

ергономічний підхід сприяє збереженню внутрішніх ресурсів особистості 

студента, розкриттю повною мірою його потенційних можливостей, 
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оскільки найсуттєвішою ознакою педагогічної ергономіки є розгляді явищ у 

взаємозв’язку людського фактору з факторами освітнього середовища [61]. 

Визначальною концептуальною ідеєю педагогічної ергономіки є 

орієнтації на «людський фактор», забезпечуючи максимальне 

пристосування зовнішніх ресурсів до діяльності суб’єктів освітнього 

процесу.  

Педагогічна ергономіка, на думку вчених (О. Гервас [61], 

В. Зінченко[104], Н. Карапузова [125], М. Куц [154], В. Муніпов [215], 

Л. Окулова [232], С. Скидан [283] та ін.) є тим напрямом сучасної 

педагогіки, який має на меті комплексне вивчення й проектування 

педагогічної діяльності викладача й навчальної діяльності студента в 

системі «викладач-студент-освітнє середовище» із метою забезпечення її 

ефективності та оптимальності.  

Комплексні критерії оптимальності в педагогічній ергономіці 

враховують її суть, відбивають ступінь ефективності системи та 

відповідність психофізіології людини (безпека для здоров’я викладача і 

студента, рівень напруги і втоми, емоційний вплив на процес діяльності 

учасників освітнього процесу). Іншими словами, зазначені  критерії 

враховують взаємопов’язаний вплив на суб’єктів освітнього процесу 

психофізіологічних, фізіологічних, антропометричних та гігієнічних 

факторів, які визначаються відповідними параметрами освітнього 

середовища [215 ; 330]. 

Наведені положення дають підстави для висновку про тісний 

взаємозв’язок ресурсного підходу і  педагогічної ергономіки. 

В основі педагогічної ергономіки лежить сукупність досягнень 

комплексу наук щодо педагогічної праці та діяльності студента, освітнього 

середовища та інноваційного педагогічного досвіду, сучасних технічних 

засобів та педагогічних технологій, які використовуються в процесі 

професійної підготовки майбутнього фахівця.  
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Як було з’ясовано (див. П.1.2.), у сучасній психолого-педагогічній 

науці вчені розрізнюють два класи ресурсів: особистісні (внутрішні або 

психологічні) та середовищні (зовнішні або соціальні). Уважаємо, що 

еноргомічне освітнє середовище вищого закладу освіти забезпечують 

зовнішні ресурси, які впливають на внутрішні ресурси, забезпечуючи  

оптимальність професійно-особистісного розвитку студента.  

Створення ергономічного освітнього середовища для формування 

професійної компетентності студентів вимагає розв’язання комплексу 

завдань, що торкаються як матеріального, кадрового забезпечення, так і 

організаційно-змістового і технологічного наповнення, й стосуються змін 

змісту освіти та форм і методів організації освітнього процесу в ЗВО. 

В енергомічному освітньому середовищі створюються можливості для 

застосування інформаційно-предметних ресурсів, зокрема: проектувати 

доцільні варіанти конкретних видів діяльності, пов’язаних із використанням 

нової техніки; сформулювати вимоги до технічних засобів навчання, до 

рівня готовності викладачів щодо використання здоров’язбережувальних 

освітніх технологій, засобів оптимізації процесу професійної підготовки 

загалом  [56; 57; 61; 232; 283; 330  ].  

Це стає можливим завдяки тому, що з позицій як ресурсного підходу, 

так і  педагогічної ергономіки викладач і студент розглядаються як носії 

діяльності, а освітнє середовище як таке, що забезпечує інтеграцію 

викладання та учіння шляхом найбільш оптимального врахування 

санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціально-

психологічних чинників [283].  

При цьому освітнє середовище розглядаємо в двох планах: як 

зовнішнє фізичне середовище, що оточує суб’єктів освітнього процесу та 

забезпечує зовнішні інформаційні процеси, а також як внутрішнє, що 

ініціює внутрішні інформаційно-пізнавальні процеси, впливає на внутрішні 

ресурси студентів і викладачів і в такий спосіб забезпечує на них  виховний 

та розвивальний вплив [232].  
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Зовнішні інформаційно-предметні ресурси характеризують 

взаємозв’язок викладача і студента із джерелами інформації, зокрема за 

допомогою комп’ютера. Внутрішні ресурси обумовлюють 

психофізіологічну сторону навчання  (належне протікання процесів 

сприйняття, переробки й зберігання інформації, формування знань, умінь, 

особистісних якостей).  

У процесі наукового пошуку дійшли висновку, що ергономічне 

освітнє середовище сприяє прискоренню адаптації студентів до навчання у 

ЗВО. У контексті нашого дослідження це є вельми важливим, адже низька 

адаптованіть студентів до освітнього середовища (особливо це стосується 

першокурсників, які потрапляють цілком в нове соціальне середовище) 

негативно впливає на загальний стан здоров’я студентів, послаблює увагу, 

пам’ять, мислення, волю. Виникає стан емоційного напруження, яке, як 

відомо, може стати патогенною основою різних захворювань: руйнується 

гармонія та чіткість поведінки, що негативно позначається на успішності 

навчання.  

У цілому погоджуємося з П. Просецьким, який адаптацію студентів до 

навчання у ЗВО визначає як активне творче пристосування майбутніх 

фахівців до умов вищої школи, у процесі якого в них «формуються вміння й 

навички організації розумової діяльності, здібності до обраної професії, 

раціональний колективний та власний режим праці, дозвілля й побуту, 

система роботи з професійної самоосвіти й самовиховання професійно 

значущих якостей особистості» [256, с. 21]. 

Нам імпонує також визначення суті адаптації Т. Алексєєвою, яка 

розглядає зазначений феномен як процес пристосування особисті студента 

до умов конкретного ЗВО і формування на цій основі нових соціально і 

професійно значущих якостей, що забезпечують реалізацію особистісного 

потенціалу студента [5]. У процесі адаптації майбутній фахівець зазнає змін 

у формуванні образу «Я», ціннісних орієнтацій, домінуючих мотивів. 
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Багатьма дослідженнями доведено, що особливо гостро постає 

проблема адаптації для студентів першого курсу, адже в цей момент студент 

перебуває у складній ситуації знайомства з новими формами діяльності, 

спілкування, дозвілля, співвідносить власні сподівання з реальністю. Саме 

на першому курсі відбувається глибока психологічна перебудова 

особистості студента, адаптація колишнього школяра до студентського 

життя.  

Зазначений процес пов’язаний з руйнуванням попередніх стереотипів, 

що може негативно позначитися на психофізіологічному стані особистості 

студента: призвести до нервових зривів, стресових реакцій, порівняно 

низької успішності, труднощів у спілкуванні, зниження інтересу до 

навчання, розчарування у виборі професії тощо.  

З огляду на вищезазначене, можна дійти висновку, що вироблення 

стратегії і тактики, які б забезпечували оптимальну адаптацiю студентiв до 

освiтнього середовища ЗВО, необхідно вивчити iндивiдуальні особливості 

студента, структуру його домiнуючих мотивів, рівень ресурсних 

можливостей, адекватність самооцiнки, здатність до свідомої регуляції 

поведінки, на основі яких будуватиметься система його долучення до нових 

видів дiяльності, нового кола спiлкування. Ці знання, як слушно підкреслює 

Т. Туркот, дають можливостi скоротити процес адаптацiї першокурсника до 

навчання у ЗВО [300]. 

Створюючи ергономічне освітнє середовища у ЗВО слід ураховувати 

труднощі, які відчувають студенти в процесі професійної підготовки.  

Перша група труднощів стосується значної кількості студентів. Ці 

труднощі пов’язані з відсутністю у першокурсників багатьох спеціальних 

організаційно-навчальних навичок, необхідних у процесі навчання: 

конспектування лекцій та першоджерел, користування бібліотекою тощо. 

До цієї групи слід також віднести відсутність адекватних комунікативних 

навичок, що позначається, передусім, спілкуванні студентів з викладачами. 

Цей процес дуже значною мірою відрізняється від взаємодії школяра з 
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учителями, а спроби студентів «перенести» шкільний стиль у вищу школу, 

як правило, є неефективними і досить конфліктними [5; 300]. 

Друга група труднощів стосується функціонування вищих психічних 

процесів, перш за все – пізнавальних процесів та емоційної сфери. Досить 

часто студенти використовують способи запам’ятовування, засвоєнi в 

школі, і незважаючи на їхню неефективнiсть, не можуть перейти на 

управлiння мнемічною функцією з метою відпрацювання нових, 

результативних способів [300]. Те ж саме стосується управлiння увагою, 

розподiлу активності у часi, керiвництва емоційною сферою тощо. Учені-

психологи це пояснюють слабкою рефлективністю усвiдомлення: студент 

не може «увійти» у позицiю оцінювання власної активності, її критичного 

аналiзу і пошуку нових, адекватних способiв дій [5; 45; 300]. 

Складна та багатопланова реакцiя адаптації проявляється у вигляді 

специфiчних вiдповiдей саморегулювальних систем органiзму на 

рiзноманiтні ситуації [300]. 

Аналізуючи труднощі навчання студентів-першокурсників, слід 

указати також на труднощі соціально-психологічної адаптації. Порівняно зі 

шкільними роками змінюються і мотиви навчальної діяльності, оскільки ця 

діяльність у вищій школі набуває професійного напряму, нового 

конкретного значення, адже опанування знаннями, навичками та вміннями 

стає найважливішою умовою професійного розвитку майбутнього 

спеціаліста. Ці чинники, ще раз нагадують про важливість психолого-

педагогічної допомоги, кураторської підтримки, фасилітуючого керівництва 

процесом адаптації першокурсників 

Отже, на процес адаптації студентів впливає низка факторів, зокрема:  

сприятливі побутові умови, цікаве і змістовне дозвілля, оволодіння 

знаннями і вміннями долати труднощі й проблеми адаптаційного періоду, 

задоволення освітнім процесом і соціальним оточенням.  

За даними досліджень [5; 11, 55; 252 та ін.], близько 7% студентів 

узагалі не можуть адаптуватися до ЗВО, приблизно 10% адаптуються тільки 
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до кінця четвертого ‒ початку п’ятого курсу, приблизно 85,3% майбутніх 

фахівців відчувають труднощі адаптації до середини 3-го курсу. Тож постає 

проблема оптимізації процесу адаптації, що сприятиме скороченню 

тривалості адаптаційного періоду, а отже забезпечить умови для  

ефективного формування професійної компетентності майбутніх фахівців. 

Усе це слід ураховувати під час створення ергономічного освітнього 

середовища у ЗВО. 

Можна виокремити низку ергономічних вимог до створення освітнього 

середовища ЗВО: педагогічних, інформаційно-комунікативних, 

організаційних, вимог відповідності, естетичних. Мова йдеться про правила 

та вказівки, які мають максимально забезпечити реалізацію мети освітнього 

процесу – формування професійної компетентності майбутніх фахівців на 

основі забезпечення умов для розкриття їхнього творчого потенціалу, 

професійної самореалізації, що одночасно передбачають оптимізацію 

освітнього процесу, збереження внутрішніх ресурсів студентів. Цього не 

можна досягти без максимального врахуванням фізіологічних та 

психологічних особливостей кожного студента. 

У системі вимог до ергономічного освітнього середовища ЗВО чільне 

місце займають педагогічні вимоги. Так, кожен з елементів змістово-

технологічної підсистеми ергономічного освітнього середовища має бути не 

просто джерелом інформації, але й відігравати роль інструменту, що сприяє 

формуванню професійних знань, умінь, навичок, розвитку особистісних 

якостей майбутнього фахівця, є основою його професійного 

самовдосконалення. Крім того, засоби навчання повинні активізувати увагу 

студентів, викликати зацікавленість, захоплення, впливати на них емоційно 

[125; 332].  

Освітні технології, що запроваджуються з позицій ресурсного підходу 

та педагогічної ергономіки, ураховують мотиви, темперамент, зайнятість 

студентів, активізують сприйняття студентами інформації, підвищують 

їхній емоційний тонус. Такі технології забезпечують оптимальний шлях 
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організації навчальної діяльності, інтенсифікують її, але водночас 

перешкоджають втомі, встановлюючи визначений темп, ритм навчальної 

роботи й належний зворотний зв’язок. Урахування вимог ергономіки під час 

застосування освітніх технологій є запорукою зручності, надійності та 

безпечного використання техніки в навчальному процесі, зменшення 

напруженості навчальної праці [56; 57; 125; 332]. Зазначені технології 

підвищують якість праці через можливість правильного розподілу часу, 

сприяють закріпленню стійкості робочих поз і раціональних рухів, 

запобігають навчальному перевантаженню тощо .  

Забезпечення ергономічного освітнього середовища пов’язуємо 

значною мірою з упровадженням здоров’язбережувальних освітніх 

технологій, адже вони дають можливість зберігати наявний стан 

майбутніх фахівців, забезпечувати високий рівень працездатності, 

застосовувати раціональні способи організації розумової праці, 

здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, 

прогнозувати використання студентами власних ресурсних можливостей і 

проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні 

заходи з метою забезпечення успішності професійної підготовки та її 

мінімальної психофізіологічної «вартості» [119; 250; 330].  

Процес формування професійної компетентності у студентів 

інженерних спеціальностей  як інтегрованої сукупності професійних знань, 

умінь, навичок фахівця та його особистісних якостей, відбувається 

поступово упродовж як всього періоду навчання, так і всього життя. 

Високий рівень оволодіння студентами відповідними якостями можливо 

досягти завдяки використанню інноваційних, компетентнісно орієнтованих 

технологій. Але будь-яка технологія, яка застосовуються в процесі 

професійного навчання майбутніх фахівців, має бути 

здоров’язбережувальною, яка створює максимально можливі умови для 

збереження психофізіологічного, емоційного, інтелектуального 

особистісного потенціалу студентів.  
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Здоров’язбереження в педагогічному аспекті розглядають як освітній 

процес, що передбачає створення безпечних і комфортних умов 

перебування студентів у навчальному закладі, запобігання стресів і 

перевантажень, установлення суб’єкт-суб’єктних взаємин учасників 

педагогічного процесу, забезпечення цілісного розвитку особистості й тим 

самим сприяє збереженню внутрішніх ресурсів особистості та зміцненню 

здоров’я студентів [330].  

Слід зазначити, що аналіз наукових праць з порушеної проблеми дає 

підстави свідчити, що найчастіше здоров’язбережувальні  технології 

описують у контексті закладів початкової і середньої освіти. Проте 

здоров’язбережувальна педагогіка, за нашим переконанням, повинна 

розвиватися також в умовах ЗВО. Таку позицію відстоюють Ю. Бойчук [39], 

О. Ващенко [48], М. Гончаренко [64], М. Гриньова [70], О. Іонова [119], 

О. Попова [250] та багато інших учених.   

Питання створення здоров’язбережувального освітнього середовища 

та впровадження здоров’язбережувальних технологій досліджують 

Ю. Бойчук, О. Ващенко, С. Гримблат, Л. Костенко, Ю. Лук’янова, 

М. Смирнов, С. Хрустальова. 

Під освітніми  здоров’язбережувальними  технологіями розуміємо 

сукупності засобів, методів, форм, прийомів організації та проведення 

навчально-виховного процесу, спрямованого на здоров’язбереження 

майбутніх фахівців, що передбачає створення безпечних і комфортних умов 

перебування студентів у навчальному закладі, запобігання стресів і 

перевантажень, установлення суб’єкт-суб’єктних взаємин учасників 

педагогічного процесу, забезпечення цілісного розвитку особистості. 

Аналіз наукових праць з досліджуваної проблеми  дав можливість  

виокремити функції здоров’язбережувальних освітніх технологій, а саме: 

– формувальну, яка зумовлюється біологічними і соціальними 

закономірностями становлення особистості; 
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– інформативно-комунікативну, що  забезпечує трансляцію ведення 

здорового способу життя, наступність традицій, ціннісних орієнтацій, що 

формують бережливе ставлення до індивідуального здоров’я, цінності 

кожного людського життя; 

– діагностичну, яка полягає в моніторингу розвитку студентів на 

основі прогностичного контролю, що дає можливість  співвідносити 

зусилля і спрямованість дій педагога відповідно до ресурсних можливостей 

студента, забезпечує інструментально вивірений аналіз передумов і 

факторів перспективного розвитку процесу професійної підготовки, 

індивідуальне проходження освітнього маршруту кожним студентом; 

– адаптивну, що забезпечує адаптацію студентів до соціально 

значущої і професійної діяльності; виховання в майбутніх фахівців 

спрямованості на здоров’ястворення, здоровий спосіб життя, надає 

можливість оптимізувати стан власного організму й підвисити стійкість до 

різного роду стресогенних факторів природного й соціального середовища; 

– рефлексивну, яка полягає в переосмисленні попереднього 

особистісного досвіду в збереженні й примноженні здоров’я, що дозволяє 

співвідносити реально досягнуті результати з перспективами; 

– інтегративну – об’єднує педагогічно цінний досвід, різні наукові 

концепції професійної підготовки майбутніх інженерів, спрямовуючи їх на 

шлях збереження власних ресурсних можливостей [250]. 

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язбережувальних  технологій 

[48; 119; 186 та ін.] дає можливість виокремити такі типи: 

здоров’язбережувальні;  оздоровчі; технології навчання здоров’ю; виховання 

культури здоров’я. 

Також у класифікації освітніх здоров’язбережувальних технологій 

учені [119; 186; 286] виділяють такі види, що охоплюють змістовий, 

операційно-процесуальний і аналітико-результативний структурні елементи 

освітнього процесу, а саме технології: проектування змісту освіти; 

раціональної організації навчального процесу; активізації навчально-
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пізнавальної діяльності студентів; технологія формування сприятливого 

психологічного клімату; технологія діагностики освітніх результатів за 

процесом їх досягнення. У контексті нашого дослідження зазначена 

класифікація є найбільш доцільною. 

Наступна група вимог до ергономічного освітнього середовища ЗВО 

стосується психологічних вимог, які спрямовані на забезпечення 

психологічно комфортних відносин між суб’єктами освітнього процесу, а 

також необхідних інформаційних зв’язків у взаємодії студентів з іншими 

суб’єктами освітнього процесу. 

Джерелом забезпечення внутрішніх ресурсів студентів у процесі 

формування в них професійної компетентності є рівень відносин, 

взаєморозуміння та співпраці між учасниками освітнього процесу, що 

характеризується інформаційно-контактними зв’язками, педагогічно 

доцільним спілкуванням. Цей рівень відносин між студентами і 

викладачами має базуватися на гуманних і високоморальних принципах 

співпраці, співтворчості та співпідпорядкування. Погоджуємося з 

дослідниками [125], що тільки за таких умов може бути сформований 

фахівець, який здатний мислити глобально, приймати виважені професійні 

рішення, реалізувати їх і нести соціальну й особистісно-моральну 

відповідальність за їх наслідки. 

Організаційні вимоги забезпечують порядок роботи в інформаційно-

предметній складовій освітнього середовища. Вони включають внутрішні 

правила поведінки і базуються на особливостях організації освітнього 

процесу.  

Отже, оптимізації процесу формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців радіотехнічного профілю на засадах ресурсного підходу 

сприятиме дотримання вимог педагогічної ергономіки до створення 

освітнього середовища технічного ЗВО.  

Створення ергономічного освітнього середовища для  оптимізації 

процесу формування професійної компетентності студентів у освітньому 
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середовищі технічного ЗВО дає можливість вирішити низку проблем: 

визначають вимоги  до якості результатів професійної підготовки студентів 

та ефективності способів досягнення з урахуванням оптимальності 

ресурсних витрат; установлення вимог до інформаційно-предметної 

складової освітнього середовища  навчального закладу; визначають умови 

проектування, створення та застосування засобів навчання; визначають 

оптимальну кількість інформації та її основні джерела; допомагають вибору 

здоров’язбережувальних інтенсивних освітніх технологій; визначають 

заходи з профілактики несприятливих функціональних станів і збереження 

внутрішніх ресурсів суб’єктів освітнього процесу. 

Створення ергономічного освітнього середовища сприяє розвитку всіх 

видів індивідуального ресурсу особистості студента, збереженню його 

працездатності, урахування рівня самопочуття студентів у різних видах 

професійної підготовки. При цьому слід ураховувати вплив зовнішніх 

ресурсів (педагогічні кадри, матеріальне забезпечення, засоби масової 

інформації, бібліотечні фонди, технічні засоби, Інтернет тощо) на 

особистісний розвиток особистості кожного студента. 

Вищенаведені положення дали можливість сформулювати четверту 

педагогічну умову формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу:  

створення в закладі вищої технічної освіти ергономічного освітнього 

середовища.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Успішне формування  професійної компетентності  майбутніх 

фахівців радіотехнічної галузі на засадах ресурсного підходу можливе за 

наявності відповідних педагогічних умов, які  розглянуто як 

взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх 

характеристик функціонування досліджуваного процесу, що забезпечує 

його високу результативність і відповідає психолого-педагогічним 

критеріям оптимальності. 

Під час визначення й обґрунтування педагогічних умов формування 

професійної компетентності  майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на 

засадах ресурсного підходу враховували: 

 результати наукових праць з проблеми  формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі; 

 положення ресурсного підходу та властивості індивідуальних 

ресурсів особистості; 

 логіку процесу формування професійної компетентності  

майбутніх фахівців, який передбачає організаційно-підготовчий,  

діагностико-проектувальний, змістово-діяльнісний та рефлексивно-

самотворчий етапи; 

 положення системного, синергетичного, компетентнісного, 

особистісно-діяльнісного та аксіологічного підходів, які тісно пов’язані з 

реалізацією ресурсного підходу до формування професійної компетентності 

майбутнього фахівця. 

Визначено і обґрунтовано педагогічні умови ефективності 

формування професійної компетентності студентів радіотехнічних 

спеціальностей на засадах ресурсного підходу, які передбачають: 

– підготовку викладачів до застосування ресурсного підходу в 

процесі формування професійної компетентності студентів; 
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– забезпечення позитивної професійної мотивації студентів, 

стимулювання їх до розвитку індивідуальних ресурсів; 

– оволодіння студентами знаннями і вміннями раціональної 

самоорганізації власної діяльності в процесі професійної підготовки; 

– створення ергономічного освітнього середовища. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ 

 

3.1. Загальні питання організації та  проведення експерименту. 

 

Для перевірки гіпотези дослідження було проведено педагогічний 

експеримент на базі Харківського національного університету 

радіоелектроніки та Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». В експериментальному дослідженні брали участь 

студенти загальною кількістю 495 особа, із яких було утворено три 

експериментальні групи (Е1, Е2, Е3) загальною кількістю 315 осіб і 

контрольну групу (КГ), до складу якої ввійшла 180 особа. 

Експеримент, який тривав протягом 2015−2019 років, проходив у 

природних умовах, не порушуючи логіки та перебігу освітнього процесу.  

Експериментальна робота здійснювалась в три етапи. 

На констатувальному етапі експериментального дослідження, 

вирішувалися такі завдання:  

1) розробити критеріальну базу дослідження; 

2) сформувати експериментальні і контрольну групи на основі 

здійснення комплексної діагностики індивідуальних особливостей і 

властивостей та ресурсних можливостей студентів за визначеними 

критеріями й показниками.  

Для з’ясування ефективності обґрунтованих у дисертації умов, що 

передбачало встановлення об’єктивних змін навчальних досягнень і рівня 

розвитку індивідуального ресурсу студентів в процесі формування в них 

професійної компетентності, було уточнено сукупність критеріїв і 

показників результативності експериментальної роботи. 
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Аналіз результатів експериментальної роботи здійснювали за 

кретиріально-рівневим підходом.  

Оскільки формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

є складним і комплексним процесом, то віднайти єдиний універсальний 

критерій, за допомогою якого можна виміряти досліджуваний феномен, 

неможливо, потрібен комплекс взаємопов’язаних критеріїв. 

У довідковій літературі поняття «критерій» (від грец. criterion – засіб 

для судження) визначається як узагальнений показник розвитку системи, 

успішності діяльності, основа для класифікації; ключова ознака об’єкта, що 

спостерігається, на основі якого здійснюється його оцінка», а дефініція 

«показник» як вимірювана характеристика якоїсь однієї сторони «ключової» 

ознаки (критерію) досліджуваного об’єкта, що дає кількісну або якісну 

інформацію про його конкретні властивості» [98; 114]. 

Критерії розглядаємо як якості, властивості, ознаки досліджуваного 

об’єкта, що дають можливість дійти висновків про його стан, рівень 

розвитку та функціонування; а показники як кількісні та якісні 

характеристики сформованості кожної якості, властивості, ознаки 

досліджуваного об’єкта, тобто рівень сформованості того чи іншого 

критерію [35; 48; 75]. 

Аналіз наукових праць із порушеного питання дає підстави свідчити, 

що найбільш ефективним при визначенні критеріїв сформованості будь-якої 

професійної якості, є такий підхід, коли основною  характеристикою виміру 

обирається така відносна й достатньо вірогідна характеристика, як 

просування студента на більш високий рівень сформованості певної якості. 

Обираючи  основним критерієм виміру просування студента від низького до 

високого рівня сформованості професійної компетентності, ми постали 

перед необхідністю з’ясування співвідношення розвитку майбутнього 

фахівця з певним рівнем, механізму переходу якісних показників у 

кількісні. 
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Під час визначення критеріальної бази дослідження ми керувалися 

вимогами, визначеними у працях учених (Л. Блауберг [7], К. Інгенкамп [47], 

О. Ігумнов [45],  І. Ісаєв [48] та ін.), згідно з якими критерії повинні:  

– простими і доступними для розуміння й використання; 

– відображати динаміку якості, що вимірюється, у часі та просторі;  

– відбивати основні закономірності формування особистості;  

– повинні по можливості охоплювати основні компоненти 

досліджуваного феномену, встановлювати зв’язки між ними;  

– давати можливість якісно і кількісно оцінювати рівні розвитку 

процесу, що вивчається, якісні показники повинні бути в єдності з 

кількісними;  

– розкриватися через низку показників, завдяки яким можна дійти 

висновку щодо рівня вираженості певного критерію.  

При визначенні зазначених критеріїв і показників результативності 

експериментальної роботи, спрямованої на перевірку ефективності 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців радіотехнічного профілю врахували значущість проаналізованих у 

попередніх розділах найбільш суттєвих характеристик, що визначають 

рівень сформованості досліджуваної якості з урахуванням ресурсного 

аспекту, а саме: вираженість професійної спрямованості (мотивації) і 

професійно значущих рис і властивостей особистості фахівця; рівень 

фундаментальної (базової) підготовки; рівень активності самоосвітньої 

діяльності; рівень знань і навичок в області майбутньої діяльності; 

інженерний досвід; рівень розвитку індивідуального ресурсу та ступінь 

реалізації індивідуальних можливостей в процесі професійної підготовки. 

З огляду на вищезазначене нами було визначено такі критерії 

результативності експериментальної роботи з реалізації педагогічних умов 

формування професійної компетентності студентів на засадах ресурсного 

підходу: мотиваційно-аксіологічний; освітньо-компетентнісний; 

особистісно-ресурсний. 
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Мотиваційно-аксіологічний критерій дає можливість визначати 

ступінь мотивації студентів, зокрема: ставлення до проблеми формування 

компетентності в цілому; бажання саморозвиватися і самовдосконалюватися 

в процесі професійної підготовки; прагнення до надсуативної активності 

тощо.  

Зазначений критерій характеризується такими показниками: 

 рівень сформованості професійної мотивації; 

 характер   ставлення до розвитку та реалізації індивідуальних 

ресурсів  у процесі професійного становлення. 

Визначаючи рівень сформованості професійної мотивації, 

відстежували такі мотиви:  

– загальні професійні мотиви (усвідомлення значущості оволодіння 

професійною компетентністю для набуття професіоналізму; професійно-

пізнавальний інтерес до вивчення і реалізації індивідуальних ресурсів  в 

процесі професійної підготовки ціннісне ставлення до обраної професії); 

– мотив досягнення (бажання стати висококваліфікованим, 

конкурентноздатним фахівцем, досягти успіху в професійному становленні, 

прагнення до професійного самовдосконалення); 

Одним з основних показників професійної мотивації майбутніх 

фахівців є професійно-пізнавальний інтерес, оскільки саме інтерес виступає 

важливішим чинником, котрий стимулює активність особистості й таким 

чином спонукає студента до професійної самореалізації. 

Оцінювання рівня сформованості професійно-пізнавального інтересу 

студентів здійснювали за такими параметрами:  

– питання студента до викладачів на аудиторних заняттях та в 

процесі підготовки до навчальних занять, під час самостійної діяльності, які 

давали можливість свідчити про зацікавленість студентів, прагнення до 

здобуття знань, їх поглиблення, розширення кругозору. Виходили з того, що 

самостійно поставлене питання виражає пошук, активне прагнення знайти 

істину; у бажанні висловити свою точку зору під час обговорення 
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порушених на заняттях питань; бажання поділитися з іншими новою 

інформацією, отриманою з різних джерел за межами навчання тощо  

[23; 75; 134]; 

– прагнення знайти додаткову інформацію під час виконання 

навчальних завдань і доручень; 

– звернення до бібліотечних фондів ЗВО. 

Характер прояву професійно-пізнавального інтересу визначали як: 

стійкий, ситуативний, майже відсутній. 

Сформованість професійної мотивації оцінювали за трьома рівнями:  

– високий (студент усвідомлює  значущість оволодіння професійною 

компетентністю;  постійно виявляє професійно-пізнавальний інтерес, прагне 

досягти успіху в професійному становленні, самовдосконалюватися)  

– середній (студент недостатньо усвідомлює значущість оволодіння 

професійною компетентністю; професійно-пізнавальний інтерес, прагнення 

досягти успіху в професійному становленні, самовдосконалюватися 

проявляється ситуативно, іноді потребує впливу ззовні) 

– низький (студент майже не усвідомлює значущості оволодіння 

професійною компетентністю; професійно-пізнавальний інтерес, прагнення 

досягти успіху в професійному становленні, самовдосконалюватися 

проявляється ситуативно, потребує постійного впливу ззовні). 

Характер ставлення студентів до розвитку та реалізації 

індивідуальних ресурсів  у процесі професійного становлення визначали як: 

– позитивно-активне; 

– позитивно-пасивне; 

– індиферентне або негативне. 

Слід підкреслити, що показники мотиваційно-аксіологічнго критерію 

безпосередньо не свідчать про рівень професійної компетентності студентів. 

Проте вивчення результативності експериментальної роботи за вказаним  

критерієм уважаємо необхідним, оскільки саме позитивна професійна 
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мотивація є головною передумовою успішності процесу формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців. 

Показниками освітньо-компетентнісного критерію визначили такі: 

 рівні навчальних досягнень студентів; 

 сформованість знань і вмінь раціональної самоорганізації власної  

діяльності. 

На підставі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження 

дійшли висновку, що рівень сформованості професійної компетентності 

майбутніх фахівців безпосередньо відбивається на якості навчання 

студентів, що проявляється в динаміці складників професійної 

компетентності (знаннях, уміннях, навичках, професійно-особистісних 

якостях), що, у свою чергу, відбивається в навчальних досягненнях 

студентів.  

Опис рiвнів, їх чiтке розмежування, вимiрювання та оцiнювання 

роблять рiвні навчальних досягнень діагностично заданим параметром. 

До якостей знань провідні педагоги (Ю. Бабанський [2], В. Лозова 

[75], В. Шепель [134]) відносять повноту, глибину, системність, 

систематичність, оперативність, гнучкість, узагальненість і конкретність, 

усвідомленість, згорнутість і розгорнутість, міцність, дієвість. Як 

зазначають вищевказані вчені, між усіма якостями знань існує певний 

зв’язок: системність знань є результатом усвідомленості, повноти, 

систематичності, глибини, конкретності й узагальненості знань; дієвість 

знань є результатом уміння тих, хто навчається використовувати знання в 

практичних навчальних завданнях, уміння студентів застосовувати знання в 

змінних умовах та в ситуаціях життєвого характеру; міцність як показник 

збереження знань у пам’яті залежить від дієвості знань студентів та їх 

усвідомленості. Кожна з цих якостей знань буде сформована, якщо 

вiдбудеться цiлісний навчальний процес засвоєння знань студентами, а 

саме: сприйняття, осмислення, запам’ятовування, застосування, 

узагальнення й систематизацiя [23; 134]. 
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До параметрів визначення  навчальних досягнень студентів нами було 

віднесено усвідомленість і дієвість професійних знань студентів. Такий 

вибір обумовлений тим, що тільки за наявності пізнавальної активності 

процес навчання набуває для студента особистісної значущості і, як 

наслідок, стає можливим не формальне, а дійсне усвідомлене засвоєння ним 

змісту навчання, набуття вмінь вільно оперувати знаннями, застосовувати їх 

до вирішення завдань практичного, навчально-професійного характеру.  

Зазначені параметри легко піддаються конкретному визначенню 

якісних характеристик, які невід’ємно пов’язані з оволодінням студентами 

теоретичними компетенціями. 

Усвідомленість професійних знань характеризується: 

– розумінням характеру зв’язків між знаннями й шляхами їх здобуття; 

– розрізненням суттєвих і несуттєвих зв’язків, принципу дії зв’язків і 

механізмів їх становлення; 

– осмисленням основ засвоєних знань (у вмінні їх доводити); 

– розумінням способів отримання знань; 

– широтою і рівнем засвоєння способів застосування знань; 

– розумінням принципів, що лежать в основі цих способів 

застосування [2; 23; 134]. 

Дієвість знань, як зазначає Ю. Бабанський [2], позначається в умінні 

студентів застосовувати знання при вирішенні завдань навчального й 

навчально-професійного характеру. Ознаки дієвості знань ми виокремили 

на основі класифікації за Ю. Бабанським [2; 23]. До таких ознак віднесено 

такі вміння: 

– вирішувати завдання на основі отриманих знань про факти, закони, 

закономiрності; 

– розв’язувати завдання навчального і професійного характеру; 

–  відтворювати навчальний матеріал на усвiдомленому рівні 

розумiння; 

– застосовувати знання, вміння й навички в професійних ситуацiях; 
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– здійснювати самостійне перенесення знань у нові ситуації; 

– відтворювати зв’язки між знаннями; 

– виділяти істотні властивості в об’єкті вивчення; 

– узагальнювати конкретний навчальний матеріал; 

– розпізнавати проблему й передбачати способи її розв’язання. 

Особливе місце серед умінь, які характеризують освітньо-

компетентнісний критерій, займають рефлексивні вміння студентів, до яких 

відносимо: уміння аналізувати власні дії, рефлексувати способи і засоби, що 

застосовуються в діяльності та їх адекватність поставленій меті; уміння 

співвідносити задум і його реалізацію. 

При визначенні впливу розробленої технології на якість навчання 

студентів нами також ураховувалась повнота й мобільність знань, умінь і 

навичок студентів, які характеризуються наявністю або відсутністю 

прогалин у знаннi програмного матеріалу, здатнiстю переносити знання, 

ступенем оволодiння знаннями, умiннями й навичками поза програмою. 

Для оцінювання якості знань студентів експериментальних і 

контрольних груп обчислювалися коефіцієнти засвоєння обсягу матеріалу 

за формулою [6]: 

               ,                                                            (2.1) 

 

де Кз – коефіцієнт рівня засвоєння знань; 

Р – число правильно означених елементів знань; 

N – загальне число елементів знань. 

Обсяг і глибину знань студентів оцінювали за результатами 

виконання 

контрольних робіт і тестів, які вимагали використання певного числа 

усвідомлених студентом істотних зв’язків і відношень. 

При перевірці виконання завдань застосовувався спосіб 

поопераційного аналізу, при цьому фіксувався не факт виконання завдання, 
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а виконання під час вирішення завдання елементарних складників його 

розв’язання. 

Коефіцієнт засвоєння вміння Ку сформованості вміння на 

конкретному рівні обчислювався за формулою [134]: 

       ,             (2.2) 

де  R – сума реально отриманих умінь конкретного рівня діяльності; 

       М – сума максимально можливих умінь конкретного рівня. 

Аналіз результатів констатувального етапу експерименту дозволив 

виділити такі рівні знань, вмінь і навичок студентів: 

1-й рівень (елементарний) – (k1 < 0,7), 

2-й рівень (достатній)        –  (0,7 < k2 ≤ 0,9), 

3-й рівень (високий)          –   (0,9 <  k3 ≤ 1). 

У процесі аналізу якості знань учнів використовувався метод 

порівняння приросту середнього коефіцієнта рівня знань студентів 

експериментальних й контрольних груп. Коефіцієнт рівня знань студентів 

цих груп визначався за результатами письмових контрольних робіт. У 

кожній групі визначався середній коефіцієнт рівня знань до й після 

експерименту (приріст  k). Для перевірки вірогідності порівняння 

приросту середніх коефіцієнтів рівня знань студентів експериментальних і 

контрольних груп ми використовували критерій погодження Пірсона 

(критерій 
2
), що слугує для порівняння розподілу об’єктів двох 

сукупностей з точки зору певної властивості. 

Навчальні досягнення студентів значною мірою відбиває їхня 

академічна успішність.  

Рівні навчальних досягнень студентів визначали за такими рівнями: 

– високий (повні та глибокі знання; творчий характер їх засвоєння, 

сформованість умінь з окремих предметів, розвинені рефлексивні вміння; 

високий рівень (рівень А) академічної успішності); 

%100



M

R
Ky



196 
 

– достатній (несформованість системи знань, репродуктивно-

творчий характер умінь з окремих дисциплін, ситуативне застосування 

рефлексії; середній рівень (В) академічної успішності); 

– низький (брак знань або поверхневі, безсистемні знання, невміння їх 

застосовувати на практиці, низький рівень (С) академічної успішності); 

Вибір другого показника особистісно-професійного критерію –  

сформованість знань і вмінь раціональної самоорганізації студентами 

власної  діяльності –  обґрунтовується тим, що без підготовленості 

студентів до самоорганізації студентами власної  діяльності оптимальне 

використання майбутніми фахівцями індивідуальних ресурсів та розкриття 

їхнього творчого потенціалу в процесі формування професійної 

комиетентності неможливе. 

Зазначимо, що знання і вміння раціональної самоорганізації 

студентами власної  діяльності розкрито в П.2.2.3. 

Сформованість знань і вмінь раціональної самоорганізації студентами 

власної  діяльності характеризували як: 

– сформовані; 

– сформовані недостатньо; 

– не сформовані. 

До показників особистісно-ресурсного критерію нами віднесено:  

 виявлення студентами професійно значущих якостей, що сприяють 

професійній самореалізації студентів у процесі формування в них 

професійної компетентності;  

 рівень розвитку психофізіологічних ресурсів (пам’ять, увага, 

працездатність, продуктивність, втомлюваність, виснажливість);  

 рівень тривожності;  

 задоволеність умовами професійної підготовки;  

 адекватність самооцінки власних потенційних можливостей. 

Можна говорити про велику кількість професійно значущих якостей, що 

сприяють професійній самореалізації студентів у процесі формування в них 
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професійної компетентності. Усі такі якості дослідити неможливо, тому ми 

виокремили з них найбільш важливі  в контексті нашого дослідження, а саме : 

– активність;  

– самостійність; 

– ініціативність, 

– морально-вольові якості (відповідальність, обов’язок, 

дисциплінованість, організованість, воля, здатність до саморегуляції). 

Необхідною умовою розвитку особистості та ефективного здійснення будь-

якої діяльності є активність її суб’єкта. Активність, з одного боку, є основою 

підготовки студентів до продуктивної професійної діяльності, з іншого – умовою 

духовного розвитку особистості, розвитку її самостійності, підвищення рівня її 

творчого потенціалу, розвитку індивідуального ресурсу. 

У контексті дослідження активність розглядаємо як рису особистості 

студента, що виявляється в його позитивному ставленні до оволодіння змісту 

професійної підготовки,  передбаченого освітніми стандартами підготовки 

майбутніх фахівців радіотехнічних спеціальностей,  стані готовності, прагнення до 

самостійної діяльності, спрямованої на саморозвиток і самовдосконалення.  

У процесі дослідження враховували характер активності: реалізоований і 

потенційний [75]. Зазначимо, що в разі потенційної активності, яка  

характеризується короткочасним пізнавальним інтересом студента, вона не 

знаходить вияву в практичних діях.  

Рівень прояву активність визначали за такими рівнями [23; 134]: 

- творчим, який характеризується самостійністю в обранні способів 

розв’язання завдань, знаходженням нових способів діяльності, здійсненням 

переносу знань, умінь у нову ситуацію, самостійним використанням 

набутих знань, досвіду під час виконанні нових завдань; 

- реконструктивним, котрий визначається обранням студентом 

способів діяльності, використанням знань і досвіду в іншій ситуації, 

інтерпретацією відомих знань та прийомів діяльності, використанням 

набутих знань як самостійно, так і за зразком; 
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- репродуктивним, який характеризується вмінням студента діяти за 

зразком, виконанням завдань відомим способом. 

Самостійність розглядаємо як прагнення й уміння ставити перед собою 

завдання, проявляти ініціативу в різних видах діяльності, цілеспрямовано, 

зосереджено здійснювати продуктивну діяльність, що знаходить вираз у 

самостійності й незалежності думок, пошуку оригінальних способів рішень завдань 

і доручень; у відборі логічних доказів, у самокеруванням увагою; у самостійному 

перегляді своїх рішень, в адекватності самооцінки; самостійному пошуку джерел 

інформації. Самостійність виявляється в діяльності, що здійснюється без участі й 

допомоги зі сторони. 

Пізнавальна самостійність зумовлюється пізнавальною потребою та 

спонукає студента до самостійної діяльності з набуття знань і творчого їх 

застосування в різних ситуаціях. Вона виявляється, зокрема, в умінні зрозуміти 

питання, самому грамотно поставити питання й знайти на нього відповідь; в умінні 

зрозуміти завдання й знайти шляхи її вирішення, визначити мету діяльності й шляхи 

її здійснення, у постійному прагненні вдосконалювати свою діяльність. Пізнавальна 

самостійність характеризується прагненням та вмінням студентів самостійно 

оволодівати знаннями та засобами діяльності, здатністю особистості до 

самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності; ставленням особистості до 

процесу діяльності, її результатів та умов здійснення [75; 125; 134]. Зазначимо, що 

динамічність самостійності особистості значною мірою залежить від здатності до 

об’єктивної самооцінки й самоконтролю, від прагнення до самовдосконалення й 

самовиховання. 

Ініціативу розглядаємо як внутрішній поштовх як результат 

прагнення та власного бажання студента до отримання нових знань до 

вибору завдань і доручень самостійно або за допомогою зі сторони 

(викладача, товаришів та ін.). Ініціатива зумовлює усвідомлену потребу в 

самостійній діяльності. 

До ознак прояву пізнавальної ініціативи вчені відносять: прагнення за 

вираженим бажанням того, хто навчається, виконувати все нові й нові 
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завдання без примусу з боку викладача, свідомий потяг особистості до 

самоосвіти, збільшення обсягу знань, використання для підготовки до 

занять додаткової літератури [75; 82]. Зазначені ознаки є важливими 

характеристиками самоорганізації власної діяльності студентів, без яких 

неможливе ефективне формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців. 

В. Лозова запропонувала термін «ініціативна активність», що 

характеризується виходом суб’єкта освітнього процесу під тиском 

внутрішньої потреби в пошуках самостійних шляхів пізнання за рамки 

визначеної діяльності [75, с. 29].  

При цьому слід пам’ятати, що успішність формування й прояву 

активності, самостійності й ініціативності залежить значною  мірою від 

вольових зусиль студентів [19; 95], тому  розвиток волі є важливим 

показником успішного формування професійної компетентності студентів 

на засадах ресурсного підходу. 

Готовність долати труднощі, які виникають у майбутніх фахівців у 

процесі професійної підготовки,  формується, передусім, у систематичній 

самостійній діяльності, за перебігом і результатами якої студент має 

здійснювати постійний самоконтроль. Організація успішної діяльності 

включає формування в майбутнього фахівця вольових установок шляхом 

постановки реально досяжних цілей та поступовий перехід від контролю 

викладача до самоконтролю студента. Проявляючи свідому активність, 

спрямовану на подолання труднощів, студент тим самим виробляє в собі 

прагнення до самоконтролю та усвідомлює необхідність самовдосконалення 

(саморозвитку) [23]. 

У свою чергу, прояву волі сприяють такі моральні якості, як 

відповідальність, почуття обов’язку, дисциплінованість. Тож морально-

вольові якості є важливим показником результативності нашої 

експериментальної роботи.  
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Рівні сформованості самостійності, ініціативності, морально-вольових 

якостей характеризували як: високий, середній, низький. 

Характер прояву професійно значущих якостей, що сприяють 

формуванню й розвитку професійної компетентності студентів у процесі 

формування в них професійної компетентності,  оцінювали за трирівневою 

градацією: стійкий; ситуативний; майже не виявляються. 

У контексті нашого дослідження особливу значущість має такий 

показник особистісно-ресурсного критерію, як рівень розвитку 

психофізіологічних ресурсів. Особливу увагу приділили вивченню таких 

психофізіологічних ресурсів, як: пам’ять, увага, інтелект, працездатність, 

продуктивність, втомлюваність, виснажливість.  

Ресурс пам’яті має велике значення для оволодіння професійною 

компетентністю, ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

У студентському віці пам’ять відіграє надзвичайно важливу роль, 

оскільки від того, який вид пам’яті переважає і як уміє студент ним 

оперувати, залежить якість і плідність розумової праці [30; 34]. Пам’ять як 

закріплення, зберігання й відтворення попереднього досвіду дає можливість 

студенту нагромаджувати інформацію й своєчасно використовувати її 

різних видах діяльності. Для успішного оволодіння  компонентами 

професійної компетентності, кожен студент має знати особливості власної 

пам’яті й намагатись їх розвивати. 

Ресурс пам’яті пов’язаний з інтелектуальним ресурсом, котрий  

визначає якість мисленням, яке займає провідне місце  в навчально-

пізнавальній діяльності і розумовій праці [93; 97; 121]. Для формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів-радіотехніків розвиток 

інтелекту має особливе значення, оскільки їхня професія належить до  

найбільш інтелектуальних. 

Інтелект характеризується сукупністю найрізноманітніших 

розумових операцій і здібностей, що зумовлюють якість процесу мислення і 

забезпечують успішність діяльності особистості [130].  
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Розвинене мислення проявляється в інтелектуальних уміннях, 

основою яких є мисленнєві операції, що забезпечують віднайдення, обробку 

й застосування інформації. Ураховуючи результати наукових досліджень 

[97; 130 та ін.]  виокремлюємо такі групи інтелектуальних умінь: аналітичні, 

синтетичні, порівняльні, абстрагувальні, узагальнювальні, систематизаційні.  

Процес мислення при здійсненні розумової праці часто уявляє собою 

практичну перетворюючу діяльність, яка здійснюється студентом                              

з конкретними предметами. Цей тип мислення переважає у студентів, які 

виконують розумову працю змінюючи певний матеріальний продукт.    

Отже, ресурс інтелекту є невід’ємною складовою формування знань, 

умінь, які характеризують професійну компетентність майбутніх фахівців 

радіотехнічної галузі, і потребує вивчення й урахування при здійсненні 

розумової праці. 

Важливим показником особистісно-ресурсного критерію вважаємо 

увагу, адже вона, як підкреслює Ю. Ібрагім,  проходить «червоною ниткою» 

крізь усі психічні процеси людини, виступаючи їх невіддільним елементом. 

Студент із стійкою увагою може тривалий час працювати без помилок, з 

великим ступенем точності й виконує великий обсяг роботи [51]. 

З огляду постійного ускладнення професійної підготовки майбутніх 

фахівців радіотехнічної галузі особливе значення в контексті нашого 

дослідження має такий ресурс студента, як  працездатність, яка дає 

можливість виконувати діяльність на продуктивному рівні продовж 

визначеного часу.  

 Працездатність учені визначають як здатність людини підтримувати 

під час виконання конкретної діяльності в межах заданих часових лімітів і 

параметрів ефективності організм у робочому стані, тобто змінювати 

перебіг фізіологічних процесів (нервової, серцево-судинної, дихальної, 

кровоносної, ендокринної та інших систем організму) із метою забезпечення 

високої продуктивності праці [58].  
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За визначенням німецького фізіолога праці Г. Лемана, працездатність – 

це той максімум роботи, який в змозі виконати людина [74]. Звідси 

працездатність студента розглядаємо як максимально можливу ефективність 

його діяльності  (тобто максимально можлива продуктивність праці), що 

зумовлюється функціональним станом організму студента з урахуванням 

витрачених індивідуальних фізіологічних і психічних ресурсів у процесі 

діяльності.  

При цьому для визначення витрат фізіологічних і психічних ресурсів 

зазвичай використовують два узагальнені показники: рівень енерговитрат за 

період роботи і вираженість втомлення по завершенню діяльності [113]. 

Виділяють максимальну, оптимальну і знижену працездатність [120]. 

Добова динамiка працездатності людини визначається перiодичністю 

фізiологічних процесів під впливом екзогенних і ендогенних факторів.  

До екзогенних належать змiни в зовнішньому середовищі, погоднi умови, 

пори року та інше. Ендогенні включають ритм та частоту серцевого 

скорочення, ритм дихання, змiни кров’яного тиску тощо [58; 120]. 

Працездатність студентів у різних видах діяльності певною мірою 

залежить від властивостей особистості, типологічних особливостей нервової 

системи, темпераменту; а також від можливостей людини, що є 

адекватними рівню мотивації та поставленій меті. Водночас на неї 

впливають новизна роботи, яка виконується, інтерес до неї, установка на 

виконання певного конкретного завдання, інформація та оцінка результатів 

у процесі виконання роботи тощо. 

Під впливом тривалого навантаження на організм людини відбувається 

тимчасове об’єктивне зниження працездатності, тобто розвивається 

особливий стан організму – втома, що супроводжується втратою інтересу 

до діяльності, зростанням мотивації її припинення, негативними емоційними 

реакціями тощо. Виділяють фізичну, розумову, гостру, хронічну, нервово-

емоційну та інші види втоми [120]. Слід відзначити, що під час розумової 

праці втома залишається довше, ніж під час фізичної.  
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Комплекс особистих відчуттів, які супроводжуються розвитком 

втоми, виснаження характеризується почуттям слабкості, в’ялості, 

фізіологічного дискомфорту, порушенням протікання психічних процесів 

[3; 58; 120; 113 та ін.], що негативно позначається на результативності 

процесу формування професійної компетентності студентів. 

Для визначення  особливостей пам’яті студентів застосували  

методики О. Лурія [104] «Заучування 10 слів» (із метою оцінювання стану 

пам’яті, втомлюваності, активності й уваги), «Відтворення розповіді» (для 

визначення рiвня смислової пам’ятi, її об’єму й особливостей та здібностей 

до запам’ятовування), «Піктограма» (для визначення особливостей 

опосередкованого запам’ятовування та його продуктивності, а також 

характеру мислиннєвої діяльності, рівня формування понятійного 

мислення).  

Особливості уваги визначали за допомогою методики «Інтелектуальна 

лабільність» [104]. Вивчення ступеня концентрацiї та стійкості уваги 

проходило за методикою «Коректурна проба» Бурдона [119]. Для більш 

глибокого вивчення динамiки працездатності й стійкості уваги 

застосовували методику «Таблиці Шульте» [119].  

Рівень працездатності та втомлюваності діагностували за допомогою 

коректурної проби Бурдона, таблиць Е. Крепеліна, методики «Таблиці 

Шульте» [119], а також «Тесту на виявлення сили волі» [93]. 

 Визначення інтелектуального ресурсу вивчали за допомогою тесту 

Равена (див. Додаток З). 

Рівень  розвитку психофізіологічних ресурсів визначали як: високий; 

нормальний; низький. 

На підставі вивчення широкого кола наукових праць, даних пілотажного 

дослідження, власного педагогічного досвіду дійшли висновку, що суттєвий 

вплив на успішність формування професійної компетентності студентів,  

раціональному використанні та збереженні  їхніх індивідуальних ресурсів у 

цьому процесі  значною мірою позначаються такі параметри, як задоволеність 
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умовами професійної підготовки, що створені в освітньому середовищі ЗВО, 

рівень хвилювання та рівень тривожності. Тому вважаємо правомірним 

розглядати зазначені параметри як важливі показники особистісно-ресурсного 

критерію. 

Як слушно зауважає Н. Чайкіна [12], для людини важливий, зазвичай, 

не тільки продукт діяльності, а й те, наскiльки задоволена або незадоволена 

процесом діяльності, відносинами між її учасниками. Задоволеність 

умовами навчання як стан збалансованості вимог, що висуваються 

педагогами до змісту, характеру і умов освітнього процесу, і суб’єктивної 

оцінки можливостей реалізації цих запитів, впливає як на кількісні, так і 

якісні результати професійного навчання майбутніх фахівців. Тож більшість 

педагогічних працівників чітко усвідомлюють, що чи навряд можна визнати 

заклад освіти успішним, якщо в ньому досягають високих освітніх 

результатів ті, хто навчається, і поряд із цим суб’єкти освітнього процесу 

знаходяться у стані дискомфорту, не мають бажання навчатися і 

самореалізовуватися в ньому [123]. 

У процесі дослідно-експериментальної діяльності нами були 

застосовані адаптовані методики О. Андрєєва і Є. Степанова щодо вивчення 

задоволеності студентів функціонування освітнього середовища ЗВО та 

умовами проходження виробничих практик  (див. Додатки М, Н) 

Зазначений  показник визначали за трирівневою градацією: 

– задоволені повною мірою; 

– задоволені частково; 

– незадоволені. 

Як свідчать дані проведеного нами пілотажного дослідження, низка 

труднощів, які виникають у студентів у процесі професійної підготовки, а 

отже, знижує оптимальність цього процесу, пов’язана з відчуттям 

тривожності. Тривожність розглядається як показник «преневротичного 

стану», її роль надзвичайно висока і в порушеннях поведінки [13]. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Тривожність, як доведено вченими-психологами відносно легко 

виникаючи, надалі стає дуже стійким утворенням, із великими зусиллями 

піддається перенавчанню. Причому вона може сприяти виробленню як 

позитивних, так і негативних якостей, таких, наприклад, як надмірна 

залежність або агресія.  

Тривожність поряд із іншими випередженими емоціями (надією, 

розчаруванням, полегшенням) здійснює вирішальний вплив на вибір, а 

отже, на подальше закріплення способів поведінки [109]. При цьому 

нормальний (оптимальний) рівень тривожності розглядається як необхідний 

для ефективного навчання тих, хто навчається [13]. 

Поведінка «тривожних» студентів під час здійснення ними різних 

видів діяльності, має такі особливості: підвищується гострота емоційного 

реагування на повідомлення про невдачі; студенти гірше працюють у 

складних і стресових ситуаціях або умовах дефіциту часу, відведеного на 

вирішення того чи іншого завдання; страх невдачі домінує над прагненням 

до досягнення успіху. 

 «Тривожним» студентам властива занижені самооцінка і самоповага, 

поневіряння у себе і свої сили, що негативно позначається на ефективності 

процесу формування професійної компетентності майбутнього фахівця і, як 

наслідок, негативно впливає на процеси «самості» (самореалізації, 

самовдосконалення, самовиховання). З огляду на це, корекція тривожності,  

її подолання надзвичайно важлива в досліджуваному нами процесі.   

Рівні тривожності студентів визначали як: нормальний; підвищений; 

високий. 

Студентів з високим рівнем тривожності відрізняє замкнутість і 

низька товариськість. Як правило, вони безініціативні, що пов’язане з 

очікуванням невдачі і низькою самооцінкою. Підвищений рівень 

тривожності свідчить про те, що це більш-менш спокійні студенти, досить 

активні і товариські, хоча зустрічаються випадки, коли з’являється 

занепокоєння, необґрунтоване обставинами, що склалися. Студенти, які 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9
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мають нормальний рівень тривожності, зазвичай товариські й ініціативні, 

проте їм нерідко властива низька емоційність, стриманість почуттів. [13].  

Для діагностики рівня тривожності у студентів було  застосовано 

методику «Шкала ситуативної тривожності» [93], яку представлено в 

Додатку П.  

Підставою для розгляду самооцінки студентів результатів 

професійної підготовки та розвитку власних ресурсних можливостей як 

показника особистісно-ресурсного критерію стали результати 

психологічних досліджень [93; 116 та ін.], які свідчать про те, що 

професійна самооцінка, як і мотивація, є важливішим елементом у структурі 

професійної Я-концепції особистості і значним чином зумовлює успішність 

формування професійної компетентності студентів на засадах ресурсного 

підходу.  Так, наприклад, студенти з заниженою самооцінкою не 

проявляють інтелектуальну сміливість, професійну мобільність, вольові 

якості зупиняються перед завданнями, які на перший погляд здаються їм 

важкими; не проявляючи наполегливості, зазвичай відразу визнають свою 

поразку [21; 23; 126]. 

Для визначення адекватності самооцінки студентів були застосовані 

також методики Дембо-Рубінштейн [86], яка дала можливість визначити 

рівень самооцінки та рівень домагань майбутніх фахівців (Додаток Р) та  

ранжувальна методика А. Реана [10] (Додаток С). 

Самооцінку студентів результатів професійної підготовки та розвитку 

власних ресурсних можливостей оцінювали як: адекватна; завищена; 

занижена. 

З огляду на визначені нами педагогічні умови формування 

досліджуваної якості майбутніх фахівців, уважали необхідним звернутися 

до діагностики ергономічності освітнього середовища. Для оцінювання 

відповідності освітнього середовища ЗВО ергономічним вимогам 

застосовували методику експертного оцінювання, для чого застосували 
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«Експертну картку оцінки технологічних, ресурсних та організаційних 

параметрів освітнього середовища» (див. Додаток Т). 

На основі розробленої критеріальної бази було схарактеризовано 

узагальнені рівні (високий, середній, низький) професійної компетентності 

майбутнього фахівця радіотехнічної галузі з урахуванням вимог 

ресурсного підходу до професійної підготовки  особистості.  

Схарактеризуємо визначені рівні відповідно до виокремлених в 

дослідженні критеріїв і показників. 

Студент із високим рівнем сформованості професійної 

компетентності:   

– має стійку позитивну мотивацію досягнення, проявляє 

налаштованість на успіх у професійному становленні, активно прагне до 

саморозвитку і самовдосконалення; 

– проявляє стійкий професійно-пізнавальний інтерес до пізнання 

власних ресурсних можливостей, позитивно-активне ставлення до 

активного їх застосування в процесі оволодіння професійною 

компетентністю; 

– проявляє активність, самостійність, ініціативність та морально-

вольові якості в різних видах професійної підготовки постійно;  

– має високий рівень навчальних досягнень (системні глибокі 

знання з фахових та інших дисциплін, аргументовано і творчо їх 

використовує у процесі різних видів професійної підготовки та під час 

самоорганізації власної діяльності; сформованість професійних умінь на 

високому рівні з більшості навчальних дисциплін; розвинена 

рефлексивність поведінки), високий рівень академічної успішності  

(рівень А); 

– характеризується високим рівнем сформованості знань і вмінь 

раціональної самоорганізації власної діяльності, прагне до їх 

вдосконалення; самостійно планує й проектує діяльність з урахуванням 

власних ресурсних можливостей; готовий до рефлексії та самоконтролю;  
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– психологічні процеси (увага, пам’ять, мислення) розвинені на 

високому рівні; 

– тривале збереження високого рівня працездатності не залежно від 

мотивації діяльності; 

– повною мірою задоволений умовами професійної підготовки; 

– має нормальний рівень тривожності; 

– проявляє адекватну самооцінку.  

– Для студента із середнім рівнем сформованості професійної 

компетентності характерні:  

– позитивна мотивація досягнення, налаштованість на успіх у 

професійному становленні; нечітко виражена орієнтація на саморозвиток. 

прагнення до саморозвитку і самовдосконалення, яке не завжди  досягає 

реалізації; 

– ситуативний професійно-пізнавальний інтерес до пізнання власних 

ресурсних можливостей, позитивно-активне поряд із позитивно-пасивним 

ставлення до їх застосування в процесі оволодіння професійною 

компетентністю; 

– ситуативне виявлення активності, самостійності, ініціативності та 

морально-вольових якостей у різних видах професійної підготовки;  

– середній рівень навчальних досягнень (досить глибокі, але 

несистемні знання з фахових та інших дисциплін,  студент не завжди 

аргументовано і творчо використовує отримані знання в процесі різних 

видів професійної підготовки та під час самоорганізації власної діяльності; 

репродуктивно-творчий характер умінь з окремих дисциплін, ситуативне 

застосування рефлексії), середній рівень академічної успішності (рівень В); 

– недостатній рівень сформованості знань і вмінь раціональної 

самоорганізації власної діяльності, прагне до їх вдосконалення; недостатня 

самостійність у плануванні й проектуванні діяльності з урахуванням 

власних ресурсних можливостей; ситуативно готовий до рефлексії та 

самоконтролю;  
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– психологічні процеси (увага, пам’ять, мислення) розвинені 

недостатньо, потребують корекції і педагогічної допомоги в реалізації 

ресурсних можливостей та розкритті творчого потенціалу; 

– не завжди швидке включення в роботу; недостатньо тривале 

збереження високого рівня працездатності не залежно від мотивації 

діяльності 

– часткова задоволеність умовами професійної підготовки; 

– незначні відхилення від нормального рівня тривожності і 

адекватності самооцінки. 

– Студент із низьким рівнем сформованості професійної 

компетентності характеризується:   

– несформованістю мотивації досягнення, студент не налаштований 

на успіх у професійному становленні; не прагне до саморозвитку і 

самовдосконалення, яке не завжди  досягає реалізації; 

– індиферентним або негативним ставленням, відсутністю 

професійно-пізнавального інтересу до пізнання власних ресурсних 

можливостей, до їх застосування в процесі оволодіння професійною 

компетентністю; 

– низьким рівнем сформованості активності, самостійності, 

ініціативності та морально-вольових якостей (виявляє недисциплінованість, 

безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків) у різних видах професійної 

підготовки;  

– низьким рівнем навчальних досягнень (брак знань або поверхневі, 

безсистемні знання, невміння їх застосовувати на практиці; низький рівень 

професійних умінь; несформовані рефлексивні вміння, ситуативне 

застосування рефлексії), низький рівень академічної успішності (рівень С); 

– несформованістю знань і вмінь раціональної самоорганізації 

власної діяльності, відсутністю прагнення до їх вдосконалення; невмінням 

самостійно планувати і  й проектувати діяльність з урахуванням власних 
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ресурсних можливостей; неготовністю до рефлексії та здійснення 

самоконтролю;  

– низьким рівнем розвиненості психологічних процесів (увага, 

пам’ять, мислення), які потребують корекції;  студент потребує педагогічної 

допомоги в реалізації своїх ресурсних можливостей та розкритті творчого 

потенціалу; 

– повільним включенням в роботу; низьким рівнем працездатності 

– частковим задоволенням умовами професійної підготовки; 

– підвищеним або високим рівнем тривожності; 

– завищеною або заниженою самооцінкою. 

У проведенні експериментальної роботи було запроваджено, крім 

вищенаведених діагностичних методик, комплекс методів науково-

педагогічного дослідження, провідними з яких були:  

1) педагогічні спостереження, яке здійснювали безпосередньо в 

процесі здійснення студентами різних видах професійної діяльності (під час 

навчальних занять, участі в позааудиторних заходах, виконання науково-

дослідних проектів тощо), із метою з’ясування:  

- ставлення студентів до професійного навчання, самопізнання, 

застосування власних ресурсів у процесі  професійної підготовки;  

- виявлення професійно значущих якостей особистості 

(дисциплінованості, відповідальності, сили волі, самостійності, 

ініціативності) у різних видах професійної підготовки;  

2) анкетування, опитування різних видів із метою:  

– оцінки характеру уявлень студентів і викладачів про суть 

ресурсного підходу до професійної підготовку майбутнього фахівця;  

– характеру професійно-пізнавального інтересу, ціннісного 

ставлення до розкриття і реалізації внутрішнього потенціалу в процесі 

професійної підготовки;фахівцями складовими професійної компетентності; 

– вивчення ставлення студентів і викладачів до застосування 

ресурсного підходу в процесі опанування майбутніми;  
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– визначення рівня рефлексивності поведінки і самоменджменту 

студентів;  

– з’ясування рівнів сформованості професійно-особистісних якостей, 

самоконтролю та адекватності самооцінки студентів власних ресурсів;  

– з’ясування причин утруднень студентів у застосуванні 

індивідуальних ресурсів,  раціональної самоорганізації власної діяльності в 

процесі професійної підготовки; 

3) метод бесіди:  

– з викладачами ЗВО, які брали участь в експерименті, з метою 

одержання незалежних експертних оцінок щодо труднощів, які виникають в 

процесі професійної компетентності;  установок на реалізацію ресурсного 

підходу в указаному  процесі; володіння діагностичними методиками 

визначення індивідуальних ресурсних можливостей студентів та врахування 

їх у освітньому процесі тощо;  

– зі студентами для уточнення даних, які були отримані за 

допомогою інших методів і діагностичних методик;  

4) тестування, метод аналізу навчальних досягнень студентів із 

метою перевірки рівня сформованості компонентів професійної 

компетентності майбутніх фахівців;  

5) метод  експертних оцінок. 

Застосування цього методу передбачало відбір групи експертів із 

викладачів, кількість яких визначалася за допомогою методики 

В. Черепанова [130]. 

Кiлькiсть експертiв визначали  за формулою: 

                                                                               (3.1), 

де  – коефiцієнт, який для 0,8 < < 0,99 у нашому випадку становить 0,95;  

 – розмах індивідуальних оцінок; − довірлива ймовірність; 

− задане значення похибки колективної експертної оцінки).  

Експертiв вiдбирали за такими критерiями: педагогічний стаж не 
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менше п’яти років; високий рiвень професійно-педагогічної компетентності, 

стійка педагогiчна спрямованість, а також ураховувались особистiсні та 

професійні якості викладачів.  

6) Непараметричні методи математичної статистики з 

використанням критерію   (хі-квадрат) для порівняння розподілу об’єктів 

двох вибірок за рівнями сформованості у студентів експериментальної і 

контрольної груп культури ІПС, для кількісного аналізу отриманих 

результатів [20, c. 96] для оцінки вірогідності отриманих результатів, 

визначення їх статистичної значущості. 

Здійснення комплексної діагностики дало можливість найбільш повно 

виявити «проблемне поле» кожного студента, причини, які породжують 

виникнення проблем у процесі професійної підготовки, скласти майбутнім 

фахівцям індивідуальні траєкторії в оволодінні професійною 

компетентністю та виробити викладачам стратегії роботи зі студентами з 

урахуванням їхніх ресурсних можливостей, відібрати навчально-

методичний інструментарій для оптимізації процесу формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі.  

Застосування ресурсного підходу в процесі формування професійної 

компетентності студентів вимагало диференціації експериментальної 

роботи з перевірки педагогічних умов досліджуваного нами процесу. Тому 

за результатами проведеної діагностики студентів було створено три 

експериментальні групи.  

До групи Е1 (92 особи) увійшли студенти, які мали свідомий, 

позитивний, стійкий професійно-пізнавальний інтерес до якісного сторони 

професійної підготовки, стійку мотивацію досягнення. Студенти цієї 

підгрупи проявляли активність, самостійність, ініціативність на заняттях, 

але були недостатньо орієнтовані на саморозвиток індивідуальних 

ресурсних можливостей. Для студентів цієї групи характерні 

дисциплінованість, відповідальність, розвинена сила волі.  
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У групі Е2 (155 осіб) студенти мали позитивний, але ситуативний 

професійно-пізнавальний інтерес до якісного сторони професійної 

підготовки, ситуативний характер мотивацію досягнення. Студенти цієї 

групи не завжди були активними, ініціативними, самостійними на заняттях 

та позааудиторній діяльності, прагнення до саморозвитку індивідуальних 

ресурсних можливостей часто залишалась на потенційному рівні. Для 

студентів цієї групи характерні дисциплінованість, відповідальність, але 

недастатній рівень розвитку вольових механізмів. 

У студентів групи Е3 (68 осіб) зафіксовано переважало індиферентне 

або негативне до оволодіння професійною компетентністю, низький рівень 

мотивації досягнення, професійно-пізнавальний інтерес проявлявся 

ситуативно. Студенти цієї групи часто проявляли недисциплінованість, 

безвідповідальність у навчанні та інших видах професійної підготовки, 

низький рівень розвитку сили волі. Студенти були пасивними, 

безініціативними у діях, не мали орієнтації на саморозвиток індивідуальних 

ресурсних можливостей.  

Зазначимо, що розгорнутий якісний і кількісний аналіз отриманих на 

констатувальному етапі експерименту представлено в П.3.3. 

На формувальному етапі експерименту перевірялась ефективність 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу. 

Формувальний експеримент мав варіативний характер. 

На контрольному етапі експерименту була знову зібрана, 

опрацьована і проаналізована інформація щодо рівня сформованості 

професійної компетентності студентів за визначеними критеріями і 

показниками. На цьому етапі зіставлялись та порівнювались отримані в 

процесі дослідно-експериментальної роботи результати.   
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3.2. Реалізація педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутнього інженера радіотехнічних спеціальностей 

на засадах ресурсного підходу  у вищому технічному навчальному 

закладі 

 

На підставі даних, які були отримані під час співбесід з викладачами, 

їх анкетування, застосування інших методів науково-педагогічного 

дослідження на констатувальному етапі експерименту, окреслили напрями 

здійснення цілеспрямованої психолого-педагогічної підготовки 

професорсько-викладацького складу факультетів, де проходив експеримент, 

до застосування ресурсного підходу в процесу формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі: підвищувати 

професійно-педагогічну мотивацію викладачів, надавати їм знання, що 

необхідні для забезпечення вказаного процесу, заохочувати викладачів до 

здійснення науково-дослідної роботи в зазначеному напрямі.  

Це вимагало внесення коректив у науково-методичну роботу кафедр і 

факультетів у зазначеному напрямі поглиблення професійно-педагогічної 

компетентності викладачів, надання допомоги в діагностиці індивідуальних 

ресурсних можливостей студентів, у впровадженні відповідних 

інноваційних освітніх технологій,  застосуванні навчально-методичним 

інструментарієм та розробленим навчально-методичним комплексом, 

спрямованих на забезпечення формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців; здійсненні моніторингу цього процесу,  створенні 

ергономічного освітнього середови.  

Формування позитивних мотивів і цінностей професійної діяльності, 

усвідомлення значущості ресурсного підходу для оптимізації процесу 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної 

галузі вирішували шляхом: 

– організації широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

– проведення комплексу науково-методичних заходів; 
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– заохочування викладачів до здійснення власних  науково-

методичних пошуків у сфері досліджуваної нами проблеми. 

 Інформаційно-роз’яснювальну роботу проводили на науково-

методичних семінарах на кафедрах, під час індивідуальних бесід. Важливим 

виявилося залучення до цієї роботи працівників бібліотек, лаборантів 

кафедр, які надавали інформацію про нові надходження до бібліотеки, 

представляли вибірку статей з періодичних видань, у яких висвітлювались 

питання, пов’язаних із проблемою нашого дослідження. 

Воднораз викладачів знайомили з результатами проведеного в ЗВО 

моніторингу сформованості професійної компетентності студентів, 

розвитку їхніх індивідуальних ресурсів. 

Викладачам надавали роз’яснення щодо змін, які плануються 

впровадити в освітній процес та освітнє середовище згідно з програмою 

експерименту. Слід відзначити, що викладачі з розумінням і зацікавленістю 

поставилися до представлених пропозицій.  

Для надання викладачам необхідних знань було розроблено і 

проведено науково-методичний семінар із досліджуваної проблеми з 

загальною назвою «Оптимізація формування професійної компетентності 

студентів». Науково-методичний семінар був розрахований на 8 годин. 

Розроблений семінар був спрямований на підвищення рівня 

професійно-педагогічної компетентності викладачів шляхом отримання та 

поглиблення знань щодо особливостей і технології оптимізації формування 

професійної компетентності студентів.         

Під час засідань науково-методичного семінару висвітлювалися такі 

питання: 

 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

радіотехнічної галузі в контексті сучасних викликів. 

 Концептуальні підходи до формування професійної компетентності 

студентів.  
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 Ресурсний підхід як засіб оптимізації формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів-радіотехників. 

 Технологія формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців радіотехнічної галузі. 

 Педагогічні умови ефективності формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на засадах 

ресурсного підходу. 

 Педагогічне забезпечення процесу формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі з урахуванням 

ресурсного підходу. 

 Увагу викладачів звертали на необхідність дотримання вимог 

уважного ставлення до розкриття внутрішнього потенціалу студентів й 

урахування їхніх ресурсних можливостей у процесі навчання, розкриття 

творчого потенціалу студентів у інших видах професійної підготовки 

(позааудиторній виховній, науково-дослідній, під час виробничих практик). 

Як свідчить вивчення масової практики і власні педагогічні 

спостереження, у сучасних технічних ЗВО не передбачено, на жаль, 

спеціальних заходів щодо адаптації студентів-першокурсників до нових 

соціальних умов. Переважна кількість викладачів уважає, що студент є 

досить самостійним, щоб набути нового досвіду. Але сучасні реалії 

показують, що це далеко не так. 

Тому акцентували увагу викладачів на необхідності особливого 

ставлення до першокурсників, запровадження низки заходів, які б 

допомогли студентам увійти в нове для них освітнє середовище, що дало б 

можливість майбутнім фахівцям швидше розкрити власний  потенціал. З 

огляду на це, викладачам надали такі рекомендації і пропозиції, які були 

сформульовано під час колективного обговорення порушеної проблеми: 

– під час вивчення курсу «Вступ до спеціальності» важливо 

ознайомити студентів з історією та структурою ЗВО; 
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– організувати консультації викладачів на кафедрах та в гуртожитках; 

охарактеризувати особливості організації навчання;  

– вчасно надавати студентам педагогічну допомогу, підтримку; 

створювати ситуації успіху ; 

– провести ознайомлювальні заняття зі студентами в бібліотеках, 

читальних залах, комп’ютерних класах, центрах дистанційної освіти та ін.; 

– на перших кураторських годинах варто організувати і провести 

ділову гру «Знайомство», під час яких дати можливість студентам 

познайомитись між собою, а також з викладачами і навчально-допоміжним 

персоналом, з якими студенти будуть спілкуватись і сівпрацювати в процесі 

професійної підготовки; 

– варто провести екскурсію-розповідь про місто, яке є новим і 

малознайомим для багатьох першокурсників, ознайомлення з його 

бібліотеками і культурними центрами. 

Також акцентували увагу викладачів, які працюють з 

першокурсниками, на необхідності дотримуватись спеціальної методики 

читання лекцій. Для цього було розроблено відповідну Пам’ятку  

(див. Додаток Ф ). 

На факультетах було організовано майстер-класи, на яких викладачам 

досвідчені викладачі демонстрували прийоми і техніки застосування 

ресурсного підходу. Також викладачам було запропоновано низку 

психолого-педагогічних тренінгів, які спрямовані на поглиблення 

професійно-педагогічної мотивації педагогів, оволодіння  ними необхідними 

вміннями. Заняття тренінгів розпочиналися з надання викладачам відомостей 

про знання і вміння, які необхідні для формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі в контексті 

сучасних викликів, визначення напрямів роботи зі студентами та виявлення 

тих заходів, які вони будуть запроваджувати для оптимізації професійної 

підготовки студентів. Активну участь у проведенні тренінгів брали викладачі 

психологічних дисциплін. 
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Із метою подолання індивідуальних утруднень й недоліків надавали 

викладачам індивідуальні консультації інструктивного характеру.  

Також стимулювалась самоосвітня діяльність самих викладачів із 

вдосконалення самостійно набутих знань щодо формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на засадах 

ресурсного підходу: цілеспрямована робота з психологічною, педагогічною 

й методичною літературою; аналіз і усвідомлення досвіду колег 

(цілеспрямоване спостереження, цілеспрямоване спілкування); самоаналіз 

власної діяльності в аспекті оптимізації освітнього процесу тощо.  

Проведення вказаних заходів сприяло формуванню позитивної 

мотивації викладачів до розв’язання поставленої проблеми, підвищенню 

рівня теоретичної складової професійно-педагогічної компетентності 

викладачів, активізувало їхню самоосвітню діяльність. 

Після проведення комплексу вищезазначених заходів під час бесід 

викладачі висловили такі пропозиції з приводу оптимізації процесу 

формування професійної компетентності студентів: 

– формувати у студентів стійку позитивну мотивацію досягнення; 

виробити позитивно-активне ставлення студента до саморозвитку; 

– співпрацювати зі студентами на кожному занятті, стимулювати їх 

до виявлення активності, самостійності, ініціативності; 

– допомагати студентам в раціональній самоорганізації власної 

діяльності; 

– намагатися створити в аудиторіях обстановку, що відповідає 

вимогам педагогічної ергономіки; 

– проявляти особистісну зацікавленість до кожного студента;  

– допомагати кожному студенту в самопізнанні, у розкритті 

ресурсних можливостей; 

– зробити провідними процеси «самості» студента: самореалізація, 

самоорганізація, саморегуляція, самоконтроль, самооцінюівння тощо; 

– сприяти розвитку дисциплінованості, відповідальності. 
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Допомогу в оволодінні інноваційними освітніми ІКТ-технологіями та 

педагогічними програмними засобами, які відповідають вимогам 

педагогічної ергономіки,  викладачам надавали допомогу кафедри 

інформатики та кафедри соціальної інформатики. У разі необхідності 

спеціалістами надавалися індивідуальні консультації. 

Під час пілотажного дослідження було з’ясовано, що професійно-

педагогічна діяльність викладачів стимулюється зазвичай стандартними 

адміністративними заходами: винесення подяки, нагородження грамотою. 

Така ситуація, тобто відсутність дійових заходів для створення у викладачів 

мотивації до запровадження освітніх інновацій, за даними бесід з 

викладачами, є однією з причин низької професійно-педагогічної 

вмотивованості. 

Тому в процесі експериментальної роботи для стимулювання 

викладачів до підвищення професійно-педагогічної компетентності та 

активізації їхньої діяльності було вжито таких видів заохочення: виявлення 

та підтримка ініціативних викладачів; відображення здобутих результатів 

дослідження у формі науково-методичних праць; висвітлення досвіду 

кращих викладачів на сторінках університетської газети; надання 

можливостей для стажування за кордоном; створення можливостей для 

прояву лідерських якостей, самостійності, ініціативності у молодих 

викладачів тощо. 

Різні види заохочення стимулювали викладачів до активної участі в 

експериментальній роботі: вони надавали допомогу в отриманні необхідної 

моніторингової інформації, вносили зміни в організацію занять згідно 

програми експерименту, генерували нові ідеї щодо оптимізації процесу 

формування професійної компетентності студентів на засадах ресурсного 

підходу.  

Реалізація з першої з визначених умов формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на 

засадах ресурсного підходу, яка передбачала здійснення цілеспрямованої 
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психолого-педагогічної підготовки викладачів до забезпечення 

досліджуваного нами процесу, дала можливість підвищити професійно-

педагогічну мотивацію викладачів, допомогти їм усвідомити значущість 

ресурсного підходу; відновити, систематизувати й актуалізувати науково-

методичні знання; оволодіти спеціальними знаннями та вміннями;  

сформувати поняттєвий апарат, оволодіти теоретичними основами 

вирішення досліджуваної нами проблеми та необхідним технологічним  і 

навчально-методичним інструментарієм. 

Реалізація другої з мов формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного 

підходу передбачалося забезпечення позитивної професійної мотивації 

студентів (ціннісного ставлення до майбутньої професії, професійно-

пізнавального інтересу, мотивації досягнення успіху), надбання ними 

особистісного сенсу майбутньої інженерної діяльності, усвідомлення 

значущості розвитку індивідуальних ресурсів у процесі професійної 

підготовки. 

Із цією метою викладачі під час читання курсу «Вступ до 

спеціальності» (1 курс) чітко формулювали цілі професійної підготовки, 

акцентували увагу  на суспільній ролі професії інженера для прогресивного 

розвитку країни, розкривали вимоги до сучасного інженера-радіотехніка як 

конкурентноздатного фахівця; підкреслювали роль процесів «самості» для 

досягнення високого рівня професійної компетентності; аналізували 

труднощі, які зазвичай виникають у студентів процесі навчання у 

технічному ЗВО (особливо у студентів-першокурсників) та способи їх 

подолання; надавали знання стратегії й тактики постановки цілей 

професійної самореалізації та їх досягнення, а також роз’яснювали 

важливість раціональної самоорганізації власної діяльності й 

самоконтролю.  

Вплив несприятливих факторів на вибір професії компенсували 

створенням під час навчальних занять емоційно-інтелектуального фону, 
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насичення занять цікавим змістом, який сприяв виникненню професійно-

пізнавального інтересу студентів, усвідомленню значущості дисципліни, що 

вивчаються, для майбутньої професійної діяльності.  

Студентів під час занять переконували, що їхній особистісно-

професійний розвиток безпосередньо залежить від тих сенсів і цінностей, 

які вони вбачають у майбутній професійній діяльності, а отже в оволодінні 

професійною компетентністю.  Для здійснення педагогічного впливу на 

свідомість студентів організовували проблемні бесіди, бесіди-роздуми,  

міні-дискусії («Імідж сучасного інженера», «Я вважаю, що зможу досягти 

успіху в майбутній професійної діяльності, тому що …», «Що нового я 

можу привнести в свою професію», «Роздуми про власне «Я» тощо). 

Під час читання студентам курсу «Вступ до спеціальності»  у 

майбутніх фахівців формували реальні уявлення про майбутню професію, 

сучасні вимоги до конкурентноздатного інженера,  розкривали суть і зміст 

професійної компетентності інженера-радіотехніка і способи оволодіння 

нею. Викладачі сприяли створенню у студентів образу майбутньої 

професійної діяльності,  аргументовано роз’яснювали значення не тільки 

тих або інших загальних навчальних дисциплін (зокрема філософії, 

економічних дисциплін, психолого-педагогічних, іноземної мови (за 

професійним спрямуванням) та ін.) для майбутньої практичної діяльності  

інженерів. Викладачі прагнули до того, щоб навчальний матеріал був 

цікавим, по можливості пов’язаний із обраною професією, а форми і методи 

навчання були достатньо різноманітними, що стимулювало професійно-

пізнавальний інтерес студентів.  

Важливою передумовою професійно-особистісного становлення 

розвитку студента є наявність і усвідомлення ним значущої мети, сенсу 

оволодіння всіма компонентами професійної компетентності. При цьому  

цілі і завдання навчальної і професійної діяльності повинні бути не тільки 

зрозумілими, але і внутрішньо прийнятими, адже зовнішні впливи, як 

відомо, переломлюються у внутрішньому світі людини. Отже, особистісно-
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професійний розвиток, ефективність формування професійної 

компетентності  студентів прямо залежить від тих сенсів і цінностей, які 

вони вбачають у майбутній професійній діяльності. Тому особливу увагу 

під час забезпечення другої, так би мовити «мотиваційно-ціннісної умови» 

формування досліджуваної якості приділяли усвідомленню майбутніми 

інженерами цілей професійної діяльності, перетворення їх у особистісні 

цінності.  

З огляду на вищезазначене викладачі прагнули до того, щоб загальні 

цілі, суспільні й професійні норми, завдання професійної підготовки стали 

індивідуальними цілями-цінностями студентів, їх індивідуальною 

професійно-особистісною стратегією професійного саморозвитку. Із  цією 

метою проводили таку роботу: чітко формулювали цілі діяльності (що 

зробити, що опрацювати, чого навчитися); прагнули, щоб майбутні фахівці 

усвідомили значення налаштованості на досягнення успіху в діяльності; 

визначали засоби досягнення мети, аналізували труднощі в її досягненні  і 

способи їх подолання.  

Особливу увагу під час реалізації умови формування професійної 

компетентності студентів, яка передбачала поглиблення професійної 

мотивації майбутніх інженерів-радіотехніків, приділяли підвищенню в 

майбутніх фахівців мотивації досягнення та  формування позитивно-

активного ставлення студентів до самопізнання індивідуальних ресурсів, 

особистісного самовдосконалення. 

Із метою виявлення розуміння майбутніми фахівцями значущості 

досягнення успіху в оволодінні професійною компетентністю, усвідомлення 

важливості діагностики власного потенціалу зі студентами проводили різні 

за формою і характером бесіди («Успіх і кар’єра», «Знайти себе: стратегія 

успіху» тощо).  

Також було запроваджено ділові ігри: «Стратегія усунення 

конфліктів» (навчальна дисципліна «Психологія екстремальних стосунків та 

ефективної адаптації»),  «Прийняття управлінського рішення» (навчальна 
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дисципліна «Психологія управління») із використанням імітаційних 

комп’ютерних програм; «Лідер» (навчальна дисципліна «Імідж сучасного 

спецаіліста»), спрямована на розвиток професійно вагомих якостей 

конкурентноздатного майбутнього інженера. Ділові ігри передбачали 

створення, аналіз, розв’язання, моделювання та програвання різноманітних 

імітаційних ситуацій професійного характеру що давали можливість 

наблизити процес навчання до умов професійної діяльності, пережити 

відчуття задоволення від досягнення успіху при вирішенні завдань 

професійного характеру. 

Під час занять з курсів «Вступ до спеціальності», «Імідж сучасного 

спецаіліста» акцентували увагу студентів на тому, що досягнення успіху в 

процесі навчання і майбутній професійної діяльності вимагає знань про 

власний внутрішній потенціал, можливості його розширення і 

використання, адже прагнення до успіху залишиться чистою фікцією, якщо 

воно не буде співвіднесене з реальними можливостями, умовами 

саморозвитку і самовдосконалення [51; 92]. У цьому контексті була 

проведена бесіда-дискусія «Роль самопізнання в досягненні успіху» і диспут 

«Чи залежить професійний успіх від власного «Я»?». Під час різних видів 

професійної підготовки виокремлювали завдання активізації прагнення 

студентів до самопізнання.  

Під час експерименту викладачі постійно прагнули до актуалізації у 

студентів мотивів досягнення. Так, під час читання курсу «Імідж сучасного 

спецаіліста» студентам надавали відомості про відомих людей, які 

самореалізували себе в технічній галузі, увагу студентів акцентували на 

необхідності розвитку свого потенціалу для досягнення професійного 

успіху.  

Прагнення досягти високих результатів у діяльності підтримували, 

створюючи ситуації успіху, виставляючи авансовані оцінки, добираючи 

індивідуальні завдання тощо.  
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Також із цією метою у процесі експериментальної роботи було 

проведено низку тренінгів (мотивації досягнення успіху, самопізнання, 

міжособистісного спілкування, імідж-тренінг), під час яких орієнтували 

студентів на досягнення успіху в процесі навчання в ЗВО, формування 

вмінь і навичок, особистісного досвіду при здійсненні професійної 

діяльності, а також на корекцію мотиваційних і поведінкових установок.   

Метою тренінгу «Мотивація досягнення успіху» було актуалізація і 

формування мотивації досягнення.  

Такий тренінг був спрямований на формування так званого «синдрому 

досягнень», який проявляється в переважанні у студента прагнення до 

успіху над прагненням уникнення невдач.  

Застосування вказаного тренінгу дозволяло студентам набувати досвiд 

такого стилю мислення, поведiнки та емоцiйного реагування, якi 

притаманні студентам, які спрямованi на успiх, учитися спiввідносити 

власні наявнi мотиви із визначеним iдеалом та поставленими на майбутнє 

планами, визначати свої майбутні дiї з орiєнтацією на успiх, а не на 

уникнення невдач. Матеріали для проведення тренінгу розвитку мотивації 

досягнення наведено у Додатку З. 

Під час тренінгу студентам надавали додаткову інформацію про 

способи і методи його досягнення успіху, навчали майбутніх фахівців 

проектуванню і самопроектуванню.  

Актуалізацію і засвоєння мотиву досягнення успіху здійснювали за 

такими послідовними етапами [21; 23]: 

– актуалізація змісту тренінгу; 

– набуття студентами під час вирішення різноманітних ситуацій, 

завдань виконання спеціальних вправ навичок мислення і поведінки, 

емоційного реагування; 

– засвоєння студентами спеціальних понять, які складають 

термінологічне поле мотиву досягнення; 
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– співставлення кожним студентом певного мотиву зі своїм ідеалом, з 

власними професійними і особистісними  цінностями; особисте визнання 

значущості мотиву; 

– практичне використання студентами набутих знань  під час 

виконання спеціальних вправ і завдань. 

На тренінгових заняттях тренер (психолог або спеціально 

підготовлений педагог) демонстрували студентам, як розмірковує, 

говорить, діє людина з високорозвинутою мотивацією досягнення. Вони 

намагались впливати на свідомість через вивчення бажаних взірців 

поведінки, а також за допомогою складання протоколу і вербалізації всіх 

відповідних мотиву досягнення поведінкових і когнітивних елементів, 

який складали студенти на основі самоспостереження.  

У процесі тренінгу мотивації досягнення успіху застосовували: 

– рольові і ділові ігри, метод ситуаційного аналізу (моделювання 

ситуацій успіху, в яких один учасник гри заохочує інших до певної 

діяльності, переконує їх у чомусь, схвалює і підкріплює їхні дії); 

–  групові бесіди-дискусії («Як досягти успіху»,  «Як керувати своєю 

мотивацією», «Як загартувати силу волі»); 

– тренінгові вправи з подальшим обговоренням та аналізом 

результатів.  

Також пропонували студентам написати есе відповідної професійно- 

орієнтованої тематики («Моя мрія про майбутню професійну діяльність»,  

«Моя майбутня кар’єра» тощо). Пропонуючи таке завдання студентам, 

припускали, що роздуми, розмірковування студентів під час написання есе 

інтенсифікує розвиток відповідних мотиваційних утворень (зокрема, 

потреби досягнення успіху в оволодінні професійною компетентністю).  

Завдання тренінгу «Пізнай себе» полягало в оволодінні студентами 

діагностичними методиками самопізнання, формуванні в майбутніх 

фахівців позитивної оцінки свого «Я», упевненості  в собі, зміцнення віри у 
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свої ресурсні можливості, уміннями управління своїми ресурсними 

можливостями.  

Опрацювання діагностичних методик самопізнання під час тренінгу 

«Пізнай себе» надавало можливість студенту проаналізувати власні ресурсні 

можливості, налаштуватися на успіх. Завдяки застосування  діагностичних 

методик, прийомів, завдань, тестів забезпечували спрямованість студентів 

на  реалізацію власного потенціалу для досягнення успіху в процесі 

оволодіння професійною компетентністю. Зазначимо, що у зв’язку з тим, 

що поки не розроблено методику визначення індивідуального потенціалу 

досягнення успіху в процесі професійної самореалізації майбутнього 

фахівця, зокрема майбутнього інженера-радіотехніка, були використані 

близькі за суттю проблеми методи, методики, прийоми, завдання, тести. Їх 

було згруповано за суттєвими ознаками процесу досягнення успіху і 

використано в логічній послідовності.  

Під час тренінгу спілкування викладачі налаштовували студентів на  

позитивність міжособистісного спілкування, оптимістичність взаємодії з 

товаришами і викладачами.  

Одним із завдань тренінгу полягало у формуванні в майбутнього 

фахівця позитивної оцінки свого «професійного-Я», що здійснювали 

шляхом співвідношення студентом себе з іншими учасниками, що давало 

можливість студенту зіставити себе з іншими; можливості дізнатися думок 

інших людей про себе і про враження, які відчувають люди, що вступають із 

ним у контакт; самоспостереження власних внутрішніх станів, отримання 

досвіду їх розуміння й аналізу; рефлексії  власної поведінки і діяльності, що 

сприяє виробленні об’єктивної самооцінки, критичного самосприйняття, що 

стимулює особистість до активізації внутрішнього потенціалу. 

Під час тренінгу  створювало особливу довірливу атмосферу,  що 

позитивно вливало на емоційну сферу особистості, сприяло підвищувало 

активність учасників.  
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Метою імідж-тренінгу було формування у студентів ідеального 

образу сучасного інженера-радіотехніка, усвідомлення наскільки цей образ 

відповідає реальному «Я-образу», значущості використання індивідуальних 

ресурсних можливостей для самовдосконалення з метою досягнення 

співпадіння ідеального і реального власного образу фахівця. 

Під час імідж-тренінгу студентам презентували імідж-діагностику, 

ефективність якої доведено сучасними дослідниками [21]. Суть цієї 

діагностики полягає в тому, щоб здійснити характеристику якостей певної 

особистості. На перших етапах учасникам тренінгу пропонуються світлини 

зі зображенням незнайомих людей, дивлячись на які, студенти висловлюють 

свої враження і намагаються визначити сферу діяльності зображеної 

людини, її характер, успішність тощо. Після цього проводиться аналіз 

«сигналів», які посилають інформацію про людину зображення, потім 

студенти отримують реальні відомості про людину, яка зображена на 

світлині. Наприкінці заняття відбувається обмін думками, що дозволяє 

дійти висновку про відповідність реального образу своїм уявленням.  

На тренінгових заняттях застосовували різноманітні засоби 

(аудіовізуальні, комп’ютерні, наочні посібники, засоби масової інформації)   

У проведення тренінгів дотримувалися правил, сформульованими 

А. Прутченковим [111; 112]: 

– довiрливий і щирий стиль спiлкування за рахунок конфіденцiйності 

всього, що вiдбувається у групі; 

– спiлкування за принципом «тут і зараз»; 

– персонiфікація висловiв; 

– пошана у ставленнi до того, хто говорить, визначення сильних 

сторiн особистості кожного учасника; 

– неприпустимiсть безпосереднiх оцінок людини; 

– активна участь у тому, що вiдбувається, встановлення як можна 

більшого числа контактiв з іншими учасниками тренінгу. 
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Ефективною і доцільною для стимулювання мотивації успіху 

виявилася проектна діяльність студентів, до якої  їх долучалися з першого 

курсу навчання у ЗВО. Так,  першокурсники під час вивчення курсу «Вступ 

до фаху»  брали участь у  конкурсі на кращий креативний проект. 

Результатом проектної діяльності студентіiв стало  створення 

іiндивідуального проекту «Мій шлях до ділового успіху», метою якого було 

оволодiння первинними вміннями і навичками проектної дiяльності (збiр й 

обробка iнформації, пiдготовка повiдомлення, додаткових матерiалів 

(обладнання), навички презентацiї), а також формування iнтересу до 

власних ресурсiв, які розвиваються завдяки наданiй студентам можливостi 

проявити себе (самостійність, ініціативність, креативність тощо) 

замислитися щодо розвиненості власних ресурсних можливостей, 

розповiсти про свої досягнення. 

Важливим для створення другої умови формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів-радіотехніків, яка передбачала 

забезпечення позитивної професійної мотивації студентів, мало здійснення 

педагогічного впливу на вольову сферу майбутніх студентів. У процесі 

експериментального дослідження з’ясовано, що у студентів досить часто 

має місце такий тип вольового реагування, як поштовх до певної діяльності, 

який значно згасає при появі перших ознак труднощів. Саме тому завданням 

викладачів було формування готовності майбутніх фахівців до 

наполегливого переборювання перешкод на шляху до поставленої мети. 

Ефективним для стимулювання студентів до розвитку індивідуальних 

ресурсів виявився метод заохочення, який передбачав надання певних 

винагород, повноважень, надання певних «бонусів» під час складання 

іспитів і заліків, проведення студентських конкурсів, змагань тощо. При 

цьому враховували рекомендації американських учених Е. Дісі та Р. Райана, 

які  дійшли висновку, що такі фактори, як уникнення покарання, призи й 

винагороди, нав’язування мети та ситуації змагання пригнічують 
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внутрішню позитивну мотивацію свідомої оволодіння самодетермінації й 

самореалізації [140].  

Однак, даючи студентам право вільного вибору при здійсненні 

діяльності (навчально-пізнавальної, громадської, науково-дослідної тощо), 

можна відкрити нові обрії підвищення мотивації. Наприклад, під час 

вивчення певної теми викладач дозволяв студентам самостійно обирати 

шляхи її опрацювання, даючи на перших етапах декілька наглядних 

алгоритмів; у громадській діяльності – обирати доручення. 

Оскільки ситуація змагання у «слабких» студентів часто призводить 

до втрати бажання щось робити й до зневіри у власних силах, у підході до 

таких студентів прагнули до створення ситуації успіху, до привчання їх до 

аналізу і порівняння власних досягнень у порівнянні з попередніми 

власними результатами. Таким студентам надавали можливість проявити 

себе, зокрема завдяки допомозі й підтримки більш сильних членів 

команди або викладача. Підведення підсумків конкурсного змагання 

проводили шляхом аналізу особистого зростання, досягнення кожного 

учасника змагання.  

Ефективним для формування позитивної мотивації майбутніх фахівців 

було безпосереднє ознайомлення з реальним виробництвом, особливостями 

професійної діяльності сучасних інженерів-радіотехніків (екскурсії на 

авіаційний завод, інститут радіоелектроніки), а також ознайомлення 

студентів з історією рідного ЗВО, зустрічі з його випускниками, які досягли 

успіху в професії. Запровадження цих заходів сприяло усвідомленню 

студентів експериментальних груп значущості мотивації досягнення, чіткого 

визначення своїх інтересів, потреб, цінностей, формуванню в майбутніх 

інженерів позитивної мотивації професійного становлення, значення в 

ньому активізації власного потенціалу.  

Реалізація другої з визначених  педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних 

спеціальностей на засадах ресурсного підходу, яка передбачала 
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забезпечення позитивної професійної мотивації студентів, стимулювання їх 

до розвитку індивідуальних ресурсів, сприяла підвищенню рівня 

професійної мотивації:  від мотиву уникнення невдач і низької мотивації 

досягнення успіху до середнього і високого рівня, від негативного і 

нейтрального до позитивного, відповідального, дієвого.  

Центральне місце в реалізації третьої з визначених  педагогічних 

умов формування професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу, яка 

передбачала оволодіння студентами знаннями і вміннями раціональної 

самоорганізації власної діяльності в процесі професійної підготовки, 

займало упровадження в освітній процес розробленого спецкурсу 

«Раціональна самоорганізація діяльності студентів». Основний зміст 

спецкурсу наведено в Додатку К. 

Розробка і запровадження зазначеного спецкурсу було зумовлено тим, 

що навчальний план підготовки інженерів-радіотехніків не передбачає 

цілеспрямованої підготовки їх до самоорганізації власної діяльності в 

процесі професійної підготовки, що призводить  до значних витрат часу, 

фізичних і психологічних сил студентів і, як наслідок, значно знижують 

ефективність діяльності студентів. Тож метою запровадження спецкурсу 

«Раціональна самоорганізація діяльності студентів» передбачало 

цілеспрямоване і системне оволодіння студентами знаннями і вміннями 

самоорганізації власної діяльності   (щодо планування, способів і засобів 

наукової організації праці (передусім, розумової), гігієни навчально-

пізнавальної праці тощо). 

Програма спецкурсу розрахована на 30 годин і містить 2 модулі. 

Перший модуль «Загальні питання самоорганізації діяльності 

студентів» передбачав вивчення таких тем: 

1. Суть самоорганізації діяльності студентів, її структура і зміст. 

2. Самоорганізація діяльності студентів на аудиторних заняттях та 

позаурочний час.  



231 
 

3. Сучасні джерела інформації. Організація самоосвітньої діяльності. 

У межах другого модуля «Самоорганізація діяльності студентів на 

засадах ресурсного підходу» розглядали такі теми: 

1. Внутрішні ресурси особистості (мислення, пам’ять, увага, творчий 

потенціал) як основа професійної самореалізації майбутнього фахівця. 

2. Наукова організація праці студентів (планування і економія часу; 

планування і економія часу; гігієна розумової праці; раціональне 

використання студентами внутрішніх і зовнішніх ресурсів у процесі 

самоорганізації різних видів діяльності; попередження втоми тощо). 

3. Раціональне використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів у 

процесі самоорганізації студентами різних видів діяльності. Гігієна 

розумової праці. 

4. Розвиток умінь і навичок самодіагностики та самоорганізації 

діяльності. 

Розроблений спецкурс у експериментальних групах був прочитаний 

на першому курсі (другий семестр). 

У межах спецкурсу проводилися лекційні та практичні заняття, а 

також організовувалася відповідна домашня самостійна робота з метою 

поглиблення знань, удосконалення як загальних, так і специфічних умінь 

(див. П.2.2.3.) щодо самоорганізації студентами власної діяльності.  

Для формування позитивної мотивації студентів щодо оволодіння 

знаннями й уміннями раціональної самоорганізації викладачі на заняттях зі 

спецкурсу провели низку бесід зі студентами («Чи вмієте ви раціонально 

розподіляти свій час?», «Чому ти не встигаєш виконувати домашні 

завдання?», «Чому ти швидко втомлюєшся в процесі розумової праці?», «Чи 

важливо для студенту – майбутньому інженеру радіотехнічної галузі 

дотримуватися режиму дня?» тощо), переконуючи їх у тому, що 

раціональна самоорганізація навчання, самоосвітньої діяльності є вельми 

важливими в житті сучасного фахівця, але воднораз надзвичайно 

складними. Отже, слід навчатися її раціонально самоорганізовувати. На 
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заняття зі спецкурсу запрошували викладачів із психології,  бібліотекарів, а 

також студентів старших курсів, які могли надати поради студентам із 

указаної проблеми. 

Із метою усвідомлення студентами важливості оволодіння вміннями і 

навичками самоорганізації будь-якої діяльності і особливо навчально-

пізнавальної під на заняттях зі спецкурсу широко використовували такі 

методи, як пояснення, переконання, спрямовані на розуміння майбутніми 

фахівцями впливу розумової і фізичної праці на організм людини, її 

фізіологічні і психологічні ресурси, роз’яснювали необхідність збереження 

внутрішніх ресурсів в процесі навчання у ЗВО. На заняттях прагнули, щоб 

атмосфера занять була довірливою, дружньою й відкритою до обміну 

інформацією. 

У процесі навчальних занять прогнули запроваджувати проблемне, 

евристичне навчання. Це було вельми важливим, оскільки значна частина 

студентів, якщо і розуміють важливість проблем, пов’язаних із 

раціональною самоорганізацією навчально-пізнавальної діяльності, 

збереженням психофізіологічних ресурсів, що зумовлює необхідність 

дотримуватися режимних моментів, здорового способу життєдіяльності, в 

реальному житті не дотримуються зазначених моментів. Тому прагнули, 

щоб студенти висловлювали власні думки, робили самостійні висновки з 

приводу вказаних питань. 

 Так, під час бесіди «Чи важливо для студенту – майбутньому 

інженеру радіотехнічної галузі дотримуватися режиму дня?» студентам 

ставили такі запитання:  

– Чи задоволені Ви результатами своєї навчальної діяльності? 

– У чому вбачаєте причини своїх утруднень і невдач у навчанні? 

– Чи вмієш раціонально розподіляти свій час протягом дня, під час 

виконання самопідготовки до навчальних занять? 

– Чи багато часу ви марно витрачаєте протягом дня? 
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– Як ви вважаєте, чи відповідає ваш режим дня здоровому способу 

життя? 

– Які зміни плануєш  в поліпшенні самоорганізації власної 

діяльності? 

Після проведення бесід, як засвідчило опитування студентів, майже 

всі студенти всіх експериментальних груп (у середньому 92,5 %) 

усвідомили необхідність і важливість оволодіння знаннями і вміннями  

раціональної самоорганізації власної діяльності, дотримання правильного 

режиму дня. У процесі подальшого дослідження переконалися в тому, що 

таке усвідомлення перетворилися у переконання, установку особистості й 

реальні дій у 54 % студентів. 

Зауважимо, що в процесі вдосконалення в майбутніх інженерів-

радіотехніків загальнонавчальних умінь (виділяти головне, аналізувати, 

порівнювати, узагальнювати тощо) більше уваги приділяли студентам групи 

Е3, для яких було зафіксовано більш низький рівень сформованості 

готовності до самоорганізації власної діяльності. Таким студентам надавали 

індивідуальну педагогічну підтримку, тьюторську допомогу, 

консультування. 

На заняттях зі спецкурсу викладачі розповідали студентам про різні 

джерела інформації, способи її отримання і опрацювання (ведення нотаток, 

складання різних видів плану тексту, конспектів першоджерел тощо), про 

вимоги до написання рефератів, до виконання різноманітних навчальних і 

науково-дослідних завдань, надавали поради щодо способів і прийомів 

планування, продуктивного читання, раціонального розподілу часу 

протягом дня.  

Безперечно, провідну роль серед джерел інформації займають 

комп’ютерні технології, інформаційні програмні засоби. У силу специфіки 

професійної підготовки майбутніх фахівців радіотехнічної галузі, останні 

отримують значну підготовку щодо володіння зазначеним джерелом 

інформації. Проте, як свідчать результати нашого дослідження, у студентів 
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викладачі приділяють недостатню увагу озброєнню студентів уміннями 

використовувати дидактичні можливості комп’ютера під час самостійної 

роботи, для досягнення цілей самоосвітньої діяльності (педагогічні 

програмні засоби, мережа Інтернет, сучасні ІКТ).  

Викладачами різних навчальних дисциплін за допомогою викладачів 

курсу «Інфокомунікаційні технології» було розроблено відповідне 

навчально-методичне  забезпечення: відбір готових та створення авторських 

електронних підручників, навчальних посібників, словників, довідників, 

диференційованих за змістом та рівнем складності навчальних програм і 

завдань, електронних контрольних тестів тощо. Студентів ознайомлювали з 

різноманітними сучасними ІКТ (наприклад, HTML, Java Script, PHP, 

Macromedia Flash, MySQL,). Ці матеріали студенти широко і плідно 

використовували в процесі самоорганізації.  

Як показало опитування студентів та викладачів під час 

констатувального етапу експерименту, серед навчальних дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які викликають значні 

труднощі, студенти-першокурсники назвали «Філософію», «Українську 

мову (за професійним спрямуванням)», «Іноземну мову»; найскладнішими 

дисциплінами циклу природничо-наукової підготовки ‒ «Вищу математику» 

і «Фізику». Зазначені  предмети потребують  заучування значної 

професійних термінів, математичного і критичного мислення тощо. 

Причинами труднощів, які виникають у студентів в процесі вивчення 

мовних дисциплін, уважаємо також недоліки мовної підготовки в закладах 

середньої освіти.  

Труднощі, пов’язані з пізнавально-мисленнєвими процесами, згодом 

негативно позначаються на вивченні фахових дисциплін, які є надзвичайно 

складними для студентів радіотехнічної галузі. 

 З огляду на вищезазначене, під час розгляду теми спецкурсу 

«Внутрішні ресурси особистості (мислення, пам’ять, увага, творчий 

потенціал) як основа професійної самореалізації майбутнього фахівця» 
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проводилася робота, спрямована на розвиток різних видів пам’яті, уваги, 

сприйняття, мисленнєвих процесів.  

Із метою формування уміння зорово-слухового запам’ятовування, 

зберігати запам’ятований матеріал і відтворювати його, навичок 

асоціювання інформації, яка потребувала запам’ятовування застосовували 

ігри на запам’ятовування беззмістовних назв предметів, тренувальні вправи, 

застосовувалися різноманітні прийоми: «Асоціація» «Доміно», 

«Калейдоскоп», «Важке – запам’ятай!», «Перегони асоціацій», 

«Тахістоскоп», «Плутанка», «Внутрішні картини», прийом образного 

групування тощо. [23; 50; 118]. 

Уміння запам’ятовувати текстову інформацію формувалося шляхом 

привчання студентів до дотримання плану діяльності. Для цього студентам 

пропонувався пам’ятка-алгоритм запам’ятовування змісту навчального 

матеріалу, запропонований В. Гриньовою і  В. Дармограй [22] (див. 

Додаток У). 

Студентів також навчали різноманітним технікам  запам’ятовування й 

відтворення навчального матеріалу, як-от: «числово-образна техніка», 

«римська кімната», «алфавітна система», «техніка римування», 

«гіпнопедія», «самогіпноз», «головна система», «техніка кумулятивного 

повторення», «ейдотехніка» тощо [23].  

Студентам радили враховувати закон Жоста, який полягає в прямій 

залежності швидкості запам’ятовування від кількості перечитувань 

матеріалу. Увагу студентів акцентували на тому, що повторення через 

певний, доцільний проміжок часу (від 10 хвилин до 16 годин) інформації 

значно підвищує швидкість і міцність її запам’ятовування. 

Із метою розвитку здатності студентів до зосередженості при 

здійсненні будь-якої діяльності, тобто вміння збереження уваги на певному 

об’єкті, не дозволяючи витіснити її іншими думками, застосовували такі 

вправи, як: «мозкові ящики», вправи на зниження інтенсивності звука при 

аудіюванні; повільне й уважне читання текстів із відстеженням точного 
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відображення змісту у свідомості; вправа на уявлення об’єктів із детальним 

їх описом; виконання вправи «синтез», яка полягає в описі того, чим був 

зайнятий попередній день по хвилинам, із тим щоб мати повну картину дня; 

вправи з читання чи прослуховування тексту з подальшою відповіддю на 

прості запитання за текстом. Зауважимо, що остання із указаних вправ 

викликала зазвичай найбільші труднощі, адже студенти зосереджують 

увагу, як правило, на цифрах чи подіях, не помічаючи найпростіших фактів. 

Оскільки значна частина студентів (особливо молодших курсів) не 

вміє правильно розподіляти свій час (див. П.2.2.3), на практичних заняттях 

зі спецкурсу студентам було запропоновано низку вправ на вироблення 

вмінь раціонально використовувати час для оптимізації процесу 

професійної підготовки: «Моє уявлення про час»,  «Моє відчуття часу», 

«Розподіл часу», «Хронометраж часу». Докладно суть і методику 

використання цих вправ представлено в Додатку Л. 

На заняттях зі спецкурсу студентів навчали раціонально 

використовувати свій час. Для цього студентам пропонували такий план 

самоорганізації власної діяльності: 

1. Провести облік витрат часу протягом дня, тижня. 

2. Визначити години нераціонального використання часу. 

3. Вивчити особливості індивідуальних ресурсів, працездатності і 

біоритмів. 

4. Спланувати виконання поточної роботи з урахуванням 

індивідуальних ресурсних можливостей. 

5. Зробити аналіз якості виконаної роботи протягом дня, тижня. 

6. Створити перелік необхідних для виконання завдань з 

термінами виконання і передбачуваним обсягом часу на нього. 

7. Розподілити роботу на день, тиждень, місяць. 

8. Виконувати систематичний самоаналіз власної діяльності. 
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Дотримання наведеного плану сприяло виробленню у студентів 

навичок планомірного здійснення діяльності, а також формуванню вмінь 

самоконтролю власної діяльності.  

Одним із головних завдань у процесі підготовки студентів до 

самоорганізації власної діяльності вважали розвиток у майбутніх 

інженерів-радіотехніків морально-вольових якостей (відповідальності, 

почуття обов’язку, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, 

працелюбності, організованості, волі тощо), які сприяють оптимізації 

самоорганізації студентами власної діяльності і, як наслідок, спонукають 

студентів до раціонального використання власних ресурсних можливостей. 

Особливу увагу в процесі підготовки студентів до раціональної 

самоорганізації власної діяльності приділили розвитку в студентів вольових 

якостей, недостатній рівень яких значною мірою перешкоджає реалізації 

внутрішніх ресурсів особистості.  

Для забезпечення розвитку в майбутніх інженерів-радіотехніків 

особистісних якостей головним уважали долучити студентів до 

самовиховної діяльності. 

Для стимулювання майбутніх фахівців до зазначеної діяльності 

провели низку бесід дискусійного характеру: «Чи потрібне 

самовиховання?», «Як працювати над собою», «Зроби себе сам», «Як можна 

сформувати волю?», «Про відповідальність майбутнього фахівця та шляхи її 

формування»). Під час таких бесід студентів ознайомлювали із завданнями 

професійного самовиховання (розвиток і корекція професійно-пізнавальних 

потреб, інтересів, особистісних якостей; викоренення негативних і 

формування корисних звичок тощо); методами самовиховання 

(самопізнання, самоаналіз, самоспостереження, самоменеджмент, 

самонаказ, самозвіт).  

Для спонукання студентів до самовиховання запровадили тест 

«Оцінити свій образ життя» (див. Додаток Е) та тренінг-тест з аналізом 

результатів за методикою Дембо-Рубінштейна «Дробинка»,  заснована на 



238 
 

безпосередньому оцінюванні (шкалюванні) студентами низки особистісних 

якостей, таких як здібності,  характер тощо (див. Додаток Р). Після 

проведення зазначених тестів студенти мали можливість переосмислили 

ставлення до самих себе, ними були зроблені певні висновки, які вони 

висловили у творах-роздумах, які були запропоновані студентам на заняттях 

з української мови (за професійним спрямуванням).  

Студентів переконували, що оптимізація використання власних 

ресурсів у процесі оволодіння професійними знаннями і вміннями та 

збереження власного психічного і фізичного здоров’я при цьому значною 

мірою знаходиться в компетенції самого здобувача вищої освіти. Тож 

студент  має відповідним чином навчитися організовувати свою діяльність і 

поведінку в різних видах професійної підготовки і, передусім, у навчально-

пізнавальній діяльності. Вирішенню ж такого завдання сприятиме 

складання індивідуальної програми професійного самовдосконалення, яка 

передбачає комплекс заходів, які майбутній фахівець має здійснити по 

відношенню до себе, спираючись не тільки на отримані знання й уміння, а й 

на власні ресурсні можливості.   

Головним результатом успішної реалізації такої програми повинне 

стати: самореалізація майбутнього фахівця в процесі професійної 

підготовки, збереження цілісності особистості студента, його здоров’я.  

Із позиції ресурсного підходу викладачі, допомагаючи студентам у  

складанні вище вказаної програми, ураховували такі позиції:   

– готовність до постійного самозмінення; 

– внутрішня особистісна відповідальність до власних ресурсних 

можливостей, до власного здоров’я; 

– здатність жити у злагоді із самим собою, внутрішня 

збалансованість; 

– оволодіння методами і прийомами самовідтворення після 

перевантажень;  
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– оволодіння прийомами саморегуляції і нормалізації рівня 

працездатності;  

– виключення зі своєї життєдіяльності саморуйнівних стратегій 

поведінки;  

– розвиток навичок самоконтролю, уміння своєчасно здійснювати 

розумову релаксацію (досягати «тиші» розуму, розумового спокою). 

Реалізація четвертої умови формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців радіотехнічної галузі на засадах ресурсного підходу 

була спрямована на створення ергономічного освітнього середовища. Це 

вимагало врахування і забезпечення низки психолого-педагогічних 

факторів, як-от: творча взаємодія всіх учасників експериментальної роботи; 

усунення жорсткого регламенту в освітньому процесі; створення ситуацій 

багатоваріативності під час розв’язання різноманітних завдань професійної 

підготовки; позитивне ставлення до активізації роботи всіх суб’єктів 

освітнього процесу з реалізації ресурсного підходу в процесі формування 

професійної компетентності студентів; здоров’язбережувальні технології та 

підтримуючі методики, спрямовані на розкриття індивідуальних ресурсних 

можливостей кожного студента. 

На основі узагальнення висновків учених  з проблеми дослідження 

(В. Ільїна [52], Б. Корнетов [57], О. Попова і Л. Калашнікова [102], В. Ясвін 

[138] та ін.) було виокремлено основні принципи до організації освітнього 

середовища ЗВО, яких ми дотримувались в процесі формувального 

експерименту, а саме: 

– створення атмосфери співдружності, співтворчості, 

співробітництва; 

– принцип мотивування самоідентифікації й самореалізації; 

– принцип інтеріоризації та екстеріоризації професійних цінностей; 

– принцип використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів для 

формування професійної компетентності студентів; 
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– принцип фасилітації, що передбачає розуміння формування 

професійної компетентності студентів у освітньому середовищі як процесу 

педагогічного супроводу студента,  стимулювання його дій на розкриття 

власного творчого потенціалу;  

– принцип креативності, що відображає необхідність виявлення 

можливостей змісту навчання і виховних заходів для поширення 

можливостей студентів реалізувати ресурсні можливості в конкретній 

діяльності; 

– принцип самоорганізації  студента у процесі формування в нього 

професійної компетентності, що передбачає опосередкованість педагогічних 

впливів на майбутнього фахівця. 

При розробці програми експерименту щодо створення ергономічного 

освітнього середовища врахували зміст професійної освіти майбутніх 

фахівців радіотехнічної галузі в цілому, а також положення ресурсного 

підходу, що зумовило: 

– використання навчально-методичного інструментарію, який дає 

можливість оптимізувати реалізацію ресурсних можливостей студентів у 

процесі формування професійної компетентності; 

– особистісний підхід через диференціацію форм і методів 

освітнього процесу з урахуванням інтересів, схильностей та ресурсних 

можливостей студентів;  

– створення сприятливих умов для саморозвитку майбутнього 

фахівця, ситуацій успіху для кожного студента; 

– здійснення активного впливу на емоційно-почуттєву та емоційно-

вольову сфери студентів для стимулювання прояву їхніх морально-вольових 

особистісно-професійних якостей студентів; 

– стимулювання студентів до професійної самореалізації й 

самовиховання, що передбачало  самоаналіз, самооцінку, самокорекцію 

ними індивідуальної траєкторії професійного становлення й розвитку. 
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Отже, враховуючи вищезазначені положення, із метою створення 

ергономічного освітнього середовища як сприятливого підґрунтя для 

реалізації ресурсного підходу для оптимізації процесу формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі 

проводили роботу у таких основних напрямах: 

1) застосування здоров’язбережувальних технологій у процесі 

навчання; 

2) використання навчально-методичного інструментарію, 

спрямованого на реалізацію ресурсних можливостей студентів у процесі 

формування професійної компетентності; 

3) здійснення індивідуального педагогічного супроводу студентів 

у різних видах їхньої професійної підготовки. 

Розкриємо суть і зміст окремих здоров’язбережувальних технологій, 

які застосовували в процесі експериментальної роботи. 

Технологія проектування інтнегрованого змісту освіти передбачає 

предметно-змістову інтеграцію й варіювання змісту навчання. Залежно від 

об’єктів, що інтегруються, виділяють такі основні напрями інтеграції: 

предметно-змістовий, орієнтований на створення інтегрованого змісту 

освіти, та операційно-процесуальний, який полягає в розробці адекватного 

інструментарію для засвоєння студентами інтегрованого навчального 

змісту.  

Застосування вказаної технології сприяло подоланню роздрібу 

навчальних предметів, давала можливість студентам за менший відрізок 

часу оволодіти більшим за обсягом досвідом без перевантаження, адже 

подача студентам матеріалу у взаємозв’язках значно полегшувала його 

сприйняття й осмислення. 

Найважливішим аспектом здоров’язбереження студентів є врахування 

їхніх індивідуально-психологічних особливостей у процесі навчання. Цим 

зумовлюється необхідність варіювання змісту навчання шляхом створення 

варіативних програм, підручників, дидактичних матеріалів, які дають 
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можливість індивідуалізувати процес навчання; створення на кожному 

занятті умов для вільного й самостійного вибору видів діяльності, 

навчальних завдань, способів їх вирішення. Свобода вибору діяльності, 

навчального завдання сприяє побудові індивідуальної траєкторії засвоєння 

навчального матеріалу.  

Можливість самому вирішувати, виконувати поставлене педагогом 

значною мірою впливає на оволодіння студентами вміннями не лише 

самостійно планувати роботу і час, але а й брати на себе відповідальність за 

отриманий результат. Наявність різних варіантів виконання завдання давала  

можливість студенту виявляти свою індивідуальність у власній діяльності, а 

отже, робити її особистісно-значущою. 

З огляду на вище зазначене значущим аспектом здоров’язбереження 

студентів є здійснення диференційованого підходу до їх навчання. Із метою 

забезпечення такого підходу як необхідної умови індивідуалізації 

професійної підготовки студентів передбачала розподіл їх на групи на 

основі здібностей, інтересів, успішності майбутніх фахівців. При цьому 

важливе значення мало здійснення різнорівневого навчання, що орієнтоване 

на забезпечення засвоєння навчального матеріалу кожним студентом у зоні 

його найближчого розвитку на основі особливостей його суб’єктного 

досвіду й ресурсних можливостей. 

Різнорівневе навчання надає шанс кожному студенту здійснювати 

власні траєкторії професійного розвитку таким чином, щоб максимально 

використати свої ресурсні можливості (насамперед навчальні). При цьому 

слід зауважити, що рівнева диференціація дозволяє акцентувати увагу 

викладача на роботі з різними категоріями студентів. З огляду на це, у 

процесі експериментальної роботи запроваджували різнорівневе навчання, 

для підвищення ефективності якого орієнтувалися на особливості 

суб’єктного досвіду студента та його ресурсні можливості: рівень 

навченості в межах певної навчальної дисципліни (сформовані в студента 

ключових компетенцій); особливості особистісно-смислової сфери, 
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психічного розвитку (пам’яті, мислення, сприйняття, уміння регулювати 

свою емоційну сферу тощо). 

Викладачами з окремих навчальних дисциплін було розроблено 

комплекси різнорівневих начальних завдань, які передбачали перехід від 

репродуктивної до творчої навчально-пізнавальної діяльності. спрямовані 

на відтворювальні та творчі процеси в студентів. 

Індивідуальними навчальними завданнями, що потребували 

виявлення найбільшого творчого потенціалу були такі, як: 

– пiдготовка і презентацiя частини нової iнформації під час 

лекційних занять, на семiнарських, практичних і лабораторних заняттях;  

– iнтерпретація наданої викладачем наввчальної iнформації під час 

лекційних занять, що носить характер додаткового роз’яснення матерiалу 

для решти студентiв із наведенням конкретних прикладiв, що iлюструють 

пояснення;  

– підготовка відеотренажерів для відпрацювання практичних 

навичок під час самостійної роботи; 

– підготовка рефератів за матеріалами додаткової літератури; 

– презентація результатів виробничих практик, навчальних 

екскурсій тощо. 

Студентів спонукали до інтерактиву, до обговорення дискусійних 

питань під час під час лекційних, семінарських і практичних занять із метою 

активізації інтелектуальних ресурсів студентів.  

Індивідуалізація навчання стимулювала студентів брати активну 

участь в процесі навчання (як з англійської мови, так і з фахових 

дисциплін). Проекти надавалися як домашні завдання. Студентів спонукали 

використовувати пошукові системи (наприклад, www.google.com), щоб 

знайти додаткову навчальну інформацію, а також веб-сайти, присвячені 

питанням, пов’язаними з радіотехнічною галуззю.  

Безсумнівно, серед факторів ризику здоров’я найважливішими є 

інформаційні перевантаження й як наслідок – розумове стомлення. 
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Психічне й фізичне здоров’я людини безпосередньо залежить від її 

працездатності, а хронічна втома викликає різні порушення здоров’я. Це 

актуалізує застосування технологій раціональної організації освітнього 

процесу, які спрямовані на запобігання виникнення втоми, забезпечення 

адекватного відновлення фізичних і психічних ресурсів студентів.  

Такі технології передбачають  організацію процесу формування 

професійної компетентності на основі врахування динаміки працездатності 

студентів протягом навчального заняття, дня, тижня, року; змін довільної та 

емоційної активності, чергування періодів активності й розслаблення, змін 

видів і форм навчальної діяльності; залучення оздоровчого впливу рухової 

активності. Як свідчить аналіз масової практики, у сучасній практиці 

технічних ЗВО вказані моменти не враховуються (за рідким виключенням).  

Важливо, що  організація навчального заняття з позицій раціональної 

організації освітнього процесу передбачає: урахування періодів 

працездатності  тих, хто навчається (період входження в роботу, період 

високої продуктивності, період зниження продуктивності з ознаками 

стомлення); урахування фізіологічних особливостей студентів на заняттях 

(кількість видів діяльності на навчальних заняттях, їх продуктивність); 

наявність емоційних розрядок на заняттях; чергування пози з урахуванням 

видів діяльності; використання фізкультурних пауз на заняттях. На жаль, у 

практиці навчання студентів фізіологічні особливості студентів зазвичай не 

враховуються, не використовують й прийоми, які дають можливість 

відновлювати фізіологічні ресурси студентів [63; 65; 66].  

Забезпечення здоров’язбережувального характеру освітнього процесу 

передбачало стимулювання  студентів до активного проживання й 

осмислення знань, до діяльності творчого характеру. Реалізувати таке 

завдання в змозі технології активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 

Як доведено вченими і педагогами-практиками, завданням 

здоров’язбереження студентів відповідають такі способи активізації 
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навчально-пізнавальної діяльності, як використання інтерактивних форм і 

методів – дискусійно-діалогових, тренінгових, імітаційних ігрових 

(інсценування, ділові, рольові й ситуаційно-рольові ігри) та імітаційних 

неігрових (аналіз конкретної ситуації, мозкова атака, круглий стіл) методів; 

участь у проектній діяльності тощо. Застосування зазначених форм і 

методів у нашому експерименті дозволило активізувати навчально-

пізнавальну діяльність студентів, оптимізувати процес формування в них 

професійної компетентності, виявляти та своєчасне усувати  проблеми, 

кризові, конфліктні ситуації у взаємодії діад «викладач‒студент», «студент–

студент». 

У сучасних ЗВО набувають поширення  технології формування 

сприятливого психологічного клімату.  Найбільш поширеними способами 

здійснення таких технологій є створення ситуації успіху та запобігання й 

розв’язання педагогічних конфліктів. У процесі експериментальної роботи 

використовували такі прийоми створення ситуацій успіху студента. 

 Також для забезпечення успішності студентів у навчанні добирали 

завдання з урахуванням їхніх навчальних можливостей, дотримувалися 

принципу доступності й посильності, який доволі часто ігнорується 

викладачами вищих технічних навчальних закладів.  

Регулярне і комплексне застосування ситуацій успіху дозволило 

зробити процес формування професійної компетентності студентів творчим, 

спрямованим на реалізацію їхніх індивідуальних ресурсних можливостей, 

розвиток у майбутніх фахівців самостійності і відповідальності під час 

вирішення навчально-професійних завдань.  

Важливе значення для вирішення завдань дослідження мала  

технологія діагностики й самодіагностики освітніх результатів. 

Застосування зазначеної технології передбачало оцінювання не лише 

навчальних досягнень студентів, а й відстеження того, як ці досягнення 

здобувалися студентами (ступінь використання психофіхіологічних, 
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професійно-пізнавальнизх,  ресесурсів, творчого потенціалу тощо).  

Особливу увагу приділяли здійсненню студентами самодіагностики. 

Упровадження зазначених технологій сприяло формуванню 

спрямованості студентів на успіх, їхньому самовираженню і самореалізації, 

спонукаючи до постійного самовдосконалення, коригування освітніх 

траєкторій.  

Створення ергономічного освітнього середовища  вимагало пошуку і 

впровадження найбільш ефективних форм і методів організації навчальних 

занять. Вибір тих або інших форм, методів, технологій формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі був 

обумовлений необхідністю реалізації таких функцій освітнього процесу, як: 

адаптивної, компенсаторної, стимулювальної, розвивальної.  

Із метою збереження психофізіологічних ресурсів майбутніх 

інженерів-радіотехніків у процесі експериментальної роботи постійну увагу 

приділяли розвитку в студентів умінь раціональної організації праці 

(формування цих умінь розпочали під час авторського спецкурсу), а саме: 

структурувати робоче середовище; планувати й економити час; долати 

зволікання; мобільно приймати конструктивні рішення в процесі вирішення 

навчально-професійних завдань. Для цього широко використовували 

тренінги, індивідуальні консультації. 

Зазначимо, що на відміну від тренінгів, які запроваджували під час 

реалізації другої з обґрунтованих умов ефективності формування 

професійної компетентності  майбутніх інженерів радіотехнічних 

спеціальностей на засадах ресурсного підходу, які були спрямовані  на 

поглиблення професійної мотивації, тренінги, застосовані нами для 

створення ергономічного освітнього середовища, були спрямовані на 

реалізацію внутрішніх ресурсів та творчого потенціалу студентів, на їхнє 

прагнення до професійного самовдосконалення, а також на корекцію 

ціннісних орієнтацій та мотиваційних і поведінкових установок у процесі 

різних видів професійної підготовки. Головним завданням тренінгів 



247 
 

полягало у стимулюванні майбутнього фахівця до самовдосконалення 

власних ресурсних можливостей. 

Для створення сприятливих умов для використання студентами 

власних ресурсних можливостей, допомоги майбутнім фахівцям у 

просуванні особистісно орієнтованою траєкторією професійного зростання 

на всіх етапах формування професійної компетентності студентів у межах 

ергономічного освітнього середовища здійснювали психолого-педагогічний 

супровід, який розглядаємо як систему професійно-педагогічної діяльності 

викладача, яка спрямована на створення в межах освітнього простору ЗВО 

психолого-педагогічних умов для успішного навчання, виховання й 

професійно-особистісного розвитку студента в ситуації взаємодії [18; 23; 26; 

125 та ін].  

Поділяємо позицію науковців (О. Газман, І. Гук, Т. Дейніченко, 

М. Тесленко та ін.), які розглядають суть психолого-педагогічного 

супроводу полягає в наданні педагогічної підтримки й допомоги студенту в 

подоланні перешкод (проблем), що заважають йому досягти позитивних 

результатів у навчанні, самоорганізації, самовихованні, спілкуванні, способі 

життя з урахуванням інтересів, прагнень, ресурсних можливостей 

майбутнього фахівця. У такому розумінні закладено не лише широкий 

спектр педагогічної дійсності – від постановки мети професійної підготовки 

студента до технології їх реалізації, – але (що для нашого дослідження 

найважливіше), передбачає забезпечення положень ресурсного підходу.  

Отже, психолого-педагогічний супровід процесу формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів-радіотехніків розглядаємо 

як спеціально організований і контрольований процес, спрямований на 

забезпечення підтримки й допомоги стосовно кожного студента на засадах 

ресурсного підходу. 

У процесі здійснення психолого-педагогічного супроводу 

враховували, що такий супровід: 
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– забезпечує позитивний результат у тому випадку, якщо він 

підсилюється діяльність самого студента; 

–  передбачає віру в ресурсні можливості й творчий потенціал 

майбутнього фахівця; 

–  спонукає до самостійності, ініціативності, відповідальності, 

допомагає долати труднощі, що виникають у студента в процесі 

формування  професійної компетентності [18; 26; 124].  

У експериментальній роботі виходили з того, що невід’ємною 

частиною психолого-педагогічного супроводу є педагогічна підтримка, яка 

має забезпечити оптимальність освітнього процесу, максимальне розкриття 

внутрішніх ресурсів й творчого потенціалу кожного студента. Педагогічну 

підтримку визначаємо як бажану для студента допомогу в процесі його 

професійного розвитку і саморозвитку. 

Воднораз, повною мірою поділяючи позицію вчених (І. Гук [23], 

Т. Дейніченко [26], Ю. Ібрагім [51], С. Микитюк [92] та ін.), під час 

здійснення психолого-педагогічного супроводу виокремлювали такий 

важливий аспект як збереження психофізіологічних ресурсів студентів, 

підтримка їхньої працездатності. 

Для забезпечення особистісно орієнтованого характеру педагогічної 

допомоги студентам ураховували їхні індивідуально-типологічні 

особливості (психофізіологічних ресурсів, темпераменту, характеру, 

емоційно-вольової сфери тощо). З урахуванням зазначених особливостей 

обирали види і форми пеадгогічної допомоги під час виконання студентами 

навчальних завдань (дозована допомога з боку викладача, надання 

відповідного ресурсним можливостям часу для виконання завдання, 

використання рiзних форм контролю, надання можливості виконувати ті 

види завдань, які для студента є найбiльш привабливими – інформацiйне 

повідомлення, аналіз відповідей інших студентів тощо). 

Одним із головних завдань педагогічної підтримки у 

експериментальній роботі було забезпечення успіху студентів у навчально-
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пізнавальної діяльності й позааудиторіній роботі (зокрема, у науково-

дослідній діяльності). Для цього викладачі спрямовували свої зусилля на 

формування в кожного студента настанови на успішне виконання завдання, 

намагаючись того, щоб майбутній фахівець відчув себе здатним подолати 

труднощі, які можуть виникнути під час його виконання (тобто формував 

мотив досягнення), повірив у власні ресурсні можливості.  

Педагогічну підтримку майбутніх фахівців здійснювали за допомогою 

алгоритму, який складався з таких послідовних дій: превентивна підтримка, 

яка передбачала надання установки на діяльність (емоційно-мотиваційна 

підготовка студента до виконання певного завдання); забезпечення 

діяльності (створення умов для успішного виконання студентом отриманого 

завдання); порівняння одержаних результатів із передбачуваними (свідоме 

ставлення до результату власної діяльності) [79]. 

Превентивна педагогічна підтримка давала можливість 

попереджувати:  

– труднощі у взаєминах з педагогами і товаришами; 

– нервово-психічну перевтому і неврівноваженість, що спричинена 

умовами навчання й побуту; 

– порушення дисципліни; здорового способу життя. 

Педагогічний супровід здійснювали за різноманітними стратегіями  

(зняття хвилювання; культивування у студентів віри у свої ресурсні 

можливості; концентрація уваги майбутніх фахівців на позитивному 

суб’єктному досвіді;  визнання досягнень студентів), які передбачали 

використання прийомів, спрямованих на [78, с.155]: 

– допомогу студенту уникнути невдач шляхом прихованого 

інструктажу щодо виконання навчальних завдань чи доручень («Можливо 

краще почати з...», «Готуючись до виконання завдання...»); 

– стимулювання мотивації досягнення шляхом авансування 

успішного результату діяльності («У Вас обов’язково вийде», «Я навiть не 

сумнiваюсь у позитивному результатi»); 
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– зняття страху («Помилка це не приговор, а керівництво до дії», 

«Навмисна помилка»);  

– усвідомлення майбутніми фахівцями власних ресурсних 

можливостей, персональної  винятковості  («Тільки Вам можна доручити 

таку справу...», «Тільки Ви могли б...»,); 

– мобілізацію активності («Не втрачайте часу...», «Час спливає так 

швидко...»); 

– відчуття кожним студентом позитивних емоцій від досягнутого 

результату  («Найбільше мені сподобалось у Вашій роботі...», «Найбільше 

Вам вдалося...»). 

Комплексне застосування різних видів підтримки давали можливість 

нейтралізувати в студентів негативні психологічні впливи, знімати 

постстресові стани, пов’язані з вирішенням завдань професійної підготовки. 

Педагогічну допомогу студентам надавали під час консультацій 

різних видів. Залежно від ступеня розвитку професійної мотивації та 

налаштованості студентів на реалізацію власних ресурсних можливостей 

консультант розробляв  стратегію проведення консультації. Так, для 

студентів групи Е1 було достатньо проведення двох-трьох консультативних 

бесід та короткого діагностичного обстеження. Для студентів із груп Е2 і Е3 

необхідно було поглиблене обстеження і багаторазові консультації.  

Консультативну допомогу студентам надавали в таких формах: 

– індивідуальне або групове надання студентам консультативної 

допомоги з боку викладача у вирішенні проблемних питань та труднощів, 

що виникали в процесі навчання; надання викладачем поради, натяку, 

прикладу тощо; обговорення зі студентами результатів самостійної роботи; 

– взаємоконсультування під час групового обговорення студентами 

утруднень, що давало можливість виявити джерела власних труднощів, 

допомогти один одному в розв’язанні загальних проблем; 

– консультування студентів молодших курсів студентами-лідерами 

із старших курсів.  
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Консультацiйну роботу здійснювали в системі, яка передбачала: 

1. Перше консультування студента за заданою темою: формулювання 

мети, визначення обладнання, яке буде використовуватися, пiдбір методiв 

роботи вiдповідно до вiкових особливостей дiтей. 

2. Отримання вказiвок щодо використання основної та додаткової 

лiтератури, інших інформаційних джерел для пiдготовки до заняття або 

виконання доручення. 

3. Повторне консультування: узгодження плану підготовки до заняття, 

уточнення засобiв навчально-пізнавальної діяльності тощо.  

Педагогічна підтримка, яку викладачі надавали студентам, мала 

диференційований характер. Так, студентам групи Е1 і Е2 під час вивчення 

певної теми викладачі надавали можливість самостійно обирати навчальні 

завдання та шляхи самостійного опрацювання навчального змісту. При 

цьому надавали опосередковану педагогічну допомогу у вигляді натяку, 

«м’якої» поради, що сприяло активізації прагнення студентів до 

самопізнання, появі бажання знайти свою «точку опори», реалізації власних 

ресурсних можливостей  для особистого самовдосконалення. Водночас 

студенти набували досвіду рефлексивної діяльності щодо ефективності 

використання власних ресурсних можливостей у процесі діяльності.  

У студентів групи Е3 була майже відсутня мотивація досягнення, їхні 

дії були пов’язані, передусім, із потребою уникнути зриву, осуду, 

намаганням уникнути негативних очікувань. Як зазначає А. Реан [116], такі 

студенти характеризуються підвищеною тривожністю, низькою 

упевненістю у власних силах. Тому для студентів групи Е3 проводили 

додаткові консультації й психологічні, створювали ситуації успіху, у тому 

числі використовуючи прийом «авансування». Студентам цієї групи 

пропонували попрацювати над своїми помилками, проаналізувати, що 

змінилося  порівняно з виконанням попереднього завдання; накреслювали 

перспективу успішного самостійного виконання завдання, пов’язуючи це з 

певними алгоритмами діяльності. Викладачі також культивували в 
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студентів такі мотиви досягнення: прагнення самостійно розв’язати цікаві 

завдання, стати першим, розглядати своє навчання з точки зору 

професійного і життєвого успіху тощо. Усе це сприяло прояву позитивних 

емоцій і почуттів у студентів, що стимулювало їхню активність у процесі 

професійної підготовки. 

Важливим показником професійної компетентності є наявність 

досвіду професійної діяльності. Воднораз ринкові умови діяльності 

підприємств та організацій, з одного боку, і надлишок фахівців, з іншого 

боку, ставлять випускників відповідної професійної спеціалізації в жорсткі 

конкурентні умови на ринку праці. Щоб досягти успіху, майбутні фахівці 

повинні мати високий рівень практичної підготовки,  тому вельми важливе 

значення в процесі формування професійної підготовки студентів має 

виробнича практика і стажування. У такий спосіб, викликавши 

зацікавлення з боку роботодавця до себе як до прекрасного потенційного 

працівника, випускник може отримати в подальшому вигідні пропозиції 

щодо роботи за спеціальністю, може стати конкурентноспроможним 

фахівцем [139]. Роботодавці сьогодні висувають досить високі вимоги до 

майбутніх працівників, основними з яких є теоретична підготовка,  

здатність творчо використовувати знання на практиці, мобільність, 

здатність мислити на перспективу, організованість, трудова 

дисциплінованість [139, с. 13].  

З огляду на вище зазначене особливу увагу в експериментальній 

роботі надавали підготовці студентів до виробничих практик, спираючись 

на положення ресурсного підходу. 

Під час підготовки студентів до виробничих практик  акцентували 

увагу майбутніх фахівців на необхідності застосуванні всіх ресурсних 

можливостей   особистісного досвіду при виконанні реальних професійних 

завдань. Для студентів були організовані тренінги, спрямовані на мотивацію 

реалізації внутрішніх ресурсів для досягнення успіху під час виробничих 

практик, на прагнення студентів до професійного самовдосконалення, а 
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також на корекцію професійно-мотиваційних установок. Головним 

завданням тренінгів полягало у стимулюванні майбутнього фахівця до 

самовдосконалення власного «Я», розкриття його творчого потенціалу. 

Для прискорення адаптації студентів до виробничих практик нами 

було запроваджено такі заходи: постановка цільових завдань на 

проходження виробничих практик (аналіз організації та оцінювання стилю 

діяльності суб’єктів виробництва, самооцінка свого стилю діяльності 

майбутнього інженера-радіотехніка тощо); організація науково-

дослідницької діяльності (активне залучення студентів до написання 

рефератів, до виконання держбюджетних науково-дослідних  робіт 

профільних кафедр; підготовка виступів на науково-практичних 

конференціях). 

Важливого значення надавали проведення інструктажу студентів-

практикантів, від правильного проведення якого значною мірою залежить 

характер професійної спрямованості, налаштованість майбутніх фахівців на 

активне застосування ресурсних можливостей під час проходження 

практики.  

Під час проведення інструктажу керівники виробничих практик 

акцентували увагу студентів на значущості практики для підвищення рівня 

професійної компетентності, визначали методи й засоби адаптації до 

реального виробничого процесу, аналізували труднощі, з якими можуть 

зіткнутися майбутні фахівці під час проходження практики, та способи 

подолання таких утруднень; надавали знання стратегії й тактики постановки 

цілей професійної самореалізації та її досягнення, роз’яснювали важливість 

професійної рефлексії й самоконтролю. 

Із метою адаптації студентів до виробничих практик проводились 

консультації, на яких викладачі й керівники практики допомагали 

майбутнім фахівцям усвідомити, що успішність проходження виробничої 

практики безпосередньо залежить від тих сенсів і цінностей, які вони 
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віднаходять у професійному навчанні, налаштовували на максимальне 

розкриття освітньо-професійного ресурсу. 

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дав можливість 

реалізувати у взаємозв’язку особистісно-орієнтований, ресурсний та 

ергономічний підходи в процесі професійної компетентності майбутніх 

фахівців, що позитивно позначилося на змінах у професійному розвитку 

студентів: вони стали більш впевненими у собі; здатними до 

конструктивного перетворення власного «Я»;  у студентів підвищилась 

мотивація щодо самореалізації у процесі професійної підготовки, 

ураховуючи власні ресурсні можливості; змінилося ставлення до способу 

життєдіяльності.   

 

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для визначення впливу експериментально перевіреного програмно-

змістового і навчально-методичного забезпечення науково обґрунтованих 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців радіотехнічної галузі на рівень сформованості зазначеної якості з 

позиції ресурсного підходу на контрольному етапі проводилась  інтегральна 

обробка й аналіз отриманих за результатами експериментальної роботи 

даних на основі комплексу методів науково-педагогічного дослідження з 

урахуванням обраних критеріїв і показників (див. П. 3.1.). 

У експериментальних і контрольній групах заміри було зроблено на 

початку та наприкінці педагогічного експерименту, а також здійснювалися 

проміжні зрізи, що дало змогу отримати додаткову інформацію щодо 

успішності досягнення мети дослідження.  

Для співставлення динаміки сформованості в студентів досліджуваної 

якості за визначеними критеріями і показниками на контрольному етапі  

застосували весь діагностичний комплекс (див. П. 3.1.), а для підтвердження 
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вірогідності отриманих результатів – методи математичної статистики 

(аналізувалася зміна статистичних характеристик експериментальних і 

контрольних вибірок за відповідними критеріями значущості). 

Основними завданнями контрольного етапу експерименту було 

визначено такі: 

1. Вивчення й пояснення шляхом порівняльного аналізу якісних і 

кількісних змін у сформованості в студентів експериментальних і 

контрольної груп  професійної компетентності з позиції ресурсного підходу, 

які було отримано в процесі експериментальної роботи у відповідності з 

обраними критеріями (мотиваційно-аксіологічним, освітньо-

компетентнісним та особистісно-ресурсним). 

2. На основі узагальнення  отриманих результатів  дослідження 

сформулювати  загальні  висновки щодо виконання завдань дослідно-

експериментальної роботи. 

Успішність формування професійної компетентності у майбутніх 

фахівців, як було зазначено в П. 2.2., визначається передусім зрушеннями в 

мотиваційній сфері і ціннісних ставленнях студентів, адже саме 

професійна мотивація впливає на їхнє подальше професійне становлення і 

самовдосконалення. 

Результативність експериментальної роботи за мотиваційно-

аксіологічним критерієм оцінювали за такими показниками:  сформованість 

професійної мотивації (усвідомлення значущості оволодіння професійною 

компетентністю для набуття професіоналізму; ціннісне ставлення до 

обраної професії; бажання досягти успіху в професійному становленні, 

прагнення до професійного самовдосконалення); характер прояву 

професійно-пізнавального інтересу до вивчення і реалізації індивідуальних 

ресурсів  в процесі професійної підготовки; характер   ставлення до 

розвитку і реалізації індивідуальних ресурсів  у процесі професійної 

підготовки. 
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Динаміку зазначених показників відбито в табл. 3.1 – 3.7. 

Успішне формування в майбутніх фахівців професійної 

компетентності значною мірою визначається усвідомленням ними 

значущості ресурсного підходу для опанування зазначеною якістю. З огляду 

на це, вважаємо важливим наслідком експериментальної роботи значне 

збільшення студентів у експериментальних групах за вказаним показником. 

Так, у групах Е1, Е2 і Е3 приріст кількості студентів, які усвідомлюють 

значущість ресурсного підходу для опанування професійною 

компетентністю повною мірою, склав +20,6 %, +38,7 % і + 38,2 % 

відповідно (у середньому цей показник склав +32,5 %),  у групі КГ цей 

показник склав +16,6 % (табл. 3.1).  Такі зміни пов’язуємо з тим, що 

студенти експериментальних груп у процесі формування професійної 

компетентності отримували певну інформаційну та стимулювальну 

підтримку, тоді як студенти контрольної групи не мали такого роду 

підкріплення. 

Таблиця 3.1 

Зміни в усвідомленні студентами значущості оволодіння професійною 

компетентністю на засадах ресурсного підходу (у %) 

Групи 

Ступінь 

усвідомлення 

 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Усвідомлюють 76,1 96,7 54,8 93,5 41,2 79,4 66,7 83,3 

Недостатньо 

усвідомлюють 

23,9 3,3 42,7 6,5 52,9 17,6 28,9 14,4 

Не 

усвідомлюють 

0 0 2,5 0 5,9 3,0 4,4 2,3 

 

Зміни в рівнях сформованості в студентів мотивації досягнення відбито 

в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Динаміка рівнів сформованості мотивації досягнення (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 21,7 59,8 7,7 31,0 0 41,2 8,3 16,7 

Середній 67,4 40,2 74,2 67,1 58,8 51,4 73,9 75,0 

Низький 10,9 0 18,1 1,9 41,2 7,4 17,8 8,3 

 

У кінці експерименту було встановлено, що приріст кількості студентів із 

високим рівнем мотивації досягнення склав по експериментальних групах:  

Е1 — +38,1 %, Е2 — +23,3 %, Е3 — +41,2 %, що пояснюється інтенсивністю 

застосування цілеспрямованої діяльності викладачів, спрямованої на зміну 

внутрішнього ставлення студентів до оволодіння професійною компетентністю 

на засадах ресурсного підходу. Підкреслимо, що найбільш значний приріст 

отримано в групі Е3 (на початок експерименту в цій групі студентів з високим 

рівнем мотивації досягнення зафіксовано не було), що є наслідком проведення 

додаткових заходів: надання індивідуальних консультацій, проведення бесід, 

створення ситуацій успіху тощо. 

У групі КГ зазначений показник становить лише +8,4 %, що пояснюємо 

відсутністю цілеспрямованої роботи зі студентами в зазначеному напрямі, при 

цьому слід підкреслити, що із роками навчання студентів їхній мотивації 

досягнення викладачі (у традиційній практиці) майже не приділяють уваги, 

покладаючись на самосвідомість майбутніх фахівців. 

Слід підкреслити, що  з підвищенням рівня сформованості мотивації 

досягнення студенти ставали більш впевненими в собі, у власних силах, 

втратили побоювання критики, діяльності, яка може призвести до невдачі, у цих 

студентів знизився рівень тривожності, значно знизилися негативні емоції. Така 

мотивація пов’язана з самооцінкою, зневірою у власних силах, у можливості 
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успіху. У експериментальних групах значно збільшилась кількість студентів, які 

ставлять перед собою мету професійного самовдосконалення з урахуванням 

власних ресурсних можливостей, активно шукають засоби, відчуваючи при 

цьому задоволення від навчання та участі в інших видах професійної 

підготовки. Досягнення успіху, власні перемоги та невдачі пояснювали обсягом  

власних зусиль, здійсненням самоконтролю.  

Важливо, що в процесі реалізації визначених педагогічних умов 

суттєвих змін зазнав рівень прояву професійно-пізнавального інтересу 

студентів до вивчення і реалізації індивідуальних ресурсів  в процесі 

формування професійної компетентності майбутніх інженерів-радіотехніків 

(див. табл. 3.4).                                                                                                                                                

Таблиця 3.3 

Динаміка характеру прагнення студентів до професійного самовдосконалення (у %) 

Групи 

 

Характер 

прояву 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Стійкий 19,6 73,9 18,1 45,2 0 51,5 11,1 15,6 

Ситуативний 80,4 26,1 65,8 54,8 73,5 42,6 73,9 75,0 

Майже відсутнє 0 0 16,1 0 26,5 5,9 15,0 9,4 

 

Таблиця 3.4 

Динаміка рівнів сформованості професійно-пізнавального інтересу студентів до 

вивчення і реалізації індивідуальних ресурсів в процесі  

формування професійної компетентності (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сфорованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Конт

р. 

дані 

Високий 16,3 92,4 12,9 38,7 0 58,8 12,2 17,8 

Середній 83,7 7,6 77,4 61,3 41,2 30,9 72,2 71,7 

Низький 0 0 9,7 0 58,8 10,3 15,6 10,51 
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На контрольному етапі експерименту були одержані такі дані щодо 

динаміки рівня професійно-пізнавального інтересу до вивчення і реалізації 

індивідуальних ресурсів в процесі формування професійної компетентності: 

прирости кількості студентів із високим рівнем зазначеної якості  по 

експериментальних групах  у середньому склав +53,6 %, у контрольній 

групі – лише +5,6 %. Як бачимо, розбіжності цього показника в 

експериментальних і контрольній групах досить значні – приріст по групах 

ЕГ перевищує аналогічний приріст по групі КГ майже в 10 (!) разів.  

Таблиця 3.5 

Зміни характеру прояву  професійно-пізнавального інтересу студентів до 

вивчення і реалізації індивідуальних ресурсів  в  

процесі професійної підготовки (у %) 

Групи 

 

Характер  

прояву 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Стійкий 16,3 92,4 9,7 36,8 0 58,8 11,1 17,8 

Ситуативний 83,7 7,6 80,6 63,2 41,2 30,9 71,1 72,2 

Майже 

відсутній 

0 0 9,7 0 58,8 10,3 17,8 10,0 

 

У результаті реалізації педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічних спеціальностей у 

експериментальних групах відбулися значні зміни і за характером 

виявлення професійно-пізнавального інтересу до вивчення і реалізації 

індивідуальних ресурсів в процесі формування професійної компетентності. 

Так, у експериментальних групах Е1, Е2 та Е3  відбувся значний приріст у 

стійкому характері виявлення такого інтересу (+76,1 %, +27,1 та +58,8 % 

відповідно). Такій динаміці сприяла робота викладачів в напрямі 

формування в майбутніх фахівців цінностей обраної професії, поглиблення 

в студентів професійних мотивів (проведення бесід професійного 
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спрямування, дискусій; психолого-педагогічних тренінгів, які 

запроваджували на лекційних і практичних заняттях із загальних і фахових 

дисциплін, під час вивчення авторського спецкурсу «Раціональна 

самоорганізація діяльності студентів», а також роз’яснювальна робота у 

відповідному напрямі, зустрічі з досвідченими фахівцями, екскурсії на 

підприємства міста, на яких затребувані спеціалісти радіотехнічних 

спеціальностей.  

У контрольній групі теж відбувся приріст кількості студентів зі 

стійким характером виявлення професійно-пізнавального інтересу до 

вивчення і реалізації індивідуальних ресурсів  в процесі формування 

професійної компетентності, але несуттєвий. У групі КГ він становить  

лише +5,6 %, водночас кількість студентів із середнім рівнем зазначеного 

показника є високою (71,7 %). Зазначимо, що цей показник, за даними 

контрольного етапу експерименту, майже не змінився Такі результати 

пояснюємо відсутністю цілеспрямованої системної роботи в напрямі 

формування професійної спрямованості студентів на використання 

індивідуальних ресурсів. 

У контексті дослідження особливий інтерес для нас мало вивчення змін 

у ставленні студентів до розвитку і реалізації індивідуальних ресурсів  у 

процесі професійної підготовки,  адже запорукою ефективності процесу 

формування професійної компетентності студентів на засадах ресурсного 

підходу є не просто позитивне, а позитивно-активне ставлення майбутніх 

фахівців до власних ресурсів.  Тому, згідно з визначеними критеріями,  

нами було проаналізовано зміни, які відбулись у характері ставлення 

студентів до розвитку і реалізації індивідуальних ресурсів  у процесі 

професійної підготовки. Результати експериментальної роботи за цим 

показником представлено в табл. 3.6.  
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Таблиця 3.6 

Зміни характеру ставлення студентів до розвитку і реалізації 

індивідуальних ресурсів  у процесі професійної підготовки (у %) 

Групи 

 

Характер 

ставлення 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Позитивно-

активне 

25,0 70,7 16,1 35,5 0 44,1 13,9 21,1 

Позитивно-

пасивне 

70,0 29,3 74,2 63,2 70,6 48,5 72,2 67,8 

Індиферентне 

або негативне 

5,0 0 9,7 1,3 29,4 7,4 13,9 11,1 

 

Аналіз результатів на початку й наприкінці експерименту дають 

підстави для висновку, що характер позитивно-активного ставлення до 

розвитку і реалізації індивідуальних ресурсів у процесі професійної 

підготовки змінився в групах: Е1 (на 45,7 %), Е2 (на 19,4 %) та Е3 (на 44,1 %) 

(у середньому – на 14,9 %), тоді як у групі КГ відбулося незначне 

підвищення (на 7,2 %). У кінці експерименту зафіксовано меншу кількість 

студентів з позитивно-пасивним ставленням, тобто таких студентів, які 

виявляють інтерес до індивідуальних ресурсів,  бажання їх реалізовувати, 

але не докладають зусиль для цього. Таких студентів зменшилося і групах: 

Е1 – на 40,7 %, Е2 – на 11 %, Е3 – на 22,1 % (у середньому – на 17,8 %),  

КГ – лише на 7,2 %. Також у експериментальній групах значно зменшилася 

кількість студентів з негативним та індиферентним ставленням до розвитку 

і реалізації індивідуальних ресурсів: у середньому цей показник по 

експериментальних групах склав   11,8 %, у групі КГ –  2,8 %.  

У таблиці 3.7 наведено узагальнені результати щодо змін 

сформованості професійної мотивації студентів.  
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Таблиця 3.7 

Узагальнені результати щодо змін сформованості  

професійної мотивації студентів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Сформована 16,3 92,4 12,9 56,1 0 50,0 11,1 33,3 

Сформована 

недостатньо 

78,3 7,6 77,4 43,9 47,1 42,6 75,0 58,3 

Майже не 

сформована 

5,4 0 9,7 0 52,9 7,4 13,9 8,4 

 

Як свідчать отримані дані, у експериментальних групах значно 

збільшилась кількість студентів з високими показниками сформованості 

професійної мотивації: Е1 — +76,1 % , Е2 — +43,2 %і Е3 — +50,0 %  

(у середньому приріст складає: +56,4 %). У контрольній групі цей показник 

значно нижчий — + 22,2 %. 

Отже, здійснення особистісно-орієнтованого підходу в процесі 

формування професійної підготовки з урахуванням ресурсних можливостей 

студентів та добір відповідного програмно-змістового забезпечення і 

навчально-методичного інструментарію значною мірою вплинуло на 

підвищення професійної мотивації майбутніх фахівців радіотехнічної галузі 

в цілому та ставлення студентів до розвитку і реалізації індивідуальних 

ресурсів у процесі професійної підготовки зокрема. 

Одним із найважливіших показників сформованості професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічних спеціальностей є рівень 

навчальних досягнень студентів.  
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Таблиця 3.8 

Динаміка рівнів  навчальних досягнень студентів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 13,0 32,6 11,6 32,3 0 10,3 11,7 17,8 

Середній 78,3 67,4 72,3 63,2 54,4 75,0 72,2 71,1 

Низький 8,7 0 16,1 4,5 45,6 14,7 16,1 11,1 

 

Зазначимо, що в таблиці представлено усередненні показники 

успішності студентів по загальних і фахових дисциплінах. Водночас на 

контрольному етапі експерименту аналізували зміни в якісних параметрах 

сформованості професійної компетентності за вказаним показником: 

повноту, глибину і системність знань студентів, їхньої активності, 

самостійності, ініціативності.   

На контрольному етапі експерименту було зафіксовано такі прирости 

кількості студентів з високим рівнем навчальних досягнень у 

експериментальних групах: +19,6 % (група Е1), +20,7 % (група Е2), +10,3 % 

(група Е3). Приріст кількості студентів із високим рівнем навчальних 

досягнень на кінець експерименту в групі КГ склав +6,1 %. Кількість 

студентів із низьким рівнем навчальних досягнень зменшилась на: 8,7 % 

(група Е1), 11,6 % (група Е2), 39,9 % (група Е3), 5,0 % (група КГ).  

Аналіз результатів експерименту про позитивний вплив реалізації 

науково обґрунтованих в дослідженні умов на повноту, глибину і 

системність знань студентів експериментальних груп.  

У процесі дослідження доведено, що для оптимізації процесу 

формування професійної компетентності студентів на засадах ресурсного 

підходу є раціональна самоорганізація майбутніми фахівцями власної 

діяльності, що, у свою чергу, вимагає сформованості у студентів 
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відповідних знань і вмінь. Дані таблиці 3.9 свідчать про значну позитивну 

динаміку  рівнів сформованості у студентів знань і вмінь раціональної 

самоорганізації власної  діяльності в експериментальних групах, порівняно 

з контрольною. Так, у експериментальних групах кількість студентів з 

високим рівнем за вказаним показником зросла в середньому на 62,7 %, тоді 

як у групі КГ цей показник складає лише +8,3 %. Більш суттєво по 

експериментальних групах, порівняно з контрольною, зменшилась кількість 

студентів з низьким рівнем сформованості у студентів знань і вмінь 

раціональної самоорганізації власної  діяльності: прирости склали -63,8 %  

(у середньому) і -13,9 %  відповідно.  

Таблиця 3.9 

Динаміка рівнів сформованості у студентів знань і вмінь раціональної 

самоорганізації власної  діяльності (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 0 87,0 0 45,2 0 55,9 0 8,3 

Середній 43,5 13,0 35,5 51,6 14,7 32,4 33,3 38,9 

Низький 56,5 0 64,5 3,2 85,3 11,7 66,7 52,8 

 

Отримані результати пояснюємо впровадженням у процес 

формування професійної компетентності студентів авторського спецкурсу 

«Раціональна самоорганізація діяльності студентів». Тож наведені факти 

дають підстави стверджувати про необхідність здійснення цілеспрямованої 

підготовки студентів до раціональної самоорганізації власної  діяльності. 

Аналіз динаміки рівня сформованості пізнавальної активності, 

самостійності, ініціативності майбутніх інженерів-радіотехніків (див. табл. 

3.10 ‒ 3.12) дає можливість свідчити про позитивний вплив визначених 

педагогічних умов на реалізацію творчого потенціалу студентів.  

Так, дані табл. 3.10 дає підстави свідчити, що в результаті 
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експериментальної роботи суттєво збільшилась активність студентів 

експериментальних груп: прирости кількості студентів, які стали виявляти 

активність на творчому рівні у різних видах діяльності (навчальній, науково-

дослідній, громадській та ін.) становлять +84,7 % (Е1), +32,2 % (Е2) та 

+26,5 % (Е3) (у групі КГ приріст такого показника склав +13,9 %.)  

Таблиця 3.10 

Динаміка рівнів сформованості у студентів активності (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Творчий 8,7 93,4 6,5 38,7 0 26,5 13,9 27,8 

Реконструктивний 50,0 3,3 49,7 54,8 26,5 66,2 44,4 45,6 

Репродуктивний 41,3 3,3 43,9 6,5 73,5 7,3 41,7 26,6 

 

Значні розбіжності у підвищенні творчого рівня активності по 

експериментальних групах пояснюємо  різним рівнем індивідуальних 

ресурсів і творчого потенціалу студентів цих груп. Проте в групах Е2 і Е3 

вдалося досягти досить значних результатів щодо реалізації студентами 

активності на творчому рівні, завдяки правильному вибору навчально-

методичного інструментарію забезпечення визначених умов формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців із урахуванням їхніх 

ресурсних можливостей. 

Важливо підкреслити, що в експериментальних групах майже не 

залишилося студентів із низьким (репродуктивним) рівнем: 3,3 % (Е1), 6,5 % 

(Е2) та 7,3 % (Е3).  У групі КГ кількість таких студентів на кінець 

експерименту складала 26,6 %.  

Аналіз даних щодо ступеня реалізації активності дає підстави 

свідчити про ефективність проведеної роботи, оскільки спостерігаємо 

позитивні зміни в кількості студентів, які реалізували свою активність як у 
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процесі навчання, так і в інших видах діяльності професійної підготовки 

майбутніх фахівців. Уважаємо, що такі результати були отримані, 

передусім, завдяки впровадженню в навчальний процес активних 

технологій навчання, а також долученню студентів до активної участі в 

позааудиторній діяльності.  

Проведені бесіди з майбутніми фахівцями і викладачами показали, що 

більшість студентів експериментальних груп стали активно брати участь у 

процесі навчання й позааудиторній діяльності, виявляти зацікавленість у 

самостійному набутті нових знань, у пошуку нової інформації та прагнути 

самостійно виконувати всі завдання й доручення, бо вони відповідали їхнім 

ресурсним можливостям, інтересам та задовольняли їхні професійні 

потреби й прагнення. Так, на питання, чи мобілізують студенти власні 

ресурсні можливості для подолання труднощів, що виникають у процесі 

навчання, більшість студентів експериментальних груп (63,88 %) дали 

позитивну відповідь. 

У табл. 3.11 представлено динаміку рівнів сформованості у студентів 

самостійності. 

Таблиця 3.11 

Динаміка рівнів сформованості у студентів самостійності (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 10,8 87,0 7,7 58,1 0 48,5 13,3 27,8 

Середній 51,1 6,5 49,7 36,1 29,4 42,7 45,0 45,6 

Низький 38,1 6,5 42,6 5,8 70,6 8,8 41,7 26,6 

 

Аналіз даних табл. 3.11 дає підстави свідчити, що в результаті 

експериментальної роботи суттєво збільшилась самостійність студентів 

експериментальних груп: прирости кількості студентів, які виявили 
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самостійність в обранні способів виконання навчальних завдань, навчально-

дослідних і науково-дослідних проектів, громадських доручень становлять 

+76,2 % (Е1), +50,4 % (Е2) та +48,5 % (Е3). У середньому цей показник по 

експериментальних групах склав +58,4 %, у контрольній – +14,5 %. 

Водночас зменшилась кількість студентів з низьким рівнем сформованості 

самостійності, які самостійності майже не виявляли, потребували 

постійного педагогічного супроводу або допомоги з боку викладачів або 

інших студентів (у групі Е1 на 31,6 %, Е2 на 36,8 %, у групі Е3  на 61,8 %).  

У середньому цей показник по експериментальних групах склав -43,4 % , у 

групі КГ -15,1 %. 

Істотне зростання кількості студентів у експериментальних групах, які 

самостійно виконували завдання чи доручення та обирали способи їх 

виконання відповідно до власних ресурсних можливостей, свідчить про те, 

що хоча студенти потребували в окремих випадках допомоги з боку 

викладача (або студента-фасилітатора), але за рахунок стимулювальних 

заходів, надання методичних рекомендацій щодо застосування власних 

ресурсів самостійної аудиторної та позааудиторної роботи, вони прагнули 

реалізувати свій особистісно-професійний потенціал, уміння працювати 

самостійно.  

Отже, реалізація педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на 

засадах ресурсного підходу сприяла розвитку самостійності в навчальній і 

позааудиторній діяльності студентів, уміння планувати та організовувати 

свою роботу, отримувати інформацію з електронних ресурсів тощо. 

Аналіз даних свідчить також, що експериментальна робота позитивно 

вплинула на розвиток ініціативності студентів (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Динаміка рівнів сформованості у студентів ініціативності (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 8,7 92,4 7,1 38,7 2,9 29,4 7,2 25,0 

Середній 47,8 2,2 47,7 54,8 23,5 60,3 57,4 50,0 

Низький 43,5 5,4 45,2 6,5 73,6 10,3 35,4 25,0 

 

Аналіз даних табл. 3.12 дає підстави свідчити, що в результаті 

експериментальної роботи суттєво підвищився рівень ініціативності 

студентів експериментальних груп: прирости кількості студентів, для яких 

було зафіксовано виявлення зазначеного показника, становили +38,6 %  

(Е1), +35,6 % (Е2) та +35,6 % (Е3). У групі КГ цей показник становить + 

17,8 %. Важливо, що на кінець експерименту в експериментальних групах 

майже не залишилося «безініціативних» студентів:  5,4 % (Е1), 6,5 % (Е2) та 

10,3 % (Е3), що майже вдвічі суттєвіше, ніж у групі КГ.  

Значне зростання ініціативності студентів зумовлено тим, що в 

процесі експериментальної роботи ППЗ створювали умови для підтримки і 

реалізації індивідуальних ресурсів майбутніх фахівців, надавали їм 

можливість діяти відповідно до власних прагнень і бажань, 

характерологічних особливостей. Запроваджені в процесі експерименту 

заходи  сприяли виявленню студентами ініціативності на основі підвищення 

зацікавленості майбутніх фахівців у реалізації власних ресурсних 

можливостей під час набуття професійних знань (у тому числі додаткових), 

опанування професійними вміннями й навичками, бо надавали студентам 

свободу, простір у розв’язанні завдань, не обмежували їхню діяльність і 

стимулювали до розкриття їхнього  творчого потенціалу.  
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Аналіз результатів експериментальної роботи за особистісно-

ресурсним критерієм дає підстави для висновку, що педагогічно доцільне 

застосування запропонованого навчально-методичного інструментарію 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічних 

спеціальностей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних 

особливостей, їхніх інтересів, ресурсних можливостей, життєвих планів, 

сприяють не тільки підвищенню абсолютній успішності й підвищенню 

навчальних досягнень студентів, а й надають кожному з них можливість 

реалізувати себе, свої потреби й здібності, виробити темп навчання, 

сприяють формуванню таких рис особистості, як активність, самостійність, 

ініціативність. 

Рівень сформованості професійної компетентності визначає не тільки 

взаємозалежний комплекс професійних знань та вмінь, але й особистісних  

якостей, передусім, морально-вольових (відповідальність, обов’язок, 

дисциплінованість, організованість, воля, здатність до саморегуляції тощо). 

Тому в процесі аналізу результатів експериментальної роботи акцентували 

увагу на вивченні впливу педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на 

засадах ресурсного підходу на морально-вольові якості майбутніх фахівців, 

які сприяють професійній самореалізації студентів у процесі формування в 

них професійної компетентності. Динаміку рівнів сформованості морально-

вольових якостей студентів представлено в табл. 3.13. 

Дані таблиці 3.13 засвідчують більш суттєву позитивну динаміку 

характеру виявлення морально-вольових якостей серед студентів 

експериментальних груп:  кількість студентів із високим рівнем морально-

вольових якостей, які характеризують професійну компетентність 

майбутніх сучасного інженера-радіотехніка, збільшилася по 

експериментальних групах у середньому на 39,4 %, тоді як у контрольній 

групі лише на 11,1 %.  
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Таблиця 3.13 

Динаміка рівнів сформованості морально-вольових якостей 

студентів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 7,6 65,2 4,5 38,7 0 26,5 5,6 16,7 

Середній 87,0 33,7 82,6 57,4 77,9 69,1 80,6 77,7 

Низький 5,4 1,1 12,9 3,9 22,1 4,4 13,8 5,6 

 

За результатами діагностичних процедур на контрольному етапі 

експерименту дійшли висновку, що студенти експериментальних груп стали 

відповідальніше ставитися до навчання, до дотримання режимних моментів, 

набули навичок саморегуляції й самоконтролю.  

Уважаємо, що рівень самовладання, витримки, вміння студентів 

контролювати свої емоції підвищився в експериментальних групах значною 

мірою завдяки проведенню психологічної корекції під час тренінгів та 

діяльності майбутніх фахівців із самовдосконалення, розвитку власних 

ресурсних можливостей.  

Водночас змінився й характер вияву студентами професійно значущих 

якостей, що сприяють професійній самореалізації студентів у процесі 

формування в них професійної компетентності (табл. 3.14). 

Як свідчать дані таблиці, у експериментальних групах значно зросла 

кількість студентів із стійким виявленням морально-вольових якостей, 

прирости цього показника складають: +58,7 % (Е1), +34,8 % (Е2),  +26,5 % 

(Е3). У групі КГ цей показник становить +11,7 %. 
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Таблиця 3.14 

Зміни характеру вияву студентами професійно значущих якостей, що 

сприяють професійній самореалізації студентів у процесі формування в них 

професійної компетентності (у %) 

Групи 

 

Характер  

вияву 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Стійкий 6,5 65,2 3,9 38,7 0 26,5 5,0 16,7 

Ситуативний 88,0 34,8 84,5 57,4 80,9 70,6 82,2 78,9 

Майже не 

виявляють 

5,5 0 11,6 3,9 19,1 3,1 12,8 4,4 

 

Отриманню таких результатів щодо рівня сформованості та характеру 

виявлення професійно значущих якостей, що сприяють професійній 

самореалізації студентів у процесі формування в них професійної 

компетентності, значною мірою сприяли використання вправ, тестових 

завдань, у процесі виконання яких відбувався рефлексивний аналіз 

студентами негативних проявів поведінки, таки як безвідповідальність, 

порушення дисципліни, нехтування обов’язками, порушення режимних 

моментів;  ділові і рольові ігри, складання портфоліо, а також долучення 

студентів до участі в громадській діяльності, в органах студентського 

самоврядування, до професійного самовдосконалення.  

З огляду на об’єкт і предмет нашого дослідження відстеження 

результативності експериментальної роботи особливої уваги потребував 

системного моніторингу розвитку психофізіологічних ресурсів студентів, у 

тому числі  змін у основних психологічних процесах: сприйняття, уваги, 

пам’яті, мислення тощо шляхом проведення діагностичних зрізів за 

спеціально-підібраними на констатувальному етапі методиками. 

Із цією метою, застосовуючи методику, розробленою Ю. Ібрагім [51],  

на кожного студента створювали карту обліку ступеня розвитку 
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психологічних процесів, у яку заносилися дані зрізів, що проводили двічі на 

навчальний рік (Табл. 3.15). 

                                                                                               Таблиця 3.15  

Карта обліку ступеня розвитку психофізіологічних   

ресурсних можливостей студентів 
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Результати експериментальної роботи щодо динаміка рівня розвитку 

пам’яті студентів представлено у табл. 3.16.                                          

Таблиця 3.16 

Динаміка рівня розвитку пам’яті студентів (у %)   

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 21,7 56,5 32,3 56,8 11,8 41,2 36,1 41,7 

Середній 71,7 43,5 61,3 41,9 79,4 57,4 57,2 55,0 

Низький 6,6 0 6,4 1,3 8,8 1,4 6,7 3,3 

 

Підвищення рівня розвитку пам’яті, який комплексно вивчався за 

допомогою спостереження, методик О. Лурія «Заучування 10 слів», 

«Відтворення розповіді», методикою «Піктограма» дозволив встановити 

зміни в запам’ятовуванні, зберіганні та відтворенні інформації, а також 

отримати дані про посилення уваги, розвиненість мисленнєвих процесів, 
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тощо, що свідчить про ефективність  складених студентами програм 

самовдосконалення.  

Як свідчать дані табл. 3.16, по експериментальних групах 

отримано більш суттєву динаміку рівня розвитку пам’яті студентів. 

Прирости за цим показником складають: +34,8 % (Е1), +24,5 % (Е2),  

+29,4 % (Е3). У групі КГ цей показник становить лише +5,6 %. Уважаємо, 

що отримані результати пов’язані, передусім, із систематичною роботою 

студентів над собою, виконанням розвивальних вправ  під час 

упровадження авторського спецкурсу, регулярним (раз на місяць) 

відстеженням (як викладачами, які брали участь в експерименті,  так і  

студентами) показників психофізіологічних ресурсів, самоаналізом 

власних досягнень тощо. 

Ефективність застосування студентами індивідуальних ресурсів 

пов’язана зі здатністю переключати увагу, швидко переходити з розв’язку 

одних завдань до виконання інших, не допускаючи при цьому помилок. 

Результати експерименту щодо змін у рівнях уваги студентів представлено 

в табл. 3.17.  

Таблиця 3.17 

Динаміка рівня розвитку уваги студентів (у %)   

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 32,6 81,5 29,0 58,1 17,6 41,2 25,0 33,3 

Середній 63,0 18,5 63,2 40,0 64,7 51,5 66,7 61,7 

Низький 4,4 0 7,8 1,9 17,7 7,3 8,3 5,0 

 

Дані табл. 3.17 дають підстави стверджувати, що по 

експериментальних групах отримано більш суттєву динаміку рівня 

розвитку уваги студентів. Прирости за цим показником складають:  
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+48,9 % (Е1), +29,1 % (Е2),  +23,6 % (Е3), середній показник – +33,8 %. У 

групі КГ цей показник становить +8,3 %. Більшість студентів 

експериментальних груп навчилися «чути», зберігати увагу за більш 

тривалий проміжок часу, перемикати увагу з однієї справи на іншу в 

основному без помилок, що й знайшло відбиття на отриманих результатах.                                                                               

Для аналізу сформованості уваги студентів було застосовано 

методику «Інтелектуальна лабільність», яка дала можливість визначати 

здатність студентів  до навчання, долати труднощі в процесі професійної 

підготовки [51].  

У табл. 3.18 подано дані щодо змін у рівнях працездатності студентів. 

Для вивчення працездатності та втомлюваності, а також вольових зусиль 

здійснювали за допомогою коректурної проби Бурдона, таблиць 

Е. Крепеліна, методики «Таблиці Шульте», а також «Тесту на виявлення 

сили волі» [51; 78; 93], що дало можливість дослідити динаміку рівнів 

працездатності, продуктивності, втомлюваності, виснажливості та сили волі 

студентів. 

Таблиця 3.18 

Зміни рівнів працездатності студентів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 10,8 90,2 16,2 58,7 14,7 54,4 17,8 15,6 

Середній 44,6 4,4 33,5 35,5 29,4 35,3 32,2 33,3 

Низький 44,6 5,4 50,3 5,8 55,9 10,3 50,0 51,1 

 

Аналіз даних табл. 3.18 дав можливість визначити значний приріст 

високого рівня працездатності по експериментальних групах, який склав:  

+79,4 % (Е1),  +42,5 % (Е2) та +39,7 % (Е3). У середньому цей показник по 

експериментальних групах склав +53,9 %, у контрольній групі зафіксували 
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зменшення (хоча і незначне) кількості студентів із високим рівнем 

працездатності — +2,8 %. 

Водночас у студентів експериментальної групи спостерігали помітне 

зниження рівня виснажливості та втомлюваності, що вказує на позитивний 

результат, який підтверджується тим, що студенти навчилися 

організовувати власну діяльність з урахуванням своїх психофізіологічних 

ресурсів та ресурсних можливостей. Усе це позитивно вплинуло на 

оптимізацію процесу формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-радіотехніків. 

Зазначимо, що дані щодо працездатності студентів (як й інших 

параметрів розвитку психофізіологічних ресурсів) порівнювалися з 

попередніми результатами з обов’язковим урахуванням результатів  

отриманих щодо стану працездатності на момент зрізу з індивідуальним 

біоритмом студента. Відхилення в показниках давали підстави для 

висновків як про підвищення, так і про пониження реального рівня 

сформованості тих чи інших параметрів внутрішніх ресурсів студента, що 

залежало  від біоритму в певний період часу. Так, наприклад, якщо 

протягом періоду проведення зрізу показники фізичного та розумового 

біоритму студента фіксували нижче відмітки «нуль», то показник розвитку 

психологічних процесів визначали як занижений і навпаки, студент, 

знаходячись на верхній межі свого фізичного, інтелектуального, емоційного 

ритмів міг показати, навіть, перевищений результат працездатності.  

Слід підкреслити, що моніторинг збереження психофізіологічних 

ресурсів студентів здійснювали досить ретельно, враховуючи якомога 

більше показників, що можуть вплинути на їх розвиток. Тому, для кожного 

студента було прораховано біоритми й контроль проводився на середньому 

значенні стану розумового (інтелектуального) біоритму. Саме цей вид 

біоритму був обраний через те, що у процесі здійснення студентами 

діяльності в різних видах професійної підготовки немає можливості 

одночасно врахувати всі три ритми людини, а здійснення навчально-
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пізнавальної діяльності потребує переважно інтелектуальних зусиль. 

У табл. 3.19 наведено узагальнені результати розвитку 

психофізіологічних ресурсів студентів. 

Таблиця 3.19 

Узагальнені результати розвитку психофізіологічних  

ресурсів студентів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 32,6 63,0 19,4 41,7 7,4 26,5 19,4 22,2 

Середній 56,5 37,0 60,0 54,1 66,2 67,6 69,4 72,2 

Низький 10,9 0 20,6 4,0 26,4 5,9 11,2 5,6 

 

Уважаємо, що високі результати щодо розвитку психофізіологічних 

ресурсів у студентів експериментальних груп пов’язане із застосуванням під 

час вивчення спецкурсу методів і форм, а також комплексу вправ, 

спрямованих на розвиток усього спектру ресурсних можливостей студентів: 

пам’яті, уваги, мислення тощо. 

Більш суттєву динаміку зазначених показників у експериментальних 

групах пояснюємо також варіативною методикою організації 

формувального експерименту. Так, студенти групи Е1 постійно отримували 

рекомендації з самодопомоги щодо покращення пам’яті та інших ресурсних 

можливостей, у підгрупах Е2, Е3 зазначений процес відбувався переважно 

під керівництвом викладача, а отриманий результат безпосередньо залежав 

від рівня мотивації студентів щодо вивчення і реалізації в процесі 

професійного становлення й розвитку власних ресурсних можливостей.  

Аналіз отриманих результатів дали можливість констатувати, що по 

експериментальних  групах кількість студентів з високим рівнем 

збереження психофізіологічних ресурсів збільшилась у середньому на 
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43,4 %, у контрольній групі цей показник склав лише 5,6 %.  

Зазначимо, що на основі моніторингових даних постійно 

здійснювалась індивідуальна корекція (викладачами) і самокорекція 

(студентами) психофізіологічних ресурсів майбутніх фахівців, при цьому 

студенти постійно зверталися до карти обліку й вносили корективи в план 

власної траєкторії професійного саморозвитку. 

На ефективність використання індивідуальних ресурсних 

можливостей, розкриття творчого потенціалу студентів певною мірою 

впливає задоволеність студентів умовами навчання і життєдіяльності. 

Результати експериментальної роботи за вказаним показником 

представлено в табл. 3.20. 

Таблиця 3.20 

Динаміка рівнів  задоволеності студентів умовами  

професійної підготовки  (у %) 

Групи 

 

Рівень 

вияву 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Задоволені 

повною мірою 

32,6 95,7 29,0 77,4 7,4 70,6 32,2 50,0 

Задоволені 

частково 

56,5 4,3 22,6 20,6 66,2 22,1 51,1 25,0 

Не задоволені 10,9 0 48,4 2,0 26,4 7,3 16,7 25,0 

 

Аналіз даних табл. 3.12 дає підстави свідчити, що в результаті 

експериментальної роботи суттєво підвищився рівень задоволеності 

студентів експериментальних груп умовами професійної підготовки: 

прирости кількості студентів, для яких було зафіксовано виявлення 

зазначеного показника, становили +63,1 % (Е1) +35,6 % (Е2) та +35,6 % (Е3). 

У групі КГ цей показник становить +17,8 %. Важливо, що на кінець 

експерименту в експериментальних групах майже не залишилося 

«незадоволених» студентів:  у групі Е1 таких студентів не зафіксовано, 3 

студенти, що складає 2 % (Е2) та 5 студентів, що складає 7,3 % (Е3), тоді як у 
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групі КГ цей показник складає 25 %.  

Уважаємо, що такі результати отримано завдяки створення 

ергономічного середовища у експериментальних ЗВО. У студентів 

експериментальних груп спостерігали підвищення прагнення досягти успіху 

в опануванні професійними знаннями й вміннями, отримання задоволення 

від самого процесу навчання, активного пошуку знань за межами 

навчальних програм тощо. 

У процесі педагогічного експерименту особливу увагу приділяли 

виявленню впливу педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на 

рівень тривожності як однієї з істотних характеристик оптимізації 

досліджуваного процесу з позиції ресурсного підходу. Динаміку рівнів 

тривожності студентів експериментальних і контрольної груп представлено 

в табл. 3.21. 

Таблиця 3.21 

Динаміка рівнів тривожності студентів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

вияву 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Нормальний  44,6 70,7 29,0 64,5 17,6 44,1 27,8 25,0 

Підвищений  39,1 24,3 48,4 32,9 60,3 48,5 50,0 50,0 

Високий 16,3 0 22,6 2,6 22,1 7,4 22,2 25,0 

 

Із таблиці видно, що реалізація педагогічних умов, які перевірялись, 

позитивно вплинула на рівень тривожності студентів експериментальних 

груп: суттєво знизилися кількості студентів за рівнями показників 

тривожності «високий» (у групі Е1 16,3 %, Е2 на 20 %, у групі Е3  на 14,7 %) 

і «підвищений» (у групі Е1 9,8 %, Е2 на 15,5 %, у групі Е3 на 11,8 %).  

У середньому прирости за вказаними показниками склали по 
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експериментальних групах -17,0 % і -9,1 %, відповідно. У групі КГ 

спостерігали навіть незначне збільшення кількості студентів з високим 

рівнем тривожності (+2,8 %), кількість студентів з підвищеним рівнем 

тривожності в цій групі не змінилась. 

Прирости кількості студентів, рівень тривожності яких 

характеризується як «нормальний», по експериментальних групах склали: 

+26,1 % (Е1); +35,5 % (Е2) та +26,5 % (Е3). У середньому прирости за 

вказаними показниками склали по експериментальних групах +29,4 %, у 

контрольній групі кількість студентів зменшилась на 2,8 %. Це пояснюємо 

зростанням зацікавленості і задоволення від навчання, що забезпечували 

диференційованим педагогічним супроводом, створенням ситуацій успіху.  

Аналіз результатів експериментальної роботи засвідчив, що в 

експериментальних групах зменшився рівень ситуативної й особистісної 

тривожності  майбутніх фахівців, що пов’язуємо зі створенням 

ергономічного освітнього середовища в ЗВО, наданням студентам 

консультативної та іншої педагогічної допомоги й підтримки, створенням 

умов для реалізації власних ресурсних можливостей.  

Аналіз складної і неоднозначної ситуації з приводу розподілу 

студентів за рівнями тривожності в усіх його видах підтверджує висновки 

вчених: тривожність є властивістю, яка притаманна нервовій системі 

особистості, проте змістовно воно не визначається її фізіологічними 

властивостями, які лише підсилюють чуттєвість до найбільш значущих для 

студентів об’єктів [13; 78.]. З огляду на це дійшли висновку, що комплексна 

реалізація педагогічних умов формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного 

підходу позитивно вплинула на нормалізацію рівня тривожності в студентів 

експериментальних груп щодо об’єктів і ситуацій, які є для майбутніх 

інженерів-радіотехніків найбільш значущими. 

Як було зазначено в П.3.1., важливим фактором долучення майбутніх 

фахівців радіотехнічних спеціальностей до використання внутрішніх 
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ресурсів у процесі опанування професійною компетентністю є самооцінка, 

адже вона значною мірою виступає регулятором поведінки та професійного 

розвитку і саморозвитку студентів.   

Отримані дані щодо зміни характеру самооцінки студентів за 

результатами експериментальної роботи подано в таблиці 3.22. 

Таблиця 3.22 

Зміна адекватності самооцінки студентів щодо сформованості професійної 

компетентності та розвитку індивідуальних ресурсних можливостей (у %) 
Групи 

 

Характер  

самооцінки 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Адекватна 38,0 81,5 31,0 63,2 20,6 61,8 32,8 43,3 

Завищена 32,6 16,3 30,3 18,7 42,6 17,6 33,9 17,8 

Занижена 29,4 2,2 38,7 18,1 36,8 20,6 33,3 38,9 

  

Отримані дані дали підставу стверджувати, що в експериментальних 

групах кількість студентів, які  адекватно оцінюють власні досягнення щодо 

сформованості в них професійної компетентності та рівень власних 

ресурсів, зросла: +43,5 % (Е1); +32,2 % (Е2) та +41,5 % (Е3). Отримані 

результати свідчать про те, що більшість студентів експериментальних груп 

навчилися правильно визначати власні професійно важливі якості, яких їм 

бракує для успішної майбутньої професійної діяльності, а також адекватно 

оцінювати об’єктивні та суб’єктивні причини успіху/неуспіху діяльності в 

процесі професійної підготовки. У контрольній групі приріст кількості 

студентів з адекватною професійною самооцінкою склав +10,5 % 

Слід зазначити, що досліджуваний процес постійно підлягав 

моніторингу. На кожному етапі та в кожному напрямі реалізації 

педагогічних умов формування у майбутніх фахівців радіотехнічних 

спеціальностей професійної компетентності на засадах ресурсного підходу 
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моніторинг здійснювали за допомогою обраного комплексу методів і 

діагностичних методик (див. П.3.1).  

У таблиці 3.23 наведено результати експериментальної роботи щодо 

динаміки рівнів сформованості професійної компетентності у майбутніх 

фахівців радіотехнічних спеціальностей за окремими критеріями й 

показниками. 

Таблиця 3.23 

Результати експериментальної роботи (приріст у %) 
Критерії, показники (рівні, характер вияву) ефективності 

формування професійної компетентності студентів на 

засадах ресурсного підходу  

Е1  

(92  

особи) 

Е2  
(155 

 осіб) 

Е3  
(68 

осіб) 

КГ (180 

осіб) 

1 2 3 4 5 

Мотиваційно-аксіологічний критерій     

 сформованість професійної мотивації (усвідомлення 

значущості оволодіння професійною компетентністю для 
набуття професіоналізму; ціннісне ставлення до обраної 

професії; бажання досягти успіху в професійному 

становленні, прагнення до професійного 
самовдосконалення): 

 сформована 

 сформована недостатньо 

 майже не сформована 

 

 

 

+76,1 

-70,7 

-5,4 

 

 

 

+43,2 

-33,5 

-9,7 

 

 

 

+50,0 

-4,5 

-45,5 
 

 

 

 

+22,2 

-16,7 

-5,5 

 характер прояву професійно-пізнавального інтересу до 

вивчення і реалізації індивідуальних ресурсів  в процесі 

професійної підготовки: 
 стійкий 

 ситуативний 

 майже відсутній 

 

 

+76,1 

-76,1 

0 

 

 

+27,1 

-17,4 

-9,7 

 

 

+58,8 

-10,3 

-48,5 

 

 

+6,7 

+1,1 

-7,8 

 характер   ставлення до розвитку і реалізації 

індивідуальних ресурсів  у процесі професійної підготовки: 

 позитивно-активне 

 позитивно-пасивне 

 індиферентне або негативне 

 

 
+45,7 

-40,7 

0 

 

 
+19,4 

-11,0 

-8,4 

 

 
+44,0 

-22,0 

-22,0 

 

 
+7,2 

-4,4 

-2,8 

 

Освітньо-компетентнісний критерій 

 рівні навчальних досягнень студентів: 

 високий (повні та глибокі знання; творчий характер їх 
засвоєння, сформованість умінь з окремих предметів, 

розвинені рефлексивні вміння; високий рівень академічної 

успішності) 

 достатній (несформованість системи знань, 
репродуктивно-творчий характер умінь з окремих 

дисциплін, ситуативне застосування рефлексії; середній 

рівень академічної успішності) 
 низький (брак знань або поверхневі, безсистемні знання, 

невміння їх застосовувати на практиці, низький рівень 

академічної успішності) 

 

+19,6 

 

 

 

-10,9 
 

 

-8,7 

 

+20,7 

 

 

 

-9,1 
 

 

-11,6 

 

+10,3 

 

 

 

+20,6 
 

 

-39,9 

 

+6,1 

 

 

 

-1,1 
 

 

-5,0 
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Продовження табл.3.23 

 сформованість знань і вмінь раціональної 

самоорганізації власної  діяльності: 
 сформована 

 сформована недостатньо 

 майже не сформована 

 

 

+87,0 

-30,5 

-56,5 
 

 

 

+45,2 

+16,1 

-61,3 

 

 

+55,9 

+17,7 

-73,6 

 

 

+8,3 

+5,6 

-13,9 

Особистісно-ресурсний критерій 

 характер прояву студентами професійно значущих якостей, 

що сприяють професійній самореалізації студентів у процесі 

формування в них професійної компетентності (активність; 
самостійність; ініціативність, морально-вольові якості 

(відповідальність, обов’язок, дисциплінованість, організованість, 

воля, здатність до саморегуляції) тощо): 
 стійкий 

 ситуативний 

 майже не проявляють 

 

 

 

+58,7 

-53,2 

-5,5 

 

 

 

 

+34,8 

-27,1 

-7,7 

 

 

 

+26,5 

-10,3 

-16,2 

 

 

 

+11,7 

-3,3 

-8,4 

 рівень розвитку психофізіологічних ресурсів: 
 високий (добре розвинені процеси пам’ять, уваги, 

мислення; стійке, тривале збереження рівня працездатності; 

низькі втомлюваність, виснажливість) 
 середній (недостатньо розвинені процеси пам’ять, уваги, 

мислення; збереження працездатності залежно від ситуації; 

дещо підвищені втомлюваність, виснажливість) 

 низький (не розвинені процеси пам’ять, уваги, мислення; 
нестійка  працездатність, швидка втомлюваність, 

виснаженість) 

 

+30,4 
 

 

 

-19,5 

 

 

-10,9 

 

+22,5 

 

-5,9 

 

-16,6 

 

 

+19,1 
 

 

 

+1,4 

 

 

-20,5 

 

+2,8 
 

 

 

+2,8 

 

 

-5,6 

 задоволеність умовами професійної підготовки:  

 задоволені повною мірою 
 задоволені частково 

 незадоволені 

 

+63,1 

-52,2 

-10,9 

 

+48,4 

-2,0 

-46,4 

 

+63,2 

-44,1 

-19,1 

 

+17,8 

-26,1 

+8,3 

 рівень тривожності: 

 нормальний  

 підвищений  
 високий 

 

+26,1 

-9,8 

-16,3 

 

+35,5 

-15,5 

-20,0 

 

+26,5 

-11,8 

-14,7 

 

-2,8 

0 

+2,8 

 адекватність самооцінки сформованості професійної 

компетентності та індивідуальних ресурсних можливостей: 

 адекватна 
 завищена 

 занижена 

 

 

+43,5 

-16,3 

-27,2 

 

 

+32,2 

-11,6 

-20,6 

 

 

+41,2 

-25,0 

-16,2 

 

 

+10,5 

-16,1 

+5,6 

 

Аналіз узагальнених даних з останньої таблиці дає можливість 

зауважити, що за всіма визначеними критеріями й показниками більш 

суттєві позитивні зміни у рівнях сформованості професійної компетентності 
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відбулися у студентів експериментальних груп, порівняно зі студентами 

групи КГ.  

Отримані результати, що відображають рівні сформованості 

професійної компетентності майбутніх інженерів-радіотехніків у контексті 

ресурсного підходу,  дали можливість звести їх до єдиного показника для 

підтвердження загальних висновків про рівні сформованості в студентів  

досліджуваного утворення  (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Динаміка рівнів сформованості  професійної компетентності студентів  

радіотехнічних спеціальностей(у %) 

Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 0 63,0 0 31,0 0 20,6 0 19,4 

Середній 67,4 37,0 71,0 65,8 41,2 75,0 72,2 70,6 

Низький 32,6 0 29,0 3,2 58,8 4,4 27,8 10,0 

 

Узагальнені результати формувального експерименту в групі ЕГ дає 

підстави  говорити про більш суттєве зростання кількості студентів із високим 

рівнем сформованості професійної компетентності в контексті ресурсного 

підходу порівняно з групою КГ. Прирости кількості студентів з високим 

рівнем сформованості досліджуваного феномену по експериментальних 

групах склали: +63,0 % (Е1); +31,0 % (Е2) та +20,6 % (Е3). У середньому 

прирости за високим рівнем сформованості професійної компетентності 

склали по експериментальних групах +38,2 %, у контрольній групі  у групі 

КГ – +19,4 %. Водночас по експериментальних групах спостерігається істотне 

зменшення (у середньому на 37,6 %) студентів із низьким рівнем 

сформованості професійної компетентності з урахуванням ресурсного 

підходу, що в 2,1 рази кращий, ніж у групі КГ.  
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Причини такої різниці в рівнях сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей 

полягають, на нашу думку, у тому, що в експериментальних групах на всіх 

етапах експериментальної роботи викладачами проводилась робота із 

поглиблення професійної мотивації студентів, у тому числі до вивчення й 

реалізації власних ресурсних можливостей у процесі професійної підготовки, 

створення сприятливого освітнього середовища, оптимізації освітнього 

процесу, упровадження спецкурсу, який дів можливість забезпечити 

оптимізацію процесу формування професійної компетентності в цілому та 

реалізації власних ресурсних можливостей і творчого потенціалу.  

Аналіз отриманих даних дає підстави стверджувати про ефективність 

навчально-методичного інструментарію, який був застосований на 

формувальному етапі експерименту з метою реалізації педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу.  

Для визначення статистичної значущості різниці у змінах показників 

сформованості формування професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу здійснювали 

кількісний аналіз одержаних результатів за методикою [20]. 

Кількісний аналіз отриманих експериментальних даних щодо впливу 

теоретично обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних 

умов формування професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу на рівень 

сформованості зазначеної компетентності було зроблено за допомогою 

непараметричних методів математичної статистики з використанням 

критерію 2  (хі-квадрат) для порівняння розподілу об’єктів двох вибірок за 

рівнями сформованості означеної якості студентів експериментальних (ЕГ) і 

контрольної (КГ) груп [20, c. 96].  

Для застосування критерію 
2 

 дотримувалися таких основних вимог: 

а) обидві вибірки випадкові; б) вибірки незалежні між собою; в) шкала 
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вимірювань –  найпростіша шкала найменувань з декількома (С) обраними 

категоріями. 

Значення статистики T  критерію 2  обчислювалось за формулою 

(3.1), використовуючи розподіл студентів експериментальних (ЕГ) і 

контрольної (КГ) груп на категорії відповідно рівням сформованості 

професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних 

спеціальностей на засадах ресурсного підходу.  

Значення статистики T , отримане з експериментальних даних, 

порівнювалося з критичним значенням 
критT , що визначалося за допомогою 

таблиць 2  із  1C   степенями свободи (C  – кількість обраних категорій) з 

урахуванням прийнятого рівня значущості   [20]. 

Результати порівняння давали можливість прийняти або відхилити 

нульову гіпотезу [20, c. 98] про те, що впровадження запропонованих 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу не 

вплинуло на підвищення рівня сформованості в них досліджуваної культури. 

Порівнювалися кількісні дані двох вибірок студентів 

експериментальної і контрольної груп для розрахунків вірогідності отриманих 

результатів на кінець експерименту (див. табл. 3.24, 2.25). 

Таблиця 3.25 

Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх 

інженерів радіотехнічних спеціальностей  (абсол.) 

 
Групи 

 

Рівень 

сформованості 

Е1 (92 особи) Е2 (155 осіб) Е3 (68 осіб) КГ (180 осіб) 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

етап 

Контр. 

етап 

Конст. 

дані 

Контр. 

дані 

Високий 0 58 0 48 0 14 0 35 

Середній 62 34 110 102 28 51 130 127 

Низький 30 0 45 5 40 3 50 18 
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Порівняльний аналіз результатів розподілу студентів 

експериментальної і контрольної груп за рівнями сформованості 

професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних 

спеціальностей на початок і кінець експерименту представлено на діаграмах 

рисунку 3.2. 

 

Рис. 3.2. Порівняльно-узагальнювальні дані сформованості 

професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних 

спеціальностей на засадах ресурсного підходу експериментальних (Е) і 

контрольної (К) груп на початок і кінець експерименту (у %). 

 

 

На початок 

 

  

експерименту 

 

На кінець 

 

експерименту 

 

59,9% 

40,1% 
Е 

27,8% 

72,2% 

КГ 

38,2% 

59,3% 

2,5% Е 

Високий Середній 

19,4% 

70,6% 

10,0% КГ 

Низький 
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Дані розподілу студентів за категоріями наведено в таблиці 3.26, де 

категорія 1 відповідає високому рівню сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей, 

категорія 2 – середньому рівню, категорія 3 – низькому.  

Таблиця 3.26 

Розподіл студентів експериментальних і контрольної груп за рівнями 

сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу 

у вибірках E  і K на кінець експерименту 

 

Категорія 1 2 3 

Вибірка  E  ( 1 315n  ) Q11 = 120 Q12 = 187 Q13 = 8 

Вибірка  K  ( 2 180n  ) Q21 = 35 Q22 = 127 Q23 = 18 

Обчислене за даними таблиці 3.26 значення статистики 27,1T  :

2 22
22 12 23 1321 11

11 21 12 22 13 23

2 2 2

(315 180 ) (315 180 )(315 180 )1

315 180

1 (315 35 180 120) (315 127 180 187) (315 18 180 8)

56700 120 35 187 127 18 8

1 (11025 2160

56700

Q Q Q QQ Q
T

Q Q Q Q Q Q

        
     

     

         
     

   


 

 

2 2 20) (40005 33660) (5670 1440)

155 314 26

1 111830625 40259025 17892900

56700 155 314 26

1 1537889,9
721487,9 128213,5 688188,5 27,1

56700 56700
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Для рівня значущості 0,05   та степеня свободи, що дорівнює 2, 

5,991критT    [20]. 

Оскільки 
критT T , то згідно з правилом прийняття рішення нульова 

гіпотеза відхиляється на рівні значущості 0,05   і приймається 

альтернативна: впровадження запропонованих педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу, позитивно 

вплинуло на підвищення рівнів сформованості зазначеної компетентності 

компетентності майбутніх фахівців. 

Отже, відповідно до викладених підрахунків, зміни в рівнях 

сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів 

радіотехнічних спеціальностей на засадах ресурсного підходу є статистично 

значущими. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Проведення педагогічного експерименту та аналіз отриманих 

результатів дозволили дійти таких висновків.  

1. Результати пілотажного дослідження засвідчили, що майбутні 

фахівців радіотехнічного профілю мають недостатній рівень професійної 

компетентності з позиції ресурсного підходу, що й зумовило визначення й 

забезпечення педагогічних умов формування зазначеної якості, реалізацію 

яких здійснювали у варіативний спосіб на формувальному етапі 

експерименту. 

2. Здійснення комплексної діагностики дало можливість найбільш 

повно виявити «проблемне поле» кожного студента, причини, які 

породжують виникнення в нього проблем у процесі професійної підготовки; 

надати допомогу кожному майбутньому фахівцю у визначення 

індивідуальні траєкторії навчання; викладачам – виробити індивідуальні 

стратегії роботи зі студентами, удосконалити програмно-змістове  

забезпечення викладання та відібрати навчально-методичний 

інструментарій для найбільш повного застосування можливостей 

ресурсного підходу в процесі формування професійної компетентності 

студентів. 

Уточнено критерії і показники рівня сформованості професійної 

компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей у контексті 

ресурсного підходу, серед яких було виокремлено: мотиваційно-

аксіологічний критерій (рівень сформованості професійної мотивації 

(усвідомлення значущості оволодіння професійною компетентністю для 

набуття професіоналізму; професійно-пізнавальний інтерес до вивчення і 

реалізації індивідуальних ресурсів  в процесі професійної підготовки 

ціннісне ставлення до обраної професії; бажання стати 

висококваліфікованим, конкурентноздатним фахівцем, досягти успіху в 

професійному становленні, прагнення до професійного 
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самовдосконалення);  ставлення до розвитку та реалізації індивідуальних 

ресурсів  у процесі професійного становлення); освітньо-компетентнісний 

критерій (рівні навчальних досягнень студентів; сформованість знань і 

вмінь раціональної самоорганізації власної  діяльності); особистісно-

ресурсний критерій (виявлення студентами професійно значущих якостей, 

що сприяють професійній самореалізації студентів у процесі формування в 

них професійної компетентності; рівень розвитку психофізіологічних 

ресурсів (пам’ять, увага, працездатність, продуктивність, втомлюваність, 

виснажливість); рівень тривожності; задоволеність умовами професійної 

підготовки; адекватність самооцінки власних потенційних можливостей). 

Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що реалізація 

визначених педагогічних умов формування культури іншомовного 

професійного спілкування майбутніх фахівців радіотехнічної галузі сприяє 

підвищенню рівня сформованості зазначеної культури. Вірогідність 

отриманих результатів підтверджено методом математичної статистики 

(критерій 
2
). 

Порівняльний аналіз експериментальних даних доводить, що вихідна 

методологія була правильною, поставлені завдання виконано, мету 

досягнуто.  

Матеріали третього розділу відображено в таких публікаціях автора: 

[61 – 73; 145; 146]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої 

гіпотези та дало підстави сформулювати висновки відповідно до 

поставлених завдань. 

1. Визначено суть професійної компетентності майбутнього інженера 

як інтегральної характеристики особистісних якостей, що відображає рівень 

знань, умінь, досвіду фахівця відповідного фаху, яких достатньо для 

досягнення мети певного роду діяльності, а також його професійно-

моральну позицію, що полягає в готовності ставити перед собою цілі та 

приймати рішення, що забезпечують їх реалізацію, здійснювати ефективну 

професійну діяльність і спілкування. 

  Установлено, що особливості професійної компетентності сучасного 

інженера полягають у тому, що зазначена компетентність вимагає 

сформованості таких особистісних якостей і вмінь, як: ґнучко адаптуватися 

в змінних життєвих і професійних ситуаціях, уміти самостійно набувати 

необхідні знання впродовж життя; самостійно критично мислити, уміти 

бачити в реальній дійсності проблеми та, використовуючи сучасні 

технології, шукати шляхи  раціонального їх вирішення; бути здатними 

генерувати нові ідеї, творчо мислити; самостійно працювати над розвитком 

власної моральності, інтелекту, культурного рівня; раціонально 

використовувати комп’ютерну техніку; застосовувати власні потенційні 

можливості для професійного самовдосконалення. 

2. Розкрито потенціал ресурсного підходу для підвищення 

ефективності процесу формування професійної компетентності 

майбутнього інженера радіотехнічних спеціальностей: він дає можливiсть 

здійснювати цiльове планування розвитку майбутнього фахiвця не лише з 

позицiй сьогодення, а й з позицiй перспективи, спираючись на зону 

близьких і далеких можливих змiн; попереджувати або знижувати в 

майбутніх інженерів професійні деформації, а також сприяє розвитку 
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необхідних професійних компетенцій та швидкій психологічній адаптації до 

нових умов, у яких відбувається освітній, а в майбутньому виробничий 

процес.  

Цілеспрямована, спеціально організована система підготовки 

майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на базі ресурсного 

підходу має бути спрямованою на використання тих резервів, які б давали 

змогу вийти на забезпечення більш високого рівня професійної 

компетентності й стати передумовою успішності їхньої навчально-

пізнавальної діяльності, сприяючи всебічному розвитку потенціалів 

студентів, що, у свою чергу, впливає на особистісне та професійне 

самовдосконалення й самореалізацію майбутнього фахівця. 

3. Науково обґрунтовано педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних спеціальностей на 

засадах ресурсного підходу, що передбачають: 1) здійснення 

цілеспрямованої психолого-педагогічної підготовки викладачів до 

застосування ресурсного підходу в процесу формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців радіотехнічної галузі; 2) забезпечення 

позитивної професійної мотивації студентів, стимулювання їх до розвитку 

індивідуальних ресурсів; 3) оволодіння студентами знаннями і вміннями 

раціональної самоорганізації власної діяльності в процесі професійної 

підготовки; 4) створення в закладі вищої освіти ергономічного освітнього 

середовища  

Експериментально доведена ефективність визначених умов, реалізація 

яких суттєво вплинуло з позицій ресурсного підходу на рівень 

сформованості професійної компетентності студентів експериментальних 

груп, порівняно зі студентами контрольної групи. Так, в експериментальних 

групах кількість студентів із високим рівнем сформованості професійної 

компетентності збільшилась на: 63 % (Е1); 31 % (Е2) та 20,6 % (Е3) (у 

середньому на 38,2 %), а в контрольній – на 19,4 %; водночас кількість 

студентів, у яких виявлено низький рівень сформованості відповідної 
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компетенетності, в експериментальних групах у середньому зменшилася на 

37,6 %, у контрольній – на 17,8 %. 

4. Уточнено критерії й показники рівня сформованості культури ІПС 

майбутніх фахівців технічної галузі, серед яких виокремлено: мотиваційно-

аксіологічний критерій (рівень сформованості професійної мотивації 

(усвідомлення значущості оволодіння професійною компетентністю для 

набуття професіоналізму; професійно-пізнавальний інтерес до вивчення і 

реалізації індивідуальних ресурсів  в процесі професійної підготовки 

ціннісне ставлення до обраної професії; бажання стати 

висококваліфікованим, конкурентноздатним фахівцем, досягти успіху в 

професійному становленні, прагнення до професійного 

самовдосконалення);  ставлення до розвитку та реалізації індивідуальних 

ресурсів  у процесі професійного становлення); освітньо-компетентнісний 

критерій (рівні навчальних досягнень студентів; сформованість знань і 

вмінь раціональної самоорганізації власної  діяльності); особистісно-

ресурсний критерій (виявлення студентами професійно значущих якостей, 

що сприяють професійній самореалізації студентів у процесі формування в 

них професійної компетентності; рівень розвитку психофізіологічних 

ресурсів (пам’ять, увага, працездатність, продуктивність, втомлюваність, 

виснажливість); рівень тривожності; задоволеність умовами професійної 

підготовки; адекватність самооцінки власних потенційних можливостей). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної 

проблеми. Перспективними для подальшого наукового пошуку є питання 

вдосконалення навчально-методичного забезпечення (інноваційних 

технологій, форм, методів, засобів) педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів радіотехнічних 

спеціальностей на засадах ресурсного підходу. 
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Додаток А 

 

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика  

бакалавра 

напряму підготовки 0907 

"Радіотехніка"  
 

Чинний від ___________________ 
 (рік-місяць-число)

 

 

 

1. Галузь використання 

 

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі  навчальні 

заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних 

форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного 

рівня  

Бакалавр 

 

напряму підготовки   0907 "Радіотехніка"
 

освітнього рівня        "Базова вища освіта" 

кваліфікації  3114 – "Технік-конструктор (електроніка)" 

з узагальненим об’єктом діяльності:  дослідження та розробка засобів, виробництво та 

технічне обслуговування пристроїв, систем та комплексів для генерування, формування, 

управління, випромінювання, приймання, оброблення та відтворення інформації в радіо- 

та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль. 

Фахівець підготовлений до роботи за видами економічної діяльності, зазначеними у 

табл.1. 

 

Таблиця 1.  

Види економічної діяльності (за ДК 009-96), до яких має залучатись бакалавр 

професійного напряму 0907 «Радіотехніка» 

 

Секція, підсекція Підклас 

Розділ (група) Код Назва 

1 2 3 

D – Обробна 

промисловість. 

DL – Виробництво 

електричного та 

електронного 

устаткування 

  

D DL 32 – Виробниц- 

тво устаткування  

для радіо, 

телебачення 

D DL 32.20.1 

 

 

 

Виробництво апаратури для трансляції та 

ретрансляції передач. 

З цього підкласу: 

- виробництво космічних засобів зв'язку 
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та зв’язку  

 

 

 

 

 

 

D DL 32.20.2 

 

D DL 32.20.3 

- виробництво апаратури для 

радіотелефонного зв'язку; стаціонарних 

приймачів-передавачів, передавачів та 

приймачів для транспортних засобів; 

радіотелефонів, інших типів передавачів 

тощо; 

- виробництво приймальних засобів для 

радіотелефонного зв'язку. 

Ремонт (спеціалізований) апаратури для 

трансляції та ретрансляції передач 

Монтаж та установлення апаратури для 

трансляції та ретрансляції передач 

 D DL 32.30 Виробництво апаратури для запису та 

відтворення звуку та зображення. 

D DL 33 – 

Виробництво 

медичних приладів та 

інструментів;  

точних вимірювальних 

пристроїв, оптичних 

пристроїв та 

годинників 

D DL 33.10.1 Виробництво медичного, хірургічного та 

ортопедичного устаткування. 

З цього підкласу: 

- виробництво приладів та устаткування, 

використовуваних у загальній медичній, 

хірургічній, стоматологічній, ветеринарній 

практиці: електродіагностичної апаратури, 

електрокардіографів, ультразвукового 

діагностичного устаткування, 

сцинтиляційних сканерів, ядерних 

магнітних резонаторів тощо. 

 D DL 33.10.2 Монтаж та установлення медичного, 

хірургічного та ортопедичного 

устаткування. 

 D DL 33.10.3 Ремонт (спеціалізований) медичного, 

хірургічного та ортопедичного 

устаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D DL 33.20.1 Виробництво контрольно-вимірювальної 

апаратури. 

З цього підкласу: 

- виробництво апаратів для вимірювання та 

перевірки електричних величин: 

осцилоскопів, спектроаналізаторів, 

гіпсотермометрів, діафонометрів, 

вимірювачів напруги опору тощо; 

- виробництво апаратури: навігаційної, 

метеорологічної, геофізичної та пов'язаних 

з ними апаратів: пристроїв керування, 

автоматичного керування, 

океанографічних, геофізичних та 

гідрологічних приладів, сейсмографів, 

автопілотів, дальномірів, секстантів, 

ультразвукових зондувальних приладів, 

авіанавігаційних приладів та систем 

стеження, радарів, приладів для здійснення 

дистанційного контролю;   

 D DL 33.20.2 Монтаж та установлення контрольно- 

вимірювальної апаратури 



313 
 

 D DL 33.20.3 Ремонт (спеціалізований) контрольно- 

вимірювальної апаратури 

D DN – Інше 

виробництво, не 

віднесене до інших 

угруповань 

D DN 36.30.1 Виробництво музичних інструментів. 

З цього підкласу: 

- виробництво електронних музичних 

інструментів. 

 D DN 36.50.0 Виробництво ігор та іграшок з усіх видів 

матеріалів. 

З цього підкласу: 

- виробництво електронних ігор, відеоігор, 

шахів тощо 

I 64 – Пошта і зв'язок I 64.20.0 Зв’язок. 

З цього підкласу: 

- діяльність, пов'язану з передаванням або 

прийманням знаків, сигналів, письмового 

тексту, зображення і звуку, повідомлень 

будь-якого виду по радіо, дротяними, 

оптичними та іншими електромагнітними 

системами: передавання і приймання 

телеграм, включаючи факсимільні, 

телефонних розмов, радіо- і телепередач, 

забезпечення радіо- і супутникового 

зв’язку; 

- обслуговування засобів і споруд зв'язку 

усіх видів: каналів, станцій, устаткування, 

апаратури, повітряних ліній і кабельних 

мереж, антен 

K 72 – Діяльність у 

сфері інформатизації  

К 72.50 Технічне обслуговування та ремонт офісної 

та комп'ютерної техніки 

К 73 – Дослідження та 

розробки 

К 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі 

природничих та технічних наук. 

З цього підкласу: 

- систематичне вивчення та творчу 

діяльність досліджень та розробок у 

галузях технічних та природничих наук.  

О 92 – Діяльність у 

сфері відпочинку і 

розваг, культури та 

спорту 

О 92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та 

телебачення. 

З цього підкласу: 

- передачу (трансляцію) радіо- та 

телевізійних програм. 

 

 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу (за ДК 003-95 та 

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників) і може займати 

первинні посади: 

 техніка із зв'язку; 

 техніка з радіолокації;   

 техніка-конструктора (електроніка); 

 техніка-технолога (радіоелектроніка); 

 лаборанта-радіометриста; 

 техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру. 
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Цей стандарт встановлює: 

 професійне призначення і  умови використання випускників вищих навчальних 

закладів певної спеціальності та освітньо - кваліфікаційного рівня у вигляді переліку 

первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;  

 освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді 

переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності;  

 вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників вищих 

навчальних закладів; 

 відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного 

профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для 

використання  фахівців відпо- 

відно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності, 

згідно з чинним законодавством. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації вищих навчальних 

закладів. 

 

2. Нормативні посилання 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). Постанова Кабінету 

Міністрів України № 65 від 20.01.98; 

 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

Постанова Кабінету Міністрів України  № 507 від 24.05.97; 

 ДК 003-95 Державний класифікатор професій; 

 ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності; 

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1, розділ 1. 

Затверджений Міністерством праці і соціальної політики України наказом №№ 24 від 

16.032.98; 

 ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Основні терміни та визначення; 

 ДСТУ 2692-94 Засоби радіоелектронні. Терміни та визначення; 

 ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення; 

 ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. терміни та визначення. 

 

3. Позначення і скорочення 

 

У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв: 

а) видів типових задач діяльності: 

ПФ - професійна,  

СВ - соціально-виробнича,  

СП - соціально-побутова; 

б) класів задач діяльності: 

С - стереотипна,  

Д - діагностична,  

Е - евристична; 

в) видів уміння:  

ПП - предметно-практичне уміння,  

ПР - предметно-розумове,  

ЗП - знаково-практичне,  
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ЗР - знаково-розумове; 

г) рівнів сформованості даного уміння: 

О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,  

ГСВО _______________ 

Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги 

матеріальних носіїв інформації,  

Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички; 

д) здатностей: 

З - здатність. 

 

4. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння  

щодо вирішення типових задач діяльності 

 

4.1 У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального  закладу, 

він  придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) 

та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь 

щодо вирішення цієї типової задачі діяльності. 

4.2 Вищі навчальні заклади повинні забезпечити опанування випускниками системою 

умінь вирішувати певні типові задачі діяльності при здійсненні певних виробничих 

функцій, визначених у таблиці  додатку А. 

Примітка. У таблиці  додатку А у графі 3 і графі 5 наведені шифри типових задач 

діяльності і умінь, за структурами:  

 

а) шифр типової задачі діяльності  

 

ХХ.    Х.   ХХ 

 

 

                      номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції 

      клас типової задачі діяльності 

      вид типової задачі діяльності 

 

б) шифр уміння 

ХХ.Х.ХХ.  ХХ. Х. ХХ  

                         номер уміння, наскрізний для даної виробничої функції 

                        рівень сформованості уміння 

                      вид уміння 

   шифр типової задачі діяльності 

 

5. Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та уміння, що є 

відображенням наявності цих здатностей  

 

5.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу 

як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні 

проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності 

цих здатностей.  

5.2 Вищі навчальні заклади повинні сформувати  випускників як соціальних 

особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності, через 

вироблення умінь, визначених у таблиці додатку Б. 

Примітка. У таблиці додатку Б у графі 2 і графі 4 шифри здатностей і умінь наведені за 

структурами: 
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а) шифр здатності 

 

З.  ХХ 

           номер здатності 

             здатність                       

 

б) шифр уміння 

З. ХХ. ХХ. Х. ХХ 

                                 номер уміння, наскрізний для даної здатності 

                                 рівень сформованості уміння 

                                 вид уміння 

                                 шифр здатності 

 

 

6. Вимоги до професійного відбору 

 

Відбір абітурієнтів для навчання за напрямом підготовки 0907 "Радіотехніка" 

провадиться згідно із загальними правилами прийому до вищих навчальних закладів, які 

затверджуються Міністром освіти і науки України. 

Мінімальні вимоги до знань, умінь та навичок абітурієнтів, необхідних для початку 

навчання, відповідають затвердженим програмам дисциплін загальної середньої освіти. 

Якість засвоєння матеріалу цих програм і рівень підготовленості абітурієнтів 

визначається у процесі процедур конкурсного відбору (іспити, співбесіди, конкурс 

документів про освіту) згідно з правилами прийому. 

Особливих протипоказань щодо навчання за напрямком 0907 "Радіотехніка" з точки зору 

психологічних властивостей особи, вікових або інших обмежень не існує. Медичні 

протипоказання - у відповідності до діючого переліку абсолютних медичних 

протипоказань до прийому абітурієнтів у вищі навчальні заклади. 

 

7. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів за 

напрямом підготовки 0907 "Радіотехніка" 

 

Державна атестація випускників бакалаврату за напрямом підготовки 

0907 "Радіотехніка" здійснюється Державною екзаменаційною комісією в вигляді 

державного іспиту. 

До іспиту допускаються випускники, які повністю виконали навчальний план. 

Рішенням Державної екзаменаційної комісії випускникам видається диплом (або диплом 

"З ВІДЗНАКОЮ"). 

Склад Державних екзаменаційних комісій визначається Міністром освіти і науки 

України або за його дорученням, для окремих державних вищих навчальних закладів, їх 

ректорами.  

 

8. Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки  

випускників вищих навчальних закладів  

за напрямом підготовки 0907 "Радіотехніка" 

 

Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників несуть 

посадові особи вищого навчального закладу згідно з чинним законодавством. 

 

ДОДАТОК   1 (Обов’язковий) 
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Таблиця. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен 

володіти бакалавр професійного напряму 0907  «Радіотехніка» 

Назва 

виробничо

ї функції 

Назва 

типової 

задачі 

діяльності 

Шифр 

типової 

задачі 

діяльност

і 

Зміст уміння Шифр 

уміння 

1 2 3 4 5 

Проектна Розробка 

технічного 

завдання (ТЗ) 

на схе-

мотехнічне 

проектування 

радіо-

електронного  

засобу (РЕЗ), 

який  є 

складовою 

виробу 

ПФ.Д.01 У процесі технічного 

проектування в умовах 

конструкторського бюро  

(відділу, спеціалізованої  

лабораторії), використовуючи 

ТЗ, структурну і електричну 

схеми виробу: 

а) визначити алгоритм функці-

онування  РЕЗ; 

б) визначити вхідні і вихідні 

параметри РЕЗ, тип сигналу і 

його спектр; 

в) розробити ТЗ на схемотех-

нічне проектування РЕЗ. 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.01.П

Р.О.01 

 

ПФ.Д.01.П

Р.О.02 

 

 

ПФ.Д.01.П

Р.О.03 

 Розробка 

функціона-

льної елек-

тричної 

схеми РЕЗ 

ПФ.Д.02 Використовуючи ТЗ на 

схемотехнічне проектування 

РЕЗ, ПЕОМ, довідкову 

літературу тощо: 

а) провести ескізні розрахунки 

електричної функціональної 

схеми РЕЗ і її моделювання на 

ПЕОМ; 

б) провести на ПЕОМ 

розрахунки характеристик і 

параметрів складових 

функціональної електричної 

схеми; 

в) визначити наскрізні 

характеристики РЕЗ 

 

 

 

 

ПФ.Д.02.З

Р.О.04 

 

 

 

ПФ.Д.02.З

Р.О.05 

 

 

 

ПФ.Д.02.З

Р.О.06 

 Вибір 

елементної 

бази 

ПФ.Д.03 Використовуючи ТЗ на виріб і 

РЕЗ, враховуючи рівень 

технології і виробництва, 

користуючись державними 

стандартами і довідниками   

вибрати: 

а) елементну базу і рівень її  

інтеграції; 

б) конструктивно закінчені  

вироби мікроелектронної 

техніки; 

в) конструктивно закінчені 

функціональні пристрої 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.03.3

П.О.07 

 

ПФ.Д.03.3

П.О.08 

 

 



318 
 

ПФ.Д.03.3

П.О.09 

 Розробка 

схеми прин-

ципової 

електричної 

РЕЗ 

ПФ.Д.04 Використовуючи результати 

розрахунків характеристик і 

параметрів складових 

функціональної схеми, вибрану 

елементну базу, довідкові 

матеріали, а також типові 

методики, враховуючи умови 

експлуатації РЕЗ: 

а) обгрунтувати принцип дії 

каскадів РЕЗ; 

б) провести за допомою ПЕОМ 

розрахунки режимів каскадів 

РЕЗ, параметрів і характеристик 

нестандартних 

електрорадіоелементів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.04.3

Р.О.10 

 

ПФ.Д.04.3

Р.О.11 

Проектно-

експериме

нтальна 

Розробка і 

створення 

натурного 

макета за 

принципово

ю схемою 

РЕЗ 

ПФ.Д.05 Використовуючи результати  

розрахунків режимів каскадів і 

нестандартних елементів РЕЗ на 

ПЕОМ, засоби та методики 

вимірювання в умовах 

лабораторії: 

а) здійснити натурне 

макетування каскадів РЕЗ; 

б) провести вимірювання 

параметрів і характеристик 

каскадів РЕЗ. 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.05.П

П.О.12 

 

ПФ.Д.05.3

П.О.13 

 

 

 

Проектна Авторський 

супровід 

виробництва 

ПФ.Д.06 В умовах відповідного 

підрозділу підприємства-

виробника шляхом співставлення 

вимог конструкторської 

документації і характеристик 

РЕЗ, що виробляється, при 

встановлених структурі і 

режимах технологічного 

процесу: 

а) аналізувати причини невід-

повідності параметрів і 

характеристик РЕЗ вимогам ТЗ 

та складати відповідні 

документи; 

б) коригувати схемотехнічну 

конструкторську документацію 

та складати сповіщення про 

зміни в ній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.06.П

Р.О.14 

 

 

 

ПФ.Д.06.3

П.О.15 
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 Модернізація 

та уніфікація 

електричних 

схем 

існуючих 

РЕЗ 

ПФ.Д.07 В умовах конструкторського 

бюро (технічного відділу, 

спеціалізованої лабораторії ) при 

наявності конструкторської 

документації на раніше 

спроектований РЕЗ, що 

виготовляється, на основі змін в 

ТЗ на виріб щодо будь-яких 

показників якості  (призначення, 

надійності, енергоємності тощо) 

або умов використання, або змін 

в умовах виробництва: 

а) під керівництвом більш ква-

ліфікованих фахівців брати 

участь у визначенні змін схеми 

РЕЗ, елементної бази, принципів 

обробки сигналів тощо; 

б) при наявності тільки базового 

зразка у натурі або при наявності 

зразка і неповного комплекту 

документації відновити 

електричну принципову схему, 

складену на етапі її 

експериментального 

проектування; 

в) виконати схемотехнічну 

розробку РЕЗ, користуючись 

уміннями, зазначеними при 

вирішенні типових задач 

діяльності ПФ.Д.02, ПФ.Д.03, 

ПФ.Д.04, ПФ.Д.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФД.07.П

Р.О.16 

 

 

 

 

ПФД.07.П

Р.О.17 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.07.З

Р.О.18 

 Визначення 

технічного 

рівня та 

якості 

спроектовано

го РЕЗ 

ПФ.Д.08 На етапах технічного 

проектування та разробки 

технічної документації в умовах 

відділу або спеціалізованої 

лаборато-рії під керівництвом 

більш кваліфікованих фахівців на 

основі схемотехнічної розробки: 

а) за типовими методиками та 

програмами визначити (брати 

участь у визначенні) відповід-

ність параметрів, показників 

якості (призначення , надійності, 

технологічності, уніфікації і 

стандартизації тощо), очікува-

них за розробленим проектом, 

вимогам ТЗ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.08.З

Р.О.19 

 

 

 

   б) брати участь у розробці 

програм і методик 

випробовувань макетів, 

дослідних взірців, установчих 

ПФ.Д.08.З

Р.О.20 
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партій та періодичних 

випробовувань серійної 

продукції; 

в) проводити аналіз результатів 

випробувань РЕЗ, а також змісту 

рекламацій споживачів та брати 

участь у визначенні необхідних 

змін в схемах РЕЗ; 

г) складати та коригувати за 

результатами доробок карту 

технічного рівня спроектованого 

РЕЗ. 

 

 

 

ПФ.Д.08.З

Р.О.21 

 

 

 

 

ПФ.Д.08.З

Р.О.22 

Конструкт

орська 

Розробка 

схемотех-

нічної 

конструктор- 

ської 

документації 

ПФ.С.01 В умовах конструкторського 

бюро (технічного відділу, 

спеціалізованої лабораторії)  із 

застосуванням систем 

автоматизованого проектування 

для розробленого  РЕЗ: 

а) скласти графічну 

документацію щодо структурної, 

функціональної і принципової 

електричних схем; 

б) скласти схему з’єднань, 

підмикання, а також загальну 

схему з’єднань складових частин 

на місці експлуатації. 

 

 

 

 

 

 

ПФ.С.01.П

П.О.01 

 

 

 

ПФ.С.01.П

П.О.02 

 Розробка 

конструкторс

ької 

текстової 

документації 

ПФ.С.02 В умовах технічного відділу 

(спеціалізованої лабораторії) 

друком або рукописним  

способом для розробленого РЕЗ: 

а) скласти креслення і перелік 

елементів принципової 

електричної схеми; 

б) розробити технічні умови 

щодо вимог до РЕЗ; 

в) скласти пояснювальну записку 

до розробленого РЕЗ; 

г) скласти відомість складових 

елементів РЕЗ; 

д) розробити експлуатаційну 

конструкторську документацію 

для вивчення РЕЗ та правил його 

експлуатації. 

 

 

 

 

ПФ.С.01.П

П.О.03 

 

 

ПФ.С.01.П

П.О.04 

 

ПФ.С.01.П

П.О.05 

 

ПФ.С.01.П

П.О.06 

 

ПФ.С.01.П

П.О.07 

 

 

Техноло- 

гічна 

Визначення 

технологіч-

ності схмо-

технічної 

розробки РЕЗ 

ПФ.Д.01 На етапі схемотехнічного 

проектування та розробки техніч-

ної документації в умовах 

конструкторського бюро (техніч-

ного відділу, лабораторії) за  
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розробленою принциповою 

електричною схемою та 

вибраною елементною базою 

визначити: 

а) рівень уніфікації та 

стандартизації, номенклатуру 

електрорадіоелементів і 

стандартних пристроїв з 

урахуванням типових 

технологічних процесів 

виробництва, рівня механізації та 

автоматизації проектування і 

монтажу друкованих плат; 

б) рівень легкозмінності, 

контролездатності, взаємозамін-

ності складових частин РЕЗ; 

в) під керівництвом більш ква-

ліфікованих фахівців витрати на 

підготовку і експлуатацію, 

технічне обслуговування та 

ремонт РЕЗ при обмежених 

вимогах до кваліфікації 

персоналу. 

 

 

 

 

ПФ.Д.01.З

Р.О.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.01.З

Р.О.02 

 

 

ПФ.Д.01.З

Р.О.03 

Експлуата

ційна 

Розробка 

норм та 

правил 

експлуатації 

РЕЗ 

ПФ.Д.02 На етапі розробки робочої 

документації в умовах 

конструкторського бюро 

(технічного відділу, лабораторії) 

під керівництвом більш 

кваліфікованих фахівців на 

основі конструкторської 

документації з урахуванням її 

доробок: 

а) скласти інструкцію з експлу-

атації РЕЗ, а також інші 

документи, призначені для 

використання під час 

експлуатації, обслуговування та 

ремонту   РЕЗ; 

б) скласти ремонтні документи, 

що містять дані для проведення 

ремонтних робіт в умовах 

місцеустановлення РЕЗ або 

спеціалізованого підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.02.З

П.О.04 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.02.З

П.О.05 

 Установленн

я та введення 

в 

експлуатацію 

радіоелектро

нних засобів 

(РЕЗ) 

ПФ.Д.03 Використовуючи дані про об’єкт 

установлення та інформаційні 

матеріали щодо РЕЗ, під 

керівництвом більш 

кваліфікованих фахівців, брати 

участь у визначенні типів РЕЗ, 

оптимальних для використання 

на цьому об’єкті. 

 

ПФ.Д.03.П

Р.О.01 
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З урахуванням даних про об’єкт 

установки, використовуючи 

технічну документацію на РЕЗ, 

здійснювати керівництво 

установкою, монтажем та 

регулюванням РЕЗ для 

досягнення ними оптимальних 

режимів функціонування. 

 

ПФ.Д.03.П

Р.О.02 

 Обслуговува

ння та 

ремонт РЕЗ 

ПФ.Д.04 Використовуючи експлуатацій-

ну ремонтну документацію та 

поточні значення параметрів і 

характеристик РЕЗ в умовах 

функціонування на об’єкті: 

а) під керівництвом більш 

кваліфікованих фахівців 

розробляти графіки технічного 

обслуговування і профілактики 

РЕЗ; 

б) за допомогою контрольно-

вимірювальних приладів 

проводити  тестові перевірки 

функціонування РЕЗ з метою 

виявлення та усунення 

несправностей, заміни дефектних 

елементів і блоків; 

в) приймати участь у передачі 

РЕЗ до капітального ремонту в 

спеціалізовані організації; 

г) здійснювати нагляд за 

використанням інструкцій з 

експлуатації РЕЗ, вести 

документацію з технічного 

обслуговування і ремонту; 

д) брати участь у прийнятті 

рішень та складати відповідні 

документи щодо виводу РЕЗ з 

експлуатації та його утилізації. 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.03.3

П.О.03 

 

 

 

ПФ.Д.03.П

Р.О.04 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.04.П

П.О.05  

 

 

ПФ.Д.04.3

П.О.06 

 

 

 

 

ПФ.Д.04.3

П.О.07 

 

 Управління 

складними 

радіоелект-

ронними 

пристроями 

системами і 

комплексами 

ПФ.С.05 Використовуючи нормативну 

документацію, інструкції з 

експлуатації в умовах функціону-

вання РЕЗ в складі систем і 

комплексів здійснювати управ-

ління ними з метою досягнення 

цільової функції. 

ПФ.С.05.П

Р.08 

Контрольна Випробуванн

я 

електрорадіо-

елементів, 

макетів, 

ПФ.Д.01 На етапі проектування, розробки 

робочої документації, 

випробовування РЕЗ в умовах 

спеціалізованої лабораторії при 

наявності розроблених програм і 
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дослідних 

взірців, 

установочни

х партій та 

серійної 

продукції 

методик випробувань та 

використанні довідкової 

літератури: 

а) вибирати і використовувати 

загальне та спеціалізоване 

контрольно-вимірювальне та 

випробувальне обладнання; 

б) проводити вимірювання і 

оцінку параметрів РЕЗ, 

статистичну обробку результатів, 

формулювати висновки. 

 

 

 

ПФ.Д.01.П

Р.О.01 

 

 

 

ПФ.Д.01.3

Р.О.02 

 Вхідний 

контроль 

електрора-

діоелементів, 

стандартних 

функціона-

льних 

пристроїв, 

які 

використову

ються при 

виробництві 

РЕЗ  

ПФ.Д.02 Використовуючи дані щодо 

параметрів і характеристик 

електрорадіоелементів, 

стандартних функціональних 

пристроїв, зазначених у 

відповідних документах, та 

методик їх визначення, в умовах 

спеціалізова-ної лабораторії чи 

безпосередньо на виробничій 

дільниці: 

а) визначити склад контрольно-

вимірювальних приладів 

необхідних для проведення 

вибіркового чи загального 

контролю; 

б) розробити з урахуванням 

можливостей контрольно-ви-

мірювальних приладів, що 

використовуються, алгоритм 

контролю, реєстрацію 

результатів та їх обробку; 

в) організувати передачу (лік-

відацію) електрорадіоелементів і 

стандартних функціональних 

пристроїв, які не відпові дають 

потрібним нормам, згідно з 

нормативними документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.02.П

Р.О.01 

 

 

 

 

ПФ.Д.02.П

Р.О.02 

 

 

 

 

 

ПФ.Д.02.П

Р.О.03 

 

Технічна Інформаційн

е 

забепечення 

схемотехнічн

ого 

проектуван-

ня, підготов-

ки 

виробництва 

та експлуата-

ції РЕЗ, під-

готовка ді-

лової доку-

ментації 

ПФ.С.01 Використовуючи бібліографічні 

каталоги, довідники, технічну 

літературу та інші інформаційні 

джерела в умовах технічної 

бібліотеки та виробничого 

підрозділу (відділу, лабораторії 

тощо): 

а) виконати пошук публікацій та 

винахідів із заданої теми, а також 

аналогів розробки; 

б) відповідно до контрольного 

завдання скласти картку чи 

розширену анотацію відповідної 

інформації, огляд інфор-

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.С.01.З

П.Р.01 

 

 

ПФ.С.01.З

П.О.02 
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маційних даних, звіт з 

пропозиціями; 

в) використовуючи наявні тех-

нічні матеріали за допомогою 

діючих правил та норм діло-

водства в умовах лабораторії, 

проектного чи виробничого 

підрозділу, організації–спо-

живача РЕЗ скласти офіційний 

документ (лист, звернення, акт 

перевірки або випробувань, 

рекламацію, раціоналізаторську 

пропозицію тощо); 

г) використовуючи вихідні 

текстові та графічні матеріали за 

допомогою існуючого 

програмного забезпечення здій-

снити комп’ютерний набір, 

зберігання та роздрукування 

одержаної інформації.  

 

 

 

 

ПФ.С.01.З

П.О.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ.С.01.З

П.О.04 

 

 Інформаційн

е 

забепечення 

маркетингов

ої діяльності 

підприємства 

ПФ.С.02 Використовуючи технічну 

документацію на РЕЗ, що 

проектується, виробляється чи 

поставляється в умовах 

проектної організації, 

промислового підприємства чи 

дистриб'ютерської фірми 

складати технічні паспорти, 

рекламні матеріали та інші 

документи для забезпечення 

збуту РЕЗ 

ПФ.С.01.З

П.О.05 

 

ДОДАТОК 2 (Обов’язковий) 

Таблиця.  Здатності випускника навчального закладу, що вимагаються, та система 

умінь, що іх відображає 

Зміст здатності 

вирішувати проблеми 

і задачі соціальної 

діяльності 

Шифр 

здатності 

Зміст уміння Шифр 

уміння 

Розуміння сутності і 

оцінка як історичних 

подій, так і 

сьогоденних 

політичних, 

економічних, 

культурних та 

соціальних подій та 

явищ.  

3.01 На основі засвоєння відповідного 

обсягу знань використовувати 

системний підхід та критично 

оцінювати події та явища, а також 

роль конкретних особистостей. 

3.01.ПР.Р.01 

Застосування та 

використання 

наукових та 

3.02 Накопичувати знання щодо 

досягнень української та світової 

культури, виховувати в собі 

3.02.ПР.О.02 
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культурних надбань 

світової цивілізації  

толерантне відношення до різних 

народів, звичаїв, релігій, а також 

розуміння прав народів та людини, 

ідеї збереження миру. 

Виховувати в собі потребу 

постійно розширювати обізнаність 

із досягненнями в різних галузях 

науки, особливо в тих, що 

відповідають професійному 

напрямку. Завоювати нові знання, 

прогресивні технології, 

різноманітні інновації. 

 

 

 

 

3.02.ПР.О.03 

Розуміння зовнішньої 

та внутрішньої 

політики держави; 

знання її історії та 

специфіки розвитку. 

3.03 Аналізувати події політичного та 

економічного життя в країні з 

точки зору інтересів держави. 

3.02.ПР.О.04 

Розуміння сутності 

економічних та 

соціальних відносин 

між окремими 

соціальними групами 

населення країни, а 

також між 

політичними, громад-

ськими та господар-

ськими 

угрупуваннями. 

3.04 Оцінювати інтереси окремих 

соціальних груп, різних 

угрупувань (об’єднань), 

з’ясовувати спільність таких 

інтересів та протиріччя між ними. 

3.02.ПР.О.05 

Прийняття рішень і 

вибір стратегії діяль-

ності з урахуванням 

загальнолюдських 

цін-ностей та 

суспільних, 

державних, вироб-

ничих і особистих 

інтересів. 

3.05 Аналізувати, порівнювати та  

вибирати  варіанти дій у сферах 

виробничих, громадських та 

побутових відносин з урахуванням 

як  суспільних інтересів, так і 

власних прав. 

3.05.ПР.Р.06 

Знання і виконання 

норм чинного законо-

давства та загально-

прийнятих норм 

поведінки. 

3.06 Виховувати в собі повагу до 

державних законів, норм 

суспільного життя, етичних норм 

поведінки у побуті, в сім’ї, у 

виробничому колективі.  

3.06.ПР.Н.07 

Здатність створювати 

нормативні соціально-

виробничі відносини 

між членами 

трудового колективу 

на правовій основі та 

демократичних 

принципах. 

3.07 Використовуючи вміння до 

ефективних комунікаційних 

взаємодій, трансформувати 

загальні положення законодавства 

та етичних норм поведінки в 

конкретні дії та вимоги щодо 

відносин у виробничому 

колективі. 

3.07.ПР.Р.08 
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Володіння державною 

(українською) та 

російською мовами на 

рівні вільного 

професійного і 

побутового 

спілкування та 

володіння ще однією 

мовою на рівні 

сприйняття 

інформації. 

3.08 Вільно володіти  українською  та  

російською мовами, володіти ще 

однією мовою на рівні читання і 

перекладу із словником. 

3.08.ЗР.Р.09 

Користування 

сучасними 

інформаційними 

технологіями . 

3.09 Володіти технічними засобами та 

методиками інформаційних 

технологій . 

3.09.ЗР. Р.10 

Здатність адаптувати 

діяльність (свою, 

колективу, 

організації) до вимог і 

умов споживача . 

3.10 Знаходити економічні та 

організаційні шляхи погодження 

інтересів різних сторін . 

3.10.ПР.Р.11 

Знання наукових 

основ фізичного 

самовдосконалення і 

пропаганда на її 

основі здорового 

способу життя . 

3.11 Знаходити час та можливості 

власного фізичного 

самовдосконалення та аргументи 

для переконання інших  (виділено – 

К. Л.).  

3.11.ПП.Н.12 
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Додаток Б 

 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИВЧЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ ТА СТУПЕНЯ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

Додаток Б1 

Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів» 

(за А. Реаном і В. Якуніним) [46 , с. 434-437]. 

 

Уважно прочитайте наведені в списку мотиви навчальної діяльності. 

Виберіть із них п’ять найбільш значимих для вас і відзначте їх знаком  «+» у 

відповідному рядку ліворуч. 

 

1. Стати висококваліфікованим фахівцем. 

2. Одержати диплом. 

3. Успішно продовжити навчання на наступних курсах. 

4. Успішно вчитися, складати іспити на «добре» й «відмінно». 

5. Набути глибоких й міцних знань. 

6. Бути постійно готовим до нових занять. 

7. Не запускати вивчення предметів навчального циклу. 

8. Не відставати від однокурсників. 

9. Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності. 

10.Виконувати педагогічні вимоги. 

11.Досягти поваги викладачів. 

12.Бути прикладом для однокурсників. 

13.Одержати похвалу від батьків і оточуючих. 

14.Уникнути осуду й покарання за погане навчання. 

15.Дістати інтелектуальне задоволення. 
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Додаток Б2 

Методика «Мотивація навчання у вищому навчальному закладі» 

(за Т. Ільїною) [ 46, с. 433-434] 

Позначте свою згоду «+» або незгоду «-» поряд із наступними 

твердженнями (ліворуч) 

 

1. Краща атмосфера на занятті – атмосфера вільних висловлювань. 

2. Звичайно я працюю з більшою напруженістю. 

3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань і 

неприємностей. 

4. Я самостійно вивчаю ряд дисциплін, на мою думку необхідних для моєї 

майбутньої професії. 

5. Яке із властивих вам якостей ви над усе цінуєте? Напишіть відповідь 

поруч.________________________________________________________ 

6. Я вважаю, що життя потрібно присвятити обраній професії. 

7. Я відчуваю задоволення від розгляду на занятті нелегких проблем. 

8. Я не бачу смислу в більшості робіт, які ми виконуємо у навчальному 

закладі. 

9. Велике задоволення мені дає розповідь знайомим про мою майбутню 

професію. 

10.Я досить середній студент, ніколи не буду цілком гарним, а тому немає 

рації докладати зусиль, щоб стати краще. 

11.Я вважаю, що в наш час не обов’язково мати вищу освіту. 

12.Я твердо впевнений у правильності вибору професії. 

13.Від яких із властивих вам якостей ви хотіли б позбутися? Напишіть 

відповідь поруч._______________________________________________ 

14.За можливості я використаю на іспитах підсобні матеріали (конспекти, 

шпаргалки, записи, формули). 

15.Найчудовіший час життя – студентські роки. 

16.У мене надзвичайно неспокійний і переривчастий сон. 

17.Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні 

дисципліни потрібно вивчати однаково ґрунтовно. 

18.За можливості я вступив би до іншого навчального закладу. 

19.Я звичайно спочатку беруся за більше легкі завдання, а більш складні 

залишаю на потім. 

20.Для мене було важко при виборі професії зупинитися на одній з них. 

21.Я можу спокійно спати після будь-яких неприємностей. 

22.Я впевнений, що моя професія дасть мені моральне задоволення й 

матеріальний статок у житті. 

23.Мені здається, що мої друзі здатні вчитися краще, ніж я. 

24.Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту. 

25.З певних практичних міркувань для мене це найзручніший навчальний 

заклад. 
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26.У мене достатньо сили волі, щоб учитися без нагадування адміністрації 

коледжу. 

27.Життя для мене майже завжди пов’язане з надзвичайним напруженням.  

28.Іспити потрібно здавати, витрачаючи мінімум зусиль. 

29.Є багато навчальних закладів, у яких я міг би вчитися з неменшим 

інтересом. 

30.Яка із властивих вам якостей найбільше заважає вчитися? Напишіть 

відповідь поруч._______________________________________________ 

31.Я дуже захоплива людина, але всі мої захоплення так чи інакше 

пов’язані з майбутньою роботою. 

32.Занепокоєння про іспит або роботу, що не виконана вчасно, часто 

заважає мені спати. 

33.Висока зарплата після закінчення ЗВО для мене не головне. 

34.Мені потрібно бути в гарному настрої, щоб підтримати загальне 

рішення групи. 

35.Я змушений був вступити до ЗВО, щоб зайняти бажане становище в 

суспільстві, уникнути служби в армії. 

36.Я вчу матеріал, щоб стати професіоналом, а не для іспиту. 

37.Мої батьки гарні професіонали, і я хочу бути на них схожим. 

38.Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту. 

39.Яка з ваших якостей допомагає вам учитися? Напишіть відповідь 

поруч._______________________________________________________ 

40.Мені дуже важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, що прямо 

не стосуються моєї майбутньої спеціальності. 

41.Мене досить тривожать можливі невдачі. 

42.Найкраще я займаюся, коли мене періодично стимулюють, підганяють.  

43.Мій вибір цього ЗВО остаточний. 

44.Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відстати від них. 

45.Щоб переконати в чому-небудь групу, мені доводиться самому 

працювати дуже інтенсивно. 

46.У мене звичайно врівноважений і гарний настрій. 

47.Мене приваблює зручність, чистота, легкість майбутньої професії.  

48.До того, як поступити до ЗВО, я давно цікавився цією професією, 

багато читав про неї. 

49.Професія, що я одержую, найважливіша й перспективна. 

50.Мої знання про цю професію були достатні для впевненого вибору 

цього ЗВО. 
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ДОДАТОК Б3 

Методика виявлення мотивації досягнень (Ю. Орлов) [23] 

Інструкція: на кожне запропоноване твердження необхідно поставити знак 

«+» , якщо запропонований варіант є близький для вас чи «-», якщо 

твердження є не властиве для вас.  

Твердження 

1. На мою думку, успіх у житті більше залежить від щасливого випадку, ніж 

від розрахунку. 

2. Якщо я буду позбавлений улюбленої справи, життя для мене втратить 

сенс. 

3. У будь-якій справі для мене важливішим є не її виконання, а кінцевий 

результат. 

4. На мою думку, люди більше зазнають прикростей від невдач, пов'язаних 

із їхньою професійною діяльністю, ніж від непорозумінь із близькими 

людьми. 

5. На мою думку, більшість людей живуть далекими цілями, а не 

близькими. 

6. У моєму житті було більше успіхів, ніж невдач. 

7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні. 

8. Навіть коли я виконую звичну для себе роботу, намагаюся вдосконалити 

деякі її елементи. 

9. Мої думки про власний успіх бувають такими яскравими, що я можу 

забути про заходи перестороги. 

10. Близькі люди вважають мене ледачим. 

11. Думаю, що причиною моїх невдач є обставини, а не я сам. 

12. Терпіння і наполегливість мені властиві більше, ніж певні здібності. 

13. Мої батьки надто суворо контролюють мене. 

14. Лінощі, а не сумніви у власному успіху змушують мене часто 

відмовлятися від своїх намірів. 

15. Думаю, що я впевнена в собі людина. 

16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси не на мою користь. 

17. Я наполеглива людина. 

18. Коли все йде стабільно, моя енергія збільшується. 

19. Якби я був журналістом, мабуть, писав би швидше про оригінальні 

винаходи людей, ніж про події. 

20. Мої рідні не поділяють моїх планів. 

21. Рівень моїх життєвих потреб нижчий, ніж у моїх товаришів. 

22. На мою думку, наполегливості у мені більше, ніж здібностей. 
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Ключ. Відповіді «так» на запитання 2, 6, 7,8,14,16, 18, 19, 21, 22;  

Відповіді «ні» на запитання: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 

За кожне спів падіння із ключом відповіді присвоюється 1б. Отриманні результати 

сумуються та співставляються із таблицею. 

 

Рівень мотивації 

досягнення 

Рівень досягнення мотивації 

«НН» - 

найнижчий 
рівень 

«Н» - низький 

рівень 

«С» - середній 

рівень 

«ВС» - вищий 

середнього 
рівень 

«В» - високий 

рівень 

Сума балів 2-9б. 10-11б. 12-14б. 15-16б. 17-23б. 
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ДОДАТОК Б4 

Тест-опитувальник мотивації досягнення А. Меграбяна  [17] 

Інструкція: прочитайте твердження тесту й оцініть ступінь своєї згоди (або 

незгоди). Не витрачайте часу на його обмірковування. Проти номера 

твердження поставте цифру, що відповідає мірі вашої згоди, що 

відображено у шкалі: 

+3 — цілком погоджуюсь; 

+2 — погоджуюсь; 

+1 — швидше погоджуюсь, ніж не погоджуюсь; 

0 — нейтральний; 

-1 — швидше погоджуюсь, ніж не погоджуюсь; 

-2 — не погоджуюсь; 

-3 — цілком не погоджуюсь. 

 

1.  Я більше думаю, як одержати хорошу оцінку, ніж боюся одержати 

погану. 

2.  Коли я повинений, що виконаю складне, незнайоме мені завдання, то 

волів би зробити його разом з кимсь, ніж працювати самотужки. 

3.  Я частіше беруся за важкі завдання, навіть якщо не впевнений, що зможу 

їх вирішити, ніж за легкі, у рішенні яких сумніваюся. 

4.  Мене більше приваблює справа, що не вимагає напруження і в успіху 

якої я упевнений, ніж важка справа, у якій можливі несподіванки. 

5.  Якби мені щось не вдавалося, я б швидше доклав усіх зусиль, щоб з цим 

впоратися, ніж взявся б за те, що мені може вдатись добре. 

6.  Я надаю перевагу роботі, у якій мої функції чітко визначені і зарплата 

вища від середньої, перед роботою із середньою зарплатою, у якій я 

повинен сам визначати свою роль. 

7.  Я витрачаю більше часу на читання спеціальної літератури, ніж 

художньої. 

8.  Я б віддав перевагу важливій справі, хоча ймовірність невдачі в ній 

дорівнює 50%, перед справою досить важливою, але не важкою. 

9.  Я швидше вивчу розважальні ігри, відомі більшості людей, ніж 

маловідомі ігри, що вимагають майстерності. 

10.  Для мене дуже важливо робити свою роботу якнайкраще, навіть якщо 

через це в мене виникають суперечки з товаришами. 

11.  Якби я мав намір грати в карти, то швидше зіграв би в розважальну гру, 

ніж у важку, що потребує міркувань. 

12.  Я віддаю перевагу змаганням, де я сильніший від інших, перед тими, де 

всі учасники мають однакові можливості. 

13.  У вільний від роботи час я опаную техніку якоїсь гри швидше для 

розвитку свого уміння, ніж для відпочинку і розваг. 
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14.  Я швидше волію зробити якусь справу так, як я вважаю за потрібне, 

нехай навіть із 50-відсотковим ризиком помилитися, ніж робити її так, як 

мені радять інші. 

15.  Якби мені довелося вибирати, то я швидше вибрав би роботу, у якій 

початкова зарплата становитиме 1500 грн. буде такою невизначений час, 

ніж роботу, у якій початкова зарплата дорівнює 750 грн. і є гарантія, що не 

пізніше ніж через 5 років я одержуватиму 5000 грн. 

16.  Я швидше волію грати у команді, ніж змагатися віч-на-віч. 

17.  Я волію працювати самовіддано, поки не матиму цілковитого 

задоволення від здобутого результату, ніж прагнути закінчити справу 

якомога швидше і з меншими зусиллями. 

18.  На іспиті я б віддав перевагу конкретним питанням, що вимагають 

висловлення власної думки. 

19.  Я швидше оберу справу, у якій існує імовірність невдачі, але є й 

можливість досягти більшого, ніж таку, у якій моє становище не 

погіршиться, проте й істотно не поліпшиться. 

20.  Після успішної відповіді на іспиті я швидше полегшено зітхну 

(«пронесло!»), ніж втішатимусь хорошою оцінкою. 

21.  Якби я міг повернутися до якоїсь незавершеної справи, то швидше б 

взявся до важкої, ніж до легкої. 

22.  У виконанні контрольного завдання я більше турбуюся про те, як би не 

допустити якоїсь помилки, ніж думаю про те, як правильно його вирішити. 

23.  Якщо в мене щось не виходить, я краще звернуся до когось за 

допомогою, ніж сам продовжуватиму шукати вихід. 

24.  Після невдачі я стаю більш зібраним й енергійним, ніж втрачаю 

бажання продовжувати свою справ у. 

25.  Якщо є сумнів в успіху якоїсь справи, то я швидше не ризикуватиму, 

ніж все-таки візьму в ньому активну участь. 

26.  Коли я беруся за важку справу, я більше побоююся, що не впораюся з 

нею, ніж сподіваюся, що все вдасться. 

27.  Я працюю ефективніше під чиїмсь керівництвом, ніж коли особисто 

відповідаю за свою роботу. 

28.  Мені більше подобається виконувати складне незнайоме завдання, ніж 

те, в успіху якого я впевнений. 

29.  Я працюю продуктивніше над завданням, коли мені конкретно 

вказують, що і як виконувати, ніж тоді, коли мені описують проблему 

загалом. 

30.  Якби я успішно вирішив якесь завдання, то з великим задоволенням 

взявся б ще раз вирішити щось схоже, ніж щось іншого типу. 

31.  Коли потрібно змагатися, у мене швидше виникає інтерес і азарт, ніж 

тривога і занепокоєння. 

32.  Мабуть, я більше мрію про свої плани на майбутнє, ніж намагаюся їх 

реально здійснити. 
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Обрахунок результатів: процедура підрахунку сумарного бала. Для 

визначення сумарного бала необхідно виконувати таку процедуру. 

Відповідям випробуваних на прямі пункти опитувальника (помічені знаком 

«+» у ключі) приписують бали на основі такого співвідношення: 

-3        -2       -1        0            1        2        3 

1        2         3         4            5          6        7 

Відповідям випробуваних на непрямі пункти опитувальника (помічені 

знаком «-» у ключі) приписують бали на основі співвідношення: 

-3        -2       -1        0            1        2        3 

7           6        5        4          3        2          1 

Ключ до чоловічої форми: 

+1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, +14, -15, -16, +17, -18, +19, 

-20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -30, +31, -32. 

Ключ до жіночої форми: 

+1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, -15, -16, +17, -18, +19, -

20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30. 

Після підрахунку сумарного бала визначають, яка мотиваційна тенденція 

домінує у випробуваного. 

Бали усієї вибірки випробуваних, що беруть участь в експерименті, 

ранжують і виділяють дві контрастні групи: верхні 27% вибірки 

характеризуються мотивом прагнення до успіху, а нижні 27% — мотивом 

уникнути невдачі. 
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ДОДАТОК Б5 

 

«Мотивація успіху і страх невдачі» (МУН) 

(за А. Реаном) [46, с. 382-383] 

Інструкція: прочитайте наведені нижче твердження і визначіть, які з них 

стосуються вас, і, якщо ви з ними згодні, — поряд напиши «так». Якщо 

думка вас не стосується, то вкажіть відповідь «ні».  

Твердження 

 

1. Включаючись у роботу, я, як правило, оптимістично сподіваюся на 

успіх.  

2. В діяльності я звичайно активний. 

3. Я схильний до вияву ініціативності. 

4. При виконанні відповідальних завдань я прагну по можливості знайти 

причини, щоб відмовитися від них. 

5. Я часто вибираю крайнощі: або надто легкі завдання, або нереалістично 

високі за складністю. 

6. При зустрічі з перешкодами я, як правило, не відступаю, а шукаю 

способи їх подолання. 

7. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх успіхів. 

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю. 

9. При виконанні достатньо важких завдань, в умовах обмеження часу, 

моя результативність діяльності погіршується. 

10. Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети. 

11. Я схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу. 

12. Якщо я ризикую, то швидше з розумом, а не відчайдушне. 

13. Я не дуже настирний у досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль. 

14. Я вважаю за краще ставити перед собою середні за складністю або 

трохи завищені, але досяжні цілі, ніж нереалістично високі. 

15. У разі невдачі при виконанні якого-небудь завдання його привабливість 

для мене, як правило, знижується. 

16. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх невдач. 

17. Я вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час. 

18. При роботі в умовах обмеження часу результативність моєї діяльності 

поліпшується, навіть якщо завдання досить важке. 

19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої цілі я, як 

правило, не відмовляюся. 

20. Якщо я завдання вибрав собі сам, то у разі невдачі його привабливість 

для мене ще більше зростає. 
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Ключ до опитувальника А.А. Реана: 

Відповідь «Так» — питання № 1, 2, З, 6, 8,10, 11,12, 14,16, 18,19,20. 

Відповідь «Ні» — питання № 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

За кожний збіг відповіді з ключем випробовуваному ставиться один бал. 

Підраховується загальна кількість набраних балів. 

 

Для визначення рівня мотивації досягнень можна користуватися такою 

шкалою: 

1 - 7 балів. Діагностується мотивація до невдачі (страх невдачі). 

8 - 13 балів. Мотиваційний полюс яскраво не виражений. При цьому можна 

вважати, що 8, 9 

балів свідчить про певну тенденцію мотивації до невдачі, а 12,13 - до 

успіху. 

14 - 20 балів. Діагностується мотивація до успіху (надія на успіх). 

 

Інтерпретація: 

Високі показники мотивації до успіху повідомляють про прагнення людини 

досягти чогось конструктивного, позитивного. Такі люди зазвичай упевнені 

в собі, своїх силах, відповідальні, ініціативні й активні. Їх вирізняє 

наполегливість в досягненні мети, цілеспрямованість. 

При мотивації до невдачі активність людини пов’язана з потребою 

уникнути зриву, осуду, покарання. Загалом в основі цієї мотивації 

знаходиться ідея уникнення і негативних очікувань. Починаючи справу, 

людина вже наперед боїться можливого провалу, думає про шляхи його 

уникнення, а не про способи досягнення. Люди, мотивовані до невдачі, 

зазвичай характеризуються підвищеною тривожністю, низькою упевненістю 

у власних силах. Прагнуть уникати відповідальних завдань, а в умовах 

ухвалення відповідальних рішень можуть впадати в стан, що близький до 

панічного. Ситуативна тривожність у них в цих випадках стає надзвичайно 

високою. Все це водночас може поєднуватися з дуже відповідальним 

ставленням до справи. 
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Додаток Б6 

Методика «Спрямованість на набуття знань» 

(за Є. Ільїним, Н. Курдюковою) [46, с. 431] 

Виберіть одну відповідь та  поставте поряд « +» 

1. Одержавши погану оцінку, ти, вдома:  

а) одразу сідаєш за заняття, повторюючи й те, що погано відповів;  

б) сідаєш дивитися телевізор або грати на комп’ютері, думаючи, що урок з 

цього предмету буде ще через день. 

2. Після одержання гарної оцінки ти:  

а) продовжуєш сумлінно готуватися до наступного заняття;  

б) не готуєшся ретельно, тому що знаєш, що однаково не запитають. 

3. Чи буває, що ти залишаєшся незадоволений відповіддю, а не оцінкою:  

а) так; 

б) ні. 

4. Що для тебе навчання:  

а) пізнання нового; 

б) обтяжливе заняття. 

5. Чи залежать твої оцінки від старанності підготовки до заняття: 

а) так; 

б) ні. 

6. Чи аналізуєш ти після одержання низької оцінки, що ти зробив неправильно:  

а) так;  

б) ні 

7. Чи залежить твоє бажання готовити домашнє завдання від того, чи 

виставляють за нього оцінки:  

а) так;  

б) ні. 

8. Чи легко ти втягуєшся в навчання після канікул: 

а) так; 

б) ні. 

9. Чи шкодуєш ти, що не буває занять через хворобу викладача:  

а) так;  

б) ні. 

10.Коли ти, перейшовши на наступний курс, одержуєш нові підручники, тебе 

цікавить, про що в них йде мова: 

а) так;  

б) ні. 

11.Що, по-твоєму, краще - учитися або хворіти:  

а) учитися;  

б) хворіти. 

12.Що для тебе важливіше – оцінки або знання:  

а) оцінки; 

б) знання. 
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Додаток Б7 

АНКЕТА «Вивчення внутрішніх ресурсів студентів» 

(адаптована методика Ю. Ібрагім [51])                         

                                                                                                 

Мета: виявити особливості внутрішніх ресурсів студентів технічного ЗВО, 

їхнього ставлення до реалізації ресурсних можливостей у процесі 

формування професійної компетентності. 

Запитання Так   Ні Іноді 

1. Чи отримуєте Ви задоволення від процесу навчання?    

2. Чи дотримуєтесь ви режиму дня?    

3. Чи запізнюєтесь Ви на заняття? 

    З якої переважно 
причини?____________________________________________ 

   

4. Чи вдається вам одразу розпочати роботу на занятті, не витрачаючи 

дорогоцінних хвилин. 
    На що частіше витрачається час? 

_______________________________________ 

   

5. Чи вмієте Ви організовувати своє робоче місце? 

        Що для цього 
робите?_______________________________________________ 

      - маєте комфортні меблі; 

      - зручне розміщення необхідних речей на столі; 
      - раціонально розташовані книжки у особистій бібліотеці; 

   

6. Чи вдається вам розумно організувати власний відпочинок? 

       Що для цього робите?____________________________________________ 
   

7. Ви дотримуєтесь режиму харчування? 

        У чому це 

виявляється?_____________________________________________ 

   

8. При будь-якому навантаженні чи спите Ви достатню кількість часу? 
      Якщо ні, то з якої причини?_______________________________________ 

   

9. Ви повільно починаєте роботу, але потім довго працюєте без втоми, чи не так?    

10. Чи легко вам виділяти головні думки та ідеї з почутого? 

       Якщо ні, то 

чому?__________________________________________________ 

   

11. Чи легше Вам працювати на занятті за поданим викладачкм планом? 

      Чому?____________________________________________________________ 
   

12. Чи вмієте стисло і швидко фіксувати потрібне в процесі слухання? 

        Якщо ні, то з якої причини?________________________________________ 
   

13. Відповідати на поставлене викладачем запитання ви полюбляєте за 

заготовленим заздалегідь планом? 
   

14. Чи вмієте ви активно слухати на занятті, а саме: 
           - маєте мотивацію.  

           - попередньо готуєтесь до заняття.  

           - не запізнюєтесь  
           - створюєте конспект почутого 

           - формулюєте питання з приводу почутого.  

           - робите припущення щодо значення речей, про які говорить викладач 
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15. Чи завжди Ви робите стислий запис головного матеріалу при вивченні 

теми, слуханні лекції? 

        Якщо ні, то 

чому?__________________________________________________ 

   

16. Чи маєте Ви труднощі в роботі з книгою, газетою, іншими друкованими 
джерелами? 

        Які саме?_____________________________________________________ 

   

17. Ви вмієте здійснювати самоконтроль власної діяльності, а саме: 

- перевіряєте свої знання і вміння тільки по закінченні роботи; 
- перевіряєте свої знання і вміння через певний час, за необхідності; 

- перевіряєте свої знання і вміння  в процесі праці, своєчасно виправляючи 

допущені помилки; 
- ведете боротьбу з неуважністю, неуспішністю, невмінням зосередитися. 

- ведете облік виконаної роботи і тієї, що необхідно виконати; 

- наведіть власний спосіб самоконтролю_____________________________ 

   

18. Ви вмієте раціонально викласти набуті знання, а саме: 
- вмієте класифікувати; 

- систематизувати; 

- доводити; 
- обґрунтовувати; 

- пояснювати; 

- логічно викласти зміст питання 

   

19. Чи подобається Вам користуватися готовим планом при слуханні лекції?    

20. Чи критично Ви підходите до почутого, аналізуєте зміст і наведені 

викладачем аргументи, докази й обґрунтування? 

         Як ви це 
робите?___________________________________________________ 

- фіксуєте і після заняття з’ясовуєте з викладачем; 

- запитуєте одразу на занятті, вступаючи у діалог з викладачем. 

   

21. Чи звертаєте Ви увагу на незнайомі слова, намагаєтесь знайти їм 

пояснення? 

Де переважно шукаєте допомоги:   

-      у словнику; 
- від викладача; 

- від товариша; 

- інші джерела, які саме____________________________________________ 

   

22. Перед читанням статті, параграфу ви знайомитесь з питаннями підручника 

до змісту матеріалу? 
   

23. У процесі читання Ви завжди намагаєтесь з’ясувати для себе: 

- чи все зрозуміло, 
- що добре зрозуміло, 

- що погано, 

- що зовсім незрозуміло у прочитаному? 

   

24. Чи вмієте Ви складати прості плани, розкриваючи загальну структуру 
джерела, що вивчається? 

        Якщо ні, то 

чому?__________________________________________________ 

   

25. Чи вмієте Ви складати складні плани, виділяючи основні питання, що 

деталізуються? 
         Якщо ні, то 

чому?__________________________________________________ 

   

26. Чи вмієте формулювати висновки, судження, які випливають з прочитаного тексту? 

         Якщо ні, то 
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чому?__________________________________________________ 

27. Чи вистачає Вам часу займатися фізкультурою і спортом?    

28. Чи володієте Ви навичками швидкісного читання? 
         Чи маєте бажання навчитися 

цьому?_________________________________ 

   

29. Чи вистачає Вам часу на заняття спортом? 
      Якщо ні, чому?___________________________________________________ 

   

30. Чи полюбляєте Ви читати книжки, журнали, газети? Підкресліть, що 

частіше читаєте? 
   

31. Чи готуєтесь Ви до іспитів заздалегідь, протягом навчального року? 

- складаєте план повторення і систематизації навчального матеріалу на кожен 

день; 
- заздалегідь підбираєте необхідні підручники і навчальні посібники; 

- проводите дні самоконтролю; 

Вкажіть власний варіант____________________________________________ 

   

32. Чи маєте Ви можливість працювати у тихому спокійному місці? Де саме? 

- частіше вдома; 

- у бібліотеці; 
- у кабінеті з предмету, що вивчається; 

власний варіант________________________________________________ 

   

33. При складанні іспиту  чи сподіваєтесь Ви на шпаргалку? 

- завжди пишете, але не користуєтесь; 

- вся надія тільки на неї; 
- принципово не пишете шпаргалки. 

Ваш варіант відповіді______________________________________________ 

   

34. Чи задовольняють Вам сформовані у вас навички розумової праці, а саме: 

- уміння читати; 

- уміння слухати; 
- уміння усно формулювати та висловлювати власні думки; 

- уміння працювати з друкованими джерелами; 

- уміння логічно мислити; 

- уміння доводити правдивість власної думки. 
Які ще навички притаманні Вам?______________________________________ 

   

35. Чи вмієте Ви економно використовувати власний час? 

            Що вам заважає?___________________________________________ 
   

36. Скільки часу витрачається вами на виконання домашніх 
завдань?____________ 

   

37. Скільки часу витрачаєте на 

транспорт?________________________________ 
Скільки часу маєте на відпочинок, включаючи 

прогулянки?___________________ 
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Додаток В 

АНКЕТА для студентів 

щодо витрат власного часу студентами [23] 

На кожне питання дайте відповідь: «так», «ні», «іноді». 

1. Чи можете Ви визначити перед виконанням плану кількість часу, 

необхідного на його виконання? 

2. Чи є у Вас певні життєві плани? 

3. Чи часто Ви складаєте плани на найближчий тиждень? 

4. Чи часто Ви перебудовуєте свої плани? 

5. Чи складаєте Ви план справ щомісяця? 

6. Намічаєте Ви відразу терміни виконання запланованих справ? 

7. Чи є у Вас у житті намічені цілі? 

8. Чи часто Ви складаєте плани на найближчий день? 

9. Чи знаєте Ви приблизно витрати часу на кожну зі звичайних справ? 

10. У Вас уже є уявлення про те, що Ви будете робити протягом 

наступного місяця? 

11. Чи виділяєте Ви протягом дня спеціальний час для читання газет, 

журналів, навчальної, художньої літератури? 

12. Чи готуєтеся Ви до семінарських та практичних занять заздалегідь? 

13. Чи виділяєте Ви спеціально справи, які потрібно доробити? 

14. Чи виділяєте Ви спеціальний час на Виконання не дуже важливих 

справ? 

15. На цей рік у Вас вже заплановані справи? 

16. Чи завжди Ви пам’ятаєте, які відповідальні справи на Вас чекають? 

17. Чи виділяєте Ви протягом дня спеціальний час на побутові справи? 

18. Складання плану на рік представляє для Вас певні труднощі? 

19. Чи включаєте Ви до планів всі досить важливі справи? 

20. Чи завжди Ви знаєте, що будете робити протягом найближчого 

часу? 

21. Ви витрачаєте приблизно рівну кількість часу на побутові справи 

кожен день? 

22. Ви плануєте тільки особливо важливі справи? 

23. Ви завжди плануєте навіть незначні справи? 

24. Ви можете перерахувати свої досить важливі справи на 

найближчий час? 

25. Чи часто Ви спілкуєтеся з друзями довше ніж хотілося б? 

26. Чи знаєте Ви, скільки часу потрібно на підготовку до кожного 

заняття? 
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27. Чи відчуваєте Ви постійну нестачу часу? 

28. Чи здатні Ви до самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності? 

 

Якщо на останнє питання Ви відповіли «ні», вкажіть причину. 

 

Які, на ваш погляд, фактори сприятимуть розвиткові самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності? 
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Додаток Д 

Опитувальник «Діагностика особливостей  

самоорганізації студентів» [23] 

 

Інструкція. Опитувальник дозволяє виявити Ваші індивідуальні особливості 

самоорганізації. Точність результатів буде залежати від ступеня Вашої 

відвертості. Пропоновані Вам твердження не є правильними чи неправильними, 

а лише констатують певні відмінності в діяльності людей. Уважно прочитайте 

кожне твердження і, оцінивши ступінь своєї згоди чи незгоди з ним за 

наведеною нижче шестибальною шкалою, впишіть отримані бали праворуч від 

номера відповідного затвердження на «Бланку відповідей». 
 
Не згоден Не згоден  Скоріше не згоден,  Скоріше згоден, Згоден  Згоден 

повністю  частково  ніж згоден  ніж не згоден  частково повністю 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

 

1. У мене є чітке уявлення про те, що я хочу отримати від життя. 

2. Я намагаюся подумки випереджати події, прогнозуючи можливі 

наслідки своїх дій. 

3. Я систематично контролюю результати своєї діяльності. 

4. Я можу діяти без огляду або навіть всупереч своєму миттєвому 

емоційному спонуканню. 

5. Я намагаюся не брати участь в ризикованих заходах. 

6. Ставлячи перед собою мету, я яскраво, в усіх деталях уявляю результат 

її здійснення. 

7. Якщо у мене не вистачає можливостей для досягнення поставленої 

мети, то я в першу чергу направляю свої зусилля на створення цих 

можливостей. 

8. Я успішно долаю ситуативні бажання, які відволікають мене від 

поставленої мети. 

9. Намагаюся без особливої необхідності нічого в своєму житті не 

змінювати. 

10. До вибору своїх життєвих цілей я покладу усвідомлено, ні шкодуючи 

на це часу. 

11. Ставлячи перед собою мету, я визначаю крайні терміни її досягнення. 

12. Я складаю план роботи на тиждень, використовуючи тижневик, 

спеціальний блокнот тощо. 

13. Я відстежую ступінь збігу проміжних і кінцевих результатів з раніше 

запланованими. 

14. Я легко мобілізую власні сили для подолання виникаючих на шляху до 

поставленої мети перешкод. 

15. Я легко переношу зміни правил або умов життєдіяльності. 
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16. Поставивши перед собою мету, я визначаю конкретний спосіб оцінки 

свого просування до неї. 

17. Я регулярно аналізую свою діяльність і її результати. 

18. Я формулюю для себе цілі, яких повинен досягти найближчим часом. 

19. Я намагаюся виявити основні чинники, що дозволили добитися мені 

успіху, щоб використовувати їх в подальшому. 

20. Я можу вплинути на свій стан і діяльність за допомогою свідомої зміни 

свого ставлення до ситуації. 

21. Я легко освоююся в новому колективі. 

22. У мене часто виникають питання про сенс того, чим я займаюся. 

23. У кінці дня я аналізую, де і з яких причин я марно втратив час. 

24. Я вирішую проблеми послідовно, крок за кроком. 

25. Я володію такою якістю як наполегливість. 

26. Я без особливих зусиль пристосовуюся до зміни ситуації. 

27. Приймаючи рішення, я намагаюся розглянути всі можливі варіанти. 

28. Плануючи свою діяльність, я відразу встановлюю критерії, за якими 

буду визначати ступінь здійснення плану. 

29. Я планую свою роботу на наступний день. 

30. Я періодично проводжу оцінку своєї діяльності. 

31. Я без особливих зусиль підпорядковую свої дії прийнятим мною 

рішенням. 

32. Я ніяковію, коли стаю «центром уваги». 

33. Ставлячи перед собою мету, я визначаю – чи є у мене всі необхідні 

можливості для її досягнення. 

34. Я контролюю всі свої дії. 

35. Несподіванки вибивають мене з «колії». 

36. Для фіксації доручень, завдань і прохань я використовую певну ситуацію. 

37. Ставлячи перед собою довгострокову мету, я розбиваю її на ряд 

проміжних. 

38. Я шукаю причини відхилень досягнутих результатів від раніше 

запланованих. 

39. Перешкоди на шляху до ланцюга мобілізують мене, надаючи сил. 

 

Бланк відповідей до анкети  

«Діагностика особливостей самоорганізації» 
Питання Відповідь Питання Відповідь Питання Відповідь Питання Відповідь 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30    
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Додаток Е 

Тест «Оцінити свій образ життя» [93] 

1. Як відомо, правильний режим харчування – це ситний сніданок, обід з 

трьох блюд, полуденок і скромна вечеря. А який режим харчування у вас? 

А) саме такий, до того ж ви споживаєте багато овочів та фруктів; 

Б) іноді буває, що ви не снідаєте або не обідаєте; 

В) ви взагалі не дотримуєтьсь ніякого режиму. 

2. Чи п’єте ви каву? 

А) дуже рідко; 

Б) п’єте, але не більше чашки на день; 

В) не можете без кави, п’єте її дуже багато. 

3. Чи регулярно ви робите зарядку? 

А) так, для вас це необхідно; 

Б) хотіли би робити, але не завжди вдається себе примусити4 

В) ні, не робити. 

4. Чи надає вам задоволення навчання? 

А) так, ви йдете на навчання зазвичай із задоволенням; 

Б) навчання чимось вас не влаштовує; 

В) ви навчаєтесь без особливого бажання. 

5. Чи маєте ви звичку приймати ліки? 

А) ні; 

Б) лише за гострою необхідності; 

В) так, приймаю майже кожного дня. 

6. Чи страждаєте ви від якого-небудь хронічного захворювання? 

А) ні; 

Б) важко відповісти; 

В) так. 

7. Ви використовуєте ви хоча б один вихідний день для фізичної праці, 

занять спортом, туризмом? 

А) так, а іноді й обидва дні; 

Б) так, але лише коли є можливість; 

В) ні, віддаю перевагу телевізору, грі на комп’ютері. 

8. Якому проведенню канікул ви віддаєте перевагу? 

А) активно займаюсь спортом; 

Б) у приємній веселій компанії; 

В) для вас – це проблема. 

9. Чи курити ви? 

А) ні; 
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Б) так, але рідко; 

В) курите постійно. 

10. Є щось, що постійно дратує вас у школі чи вдома? 

А) ні; 

Б) так, але ви намагаєтесь уникнути це; 

В) так. 

11. Чи є у вас почуття гумору? 

А) ваші близькі та друзі кажуть, що є; 

Б) ви цінуєте людей, у яких воно є, і вам приємно їхнє товариство; 

В) ні. 

Кожна відповідь «А» оцінюється в 4 бали, «Б» – 2, «В» – 0. 

30-44 балів. Ви цінуєте своє здоров’я. Продовжуйте й далі вести здоровий 

образ життя і знаходить у доброму настрою, адже радість – це теж здоров’я! 

15-29 балів. Ви не відмовляєтесь від задоволень, що роблять ваше життя 

різноманітним, але подумайте, чи не будуть ваші звички згодом мати 

наслідки для здоров’я? 

0-14 балів. Ви занадто легковажно ставитись до свого здоров’я, а воно 

залежить насамперед від вас. 
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Додаток Ж 

АНКЕТА 

«Самооцінка студентами підготовленості до  самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів» (розроблена І. Гук [23]) 

 

1. Як Ви розумієте суть поняття «самоорганізація»? 

2. Чи потрібно студентам володіти вміннями самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності? Чому? 

3. Як Ви оцінили б рівень сформованості у Вас умінь самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності (за 5-ти бальною шкалою)? 

4. Які навчальні дисципліни, на Вашу думку, найбільше сприяють 

формуванню самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності у майбутніх 

медичних працівників? 

5. Які позааудиторні заходи, що проводяться у Вашому навчальному 

закладі, сприяють самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності? 

6. Які б Ви запропонували заходи для забезпечення самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності в освітньому процесі Вашого 

навчального закладу?  

7. Яку літературу присвячену проблемі самоорганізації Ви читали? 

8. Які кроки Ви здійснили щодо кращої організації власної навчальної 

діяльності? 
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Додаток З 

 

ТЕСТ ІНТЕЛЕКТУ 

ПРОГРЕСИВНІ МАТРИЦІ РАВЕНА 

 

Тест Равена, який призначений для вимірювання рівня інтелектуального 

розвитку, був запропонований Л.Венроузом і Дж.Равеном у 1936 р. 

Прогресивні матриці розроблялися у відповідності до традицій англійської 

школи вивчення інтелекту, згідно з якими найкращим засобом вимірювання 

фактора ―IQ‖ є виявлення відносим між абстрактними фігурами. 

За Дж.Равеном, цей тест визначає здібності сприймати певні форми, 

схоплювати їх особливості, характер і взаємовідносини або ансамбль, 

сукупність відносин, а через це тест  потребує логічних суджень. Автор 

вважає, що тут йдеться не про абсолютне вимірювання інтелекта, проте 

результати у певній мірі репрезентують інтелект. 

При розв’язанні завдань тесту виявляються (працюють) три основні 

психічні процеси: 

         1) увага та уважність; 

         2) сприйняття та сприйнятливість; 

         3) мислення та здатність до розуміння. 

Існує декілька поглядів визначення змісту понять ―увага‖ та ―уважність‖: 

дехто розуміють їх як зосередження свідомості, інші -  вважають основним 

елементарним фактором перцепції, який викликає спрямованість на об’єкт 

або підготовку суб’єкта до сприйняття. 

Під час розв’язання завдань тесту увага сильно напружена, підтримує 

прагнення (інтерес) до розв’язання, яке потребує водночас і концентрацію і 

розподіл уваги. Під час зниження уваги завжди з’являються помилки. Крім 

уваги, на  процес розвяза’ння завдань впливають рівень волі 

(наполегливість) та стійкість емоцій. 

Отже, тест Равена не є тестом ―чистого інтелекта‖, а випробує гостроту і 

точність уваги, ясність мислення. У даному випадку йдеться про визначення 

здатності до систематизації і планомірності або методичності мислення, а не 

про інтелект вцілому, бо тест Равена – це невербальні випробування. 

Існує комп’ютерна версія тесту равена. 

Найбільш відомими є два основні варіанти теста Равена; чорно-білі та 

кольорові матриці. 

Матеріал сітно-білого кольору складається з 60 матриць або позицій з  

пропущеними елементами. Завдання розподілені на 5 серій (А, В, С, Д, Е) за 

однотиповими матрицями, але у кожній серії складність такиих матриць 
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зростає. Складність завдань зростає і під час переходу від серії до серії. Той, 

кого обстежують, повинен обрати серед 6-8 запропанованих варіантів той, 

якого не вистачає. Також існує комп’ютерна версія тесту. 

Під час розробки теста авторами було зроблено спробу реалізувати принцип 

―прогресивності‖, який полягав в тому, що виконання попередніх завдань і 

іх серій є немов би підготовкою для тих, кого обстежують до виконання 

наступних завдань. Тобто відбувається навчання виконанню більш складних 

завдань. 

Кожна серія завдань складається відповідно певним принципам. 

Серія А – принцип взаємозв’язку в структурі матриць. Від того, кого 

обстежують, вимагається доповнення зображення частиною, якої не 

вистачає. Вважається, що під час роботи з матрицями даної серії, 

реалізуються наступні основні процеси мислення: а) ідентифікація основних 

елементів структури і розкриття зв’язків між ними; б) ідентифікація 

частини, якої не вистачає і звірення її із запропонованими зразками. 

Психологічне значення серії: розв’язання залежить від рівня уважності, 

рівня статистичного зображення та рівня візуального розпізнання. 

Серія В – принцип аналогії між парами фігур. Той, кого обстежують, 

розкриває цей принцип шляхом поступової диференціації елементів. Під час 

розв’язання завдань використовується здатність збагнути симетричність між 

фігурами. 

Психологічне значення серії: здатність до лінейної диференціації, до 

міркування на основі лінейних взаємозв’язків. 

Серія С – принцип прогресивних змін у фігурах матриць. Завдання цієї серії 

містять складні зміни фігур у відповідності до принципа їхнього 

неперервного розвитку, збагачення за вертикаллю та горизонталлю 

(підсумування нових елементів у кінцевій фігурі, якої не вистачає). 

Психологічне значення серії – виявляється здатність до динамічно швидкої 

уважності та здатність уявляти. 

Серія Д – принцип перегрупування фігур. Серія складається за принципом 

пересування фігур у матриці за горизонталлю та вертикаллю. Розв’язання 

вимагає  дотримання закономірної послідовності фігур і поєднання їх у 

цілісну структуру. 

Психологічне значення серії: розв’язання залежить від здатності 

упорядковувати кількісні та якісні зміни фігур згідно певній закономірності.                                         

Серія Е – принцип  розкладання фігур на елементи. Ця серія є найбільш 

складною. Процес розв’язання завдань даної серії міститься в аналізі фігур 

основного зображення і наступному ―збиранні‖ фігур з частин, яких не 

вистачає (аналітико-синтетична діяльність мислення). Тут вимагається 
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складати і віднімати елементи фігур, змішувати фігури у відповідності до 

алгебраічного принципа. Елемент структури, якого не вистачає, знаходять 

за допомогою алгебраїчних операцій з рештою членів структури. 

Психологічне значення серії: здатність до спостереження складного 

кількісного і якісного розвитку кінатичних і динамічних рядів, найвища 

форма абстракції та динамічного синтеза. 

            Процедура дослідження інтелекта за тестом Равена 

Учням експериментальних груп була запропонована комп’ютерна версія 

тесту. Випробування  за шкалою Равена відбувалося таким чином: під час 

групового випробування старшокласників розсажували по одному за 

комп’ютер, експериментатор записував код кожного з учнів та надавав чітку 

інструкцію щодо виконання тесту.                                   

Комп’ютерний тестовий зошит містив 60 завдань. Усі завдання були 

розподілені на 5 груп, які називаються ―серіями‖ та позначаються індексами 

(буквами) А, В, С, Д, Е. У кожній серії було 12 завдань. На початку кожної 

серії завдання були більш легкі, а наприкінці –  більш складні. У кожному 

завданні у великій рамці містився зразок,  складений з певних фігур. Ці 

фігури або малюнки  були складені, відповідно  до певної закономірності. 

Цю закономірність треба було виявити у кожному завданні. У кожному 

великому зразку була відсутня частина або остання фігура. Слід було знайти 

цю фігуру. Вона повинна була вірно доповнити великий зразок (матрицю) 

згідно закономірності, яку слід було виявити. Фігури, серед яких були 

потрібні для доповнення верхньго зразка, позначалися числами І-6 або І-8 

під ним. Номер фігури, якою слід було доповнити зразок у верхній рамці, 

записували у відповідну рубрику випробувань. Виконувати завдання слід 

було поступово від одного до іншого, не пропускаючи жодного з них. Не 

можна було повертатися назад до завдань! Працювати слід було швидко. 

Якщо завдання не розв’язувалися логічно, треба було спробувати вгадати, 

яка з фігур (зображень) під великою рамкою могла б потрапити на пусте 

місце зразка. 

Далі експериментатор перевіряв чи вірно  учні розв’язали перші 5 завдань. 

Ці завдання – А1, А2, А3, А4,А5 – були пробними і під час їхнього 

розв’язання експериментатору дозволялося допомагати. З 6-го завдання, 

коли переконалися, що старшокласники зрозуміли, як слід діяти, не повинно 

було бути ніякої допомоги і підказки. 

Далі відбувається оброблення даних теста, яке детально описано у 

підрозділі 2.3 (Аналіз результатів дослідження).        
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   Таблиця 1 

                  Перевод “сирих” балів у показники ( вік 16-30 років) 

Сума 

“сирих” 

балів 

    IQ  

Показник 

Рівні  

інтелектуального 

розвитку 

Сума 

“сирих” 

балів 

     IQ  

показник  

 

Рівні 

інтелектуаль

ного 

розвитку 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

55 

57 

58 

59 

61 

62 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

71 

72 

74 

75 

75 

76 

79 

80 

82 

83 

84 

86 

87 

88 

 

 

 

Інтелектуальний  

дефект: розумова 

відсталість на рівні 

дебільності 

 

 

 

 

 

 

 

Невеликий ступінь 

розумової відсталості 

 

 

 

 

 

Слабкий,  

нижче середнього 

 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

90 

91 

92 

93 

95 

96 

98 

99 

100 

102 

104 

106 

108 

110 

112 

114 

116 

118 

120  

122 

124 

126 

128 

130 

132 

 

 

 

 

Нижче 

середнього 

 

 

 

 

Нормальний, 

середній,  

вище 

середнього 

 

Гарний, 

незвичайний, 

значно  

вище 

середнього 

 

Високий і  

Дуже високий 

                                                                                         

                                                                                                                 Таблиця 2 
                      ШКАЛА РІВНІВ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ 

 

  

  IQ – показник 

 

                            ХАРАКТЕРИСТИКА  

                    РОЗУМОВИХ  ЗДІБНОСТЕЙ 

 

     Вище 141 

 

 

Виключно високий, видатний інтелект 

                      

    Більше 121 

 

 

Дуже високий, незвичайний інтелект 

          

       110-120 

 

 

Незвичайний гарний інтелект 

 

 

       100-109 

 

Нормальний, середній інтелект 
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        90-99 

 

 

Нижче середнього інтелект 

 

         80-89 

 

Слабкий, значно нижче середнього інтелект 

            

         70-79 

 

 

Невеликий ступінь недоумства 

             

         50-69 

 

 

Дебільне слабоумство 

            

         20-49 

 

 

Імбецільність, середній ступінь недоумства 

 

          0-19 

 

 

Ідіотія, самий великий ступінь недоумства 

 

      Вище 114 

 

 

Виключно високий, видатний інтелект 
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Додаток И 

Тренінг розвитку мотивації досягнення [17] 

І. Вступна частина – передбачає знайомство учасників, розкриття 

очікувань та бажань, створення атмосфери довіри. 

1) вправи на знайомство залежать від рівня активності групи, 

схильності її учасників до взаємодії з незнайомими людьми. Пропонується 

дві  вправи: 

«Повтори»: Мета – знайомство учасників, матеріали – не потрібні, час –  

5-7хв. Процедура: один з  учасників називає своє ім’я та вказує твердження, 

що його характеризує, сусід учасника повинен повторити все почуте та 

вказати відповідну  інформацію про себе. Наступний учасник повторює все  

сказане до нього і повідомляє своє ім’я та характеристику. Таким чином, усі 

учасники в колі повинні повторити попередньо почуту інформацію та 

вказати щось про себе. Останнім повторює ведучий, що дає можливість 

краще запам’ятати учасників тренінгу. 

«Цікаве ім’я»: Мета – сприяти знайомству за допомогою розповіді про своє 

ім’я, час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень (за наявності 

великої групи можна розділити її на підгрупи, які створюватимуть власні 

невеличкі кола). Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги до приміщення – 

відсутні. Процедура: учасники розміщуються на стільцях по колу. Тренер 

пропонує кожному розповісти щось цікаве, кумедне, незвичайне про своє 

ім'я, щоб допомогти іншим запам’ятати ім.’я промовця та асоціювати це 

ім’я з конкретною особою члена тренінгу. 

2) створення ситуації довіри передбачає глибше розкриття усіх 

учасників, де кожен зможе відверто вказати на свої переваги або недоліки. 

«Інтерв’ю»: Мета – сприяти знайомству учасників. Час – 5 хвилин. 

Кількість учасників – без обмежень. Матеріали – не потрібні. Особливі 

вимоги до приміщення – достатність простору для роботи в парах. 

Процедура: учасники стоять по колу. Тренер пропонує кожному обрати 

незнайомого партнера (або, якщо всі незнайомі і вагаються обрати пару, 
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проводить вправу «розрахунок на перший-другий»). Учасники по черзі 

беруть один у одного інтерв’ю з метою дізнатися про іншого щонайменше 

три будь-яких факти. Далі кожний учасник пари по черзі представляє 

іншого учасника всій групі і розповідає, про що зміг дізнатися. 

«Моменти в житті»: Мета – сприяти знайомству учасників. Час – 5 хвилин. 

Кількість учасників – без обмежень. Матеріали – аркуші паперу, тверді 

основи для письма, олівці, ручки. Особливі вимоги до приміщення – 

відсутні. Процедура: учасники отримують письмове приладдя і 

розташовуються на стільцях по колу. Тренер пропонує кожному 

сформулювати тему щодо особистого життя (про незвичайний факт 

біографії, кумедну, дивовижну історію тощо), яку учасник може розповісти 

іншим членам групи. Тренер збирає аркуші, зачитує зміст і представляє 

автора. 

3) з’ясування очікувань учасників: знання про очікування та 

бажання учасників відносно результатів тренінгу дасть можливість оцінити 

цілі та прагнення учасників, скорегувати за необхідності план тренінгу, 

здійснити оцінку ефективності проведення тренінгу. 

«Незакінчені речення»: Мета – дати можливість учасникам визначити свої 

очікування. Час – до 10 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. 

Матеріали – аркуші паперу, відповідно до числа учасників, з чотирма 

незакінченими реченнями, ручки. Особливі вимоги до приміщення – 

відсутні. Процедура: тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу, на 

якому написані такі незакінчені речення: а) від тренера я очікую...; б) від 

інших учасників я очікую...; в) від себе я очікую...; г) мета, яку я маю намір 

досягти – .... Тренер пропонує кожному відповісти на запитання одразу, або 

після короткого обговорення в парах, малих групах, всією групою, потім 

збирає заповнені аркуші. Коли тренінг завершиться, ці аркуші будуть 

роздані учасникам знову, щоб вони могли вирішити, якою мірою тренінг 

задовольнив їхні очікування. Це допоможе учасникам у виробленні 

підсумкової оцінки тренінгу. 
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«Гора». Необхідно намалювати на великому аркуші паперу гору, а 

очікування учасників, записані на клейких папірцях, розмістити біля її 

підніжжя. По закінченні тренінгу запропонувати учасникам  проаналізувати, 

які сподівання справдилися, і перенести їх на вершину цієї гори. 

ІІ. Основна частина – передбачає подачу нових знань, їх закріплення та 

практичне застосування, визначення рівня засвоєння отриманих знань та 

умінь. 

1) мозковий штурм – інтерактивний метод, що дає можливість 

повідомити необхідну інформацію за запропонованою проблематикою, 

визначити рівень знань учасників відносно обраної проблеми та 

активізувати мозкову діяльність членів групи. Даний метод передбачає 

подання теоретичної інформації, в процесі якої активно відбувається 

залучення учасників, шляхом швидких «питання-відповідь». 

2) засвоєння та практичне закріплення отриманих знань. 

«Завершення речення». Мета – забезпечити зворотний зв’язок щодо 

основних моментів вивченого матеріалу. Час – 15-20 хвилин. Кількість 

учасників – без обмежень. Матеріали – приладдя для письма. Особливі 

вимоги до приміщення – фліп-чарт або дошка, столи, стільці. Процедура: 

тренер демонструє учасникам записані на фліп-чарті 4-5 незавершених 

речень, наприклад: «Я дізнався, що...», «Мене здивувало, що...», «Мені 

сподобалося, що...», «Можливо, було б краще, якби...» тощо; пропонує 

кожному учаснику записати свої відповіді та здати тренеру. Якщо дозволяє 

регламент тренінгу, корисно, щоб кожний учасник по черзі повідомив свої 

записи групі. Так можна обговорити та узагальнити найбільш актуальні 

відповіді, дізнатися про думки більшості учасників, виявити нез’ясовані 

питання.  

«Оцінювання». Мета – вивільнити творчу енергію групи, оцінити 

ефективність засвоєння матеріалу силами самих учасників. Час – 15 хвилин. 

Кількість учасників – 15-20 осіб. Матеріали – приладдя для письма, ресурсні 

матеріали (роздаткова інформація, підручники, книги, документи тощо) за 
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темою пройденого матеріалу. Особливі вимоги до приміщення – столи, 

стільці. Процедура: тренер розподіляє учасників на три малі групи, 

присвоює кожній групі власний символ (номери – від 1 до 3; літери – від А 

до В; назви, які групи самі собі оберуть тощо); пропонує кожній малій групі 

сформулювати два запитання за тематикою заняття, яке пройшло раніше, 

користуючись розданими ресурсними матеріалами. Коли запитання 

підготовлено, всі ресурсні матеріали «закриваються» (здаються тренеру, 

відкладаються далеко від учасників тощо). Вправа починається з того, що 

перша мала група ставить своє перше запитання другій, яка має 

сформулювати максимально повну відповідь. Третя група після відповіді 

критикує другу і оцінює її відповідь за десятибальною шкалою, 

обґрунтовуючи свою оцінку. Далі групи міняються ролями: друга ставить 

третій своє перше запитання, а перша група оцінює відповідь і пояснює, як 

її можна поліпшити. Потім своє перше запитання третя група ставить 

першій, а друга оцінює відповідь. Процес триває, допоки кожна група 

поставить по одному запитанню двом іншим групам. Корисно влаштувати 

символічний приз для членів групи, яка набере найбільшу загальну 

кількість балів, виставлених колегами.  

Варто зазначити, що надання практичних нових знань під час тренінгу 

здійснюється не лише під час «мозкової атаки», а й в процесі самого 

тренінгу, за допомогою допоміжних матеріалів. 

ІІІ. Завершення – спрямована на підведення підсумків, оцінка реалізації 

очікувань та бажань учасників, закріплення отриманих умінь, формування 

позитивного емоційного стану на весь день, налаштування членів групи на 

повсякденне життя. 

Вправа «Очікування»: Мета – визначити, наскільки справдилися 

очікування кожного учасника семінару. Матеріали – стікери, ручки. 

Процедура – тренер малює гору на дошці, а учасникам семінару 

пропонується на стікерах записати, наскільки виправдались їхні очікування, 

проаналізувати власні очікування і по черзі висловитися, чи справдилися 
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вони (повною мірою, частково), чи не справдилися, чи взагалі виявилися 

недоречними і ці стікери перенести на вершину гори. 

«Минуле – сьогодення – майбутнє»: Мета – дати можливість учасникам 

відпочити. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. Матеріали – 

приладдя для письма та малювання. Особливі вимоги до приміщення – 

столи, стільці. Процедура: тренер пропонує кожному учаснику намалювати 

відрізок прямої лінії та розділити його на три частини, що відповідатимуть 

минулому, сьогоденню й майбутньому; позначити, де учасник перебуває в 

цей час (яка частина життя вже пройдена, яка – попереду); поділитися 

своїми думками з групою, написавши коротко (умовно) або намалювавши 

символічно під відрізками відповідних частин, де корені людини, що 

відбувалося в дитинстві, юності, що відбувається в сьогоденні, що займає, 

захоплює. Важливим моментом тренінгу є проведення рухових вправ. Існує 

кілька загальних порад щодо проведення рухавок. Дуже небажано, коли 

рухавки виконує лише кілька учасників, а інші виступають у ролі 

спостерігачів. Корисно кожний черговий блок (частину) тренінгу (заняття) 

починати й завершувати руховими вправами. Рухавки допомагають, коли 

група стомлена або малоактивна. Не варто одразу після рухової вправи 

пропонувати міні-лекцію – учасникам потрібен деякий час, щоб 

заспокоїтися, налаштуватися на інтелектуальну працю. Краще після рухавки 

влаштувати групову дискусію або іншу вправу, яка не вимагає фізичної 

активності. 

Орієнтовні рухавки:  

«Шикуймося за зростом»: Мета – дати можливість учасникам розім'яти 

м'язи та відпочити. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. 

Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги до приміщення – достатньо 

простору для виконання рухавки. Процедура: тренер розміщує учасників 

колом і пропонує заплющити очі. Не розплющуючи очей учасники мають 

вишикуватися за зростом. Можна робити кілька спроб. 
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«Порадуй мене»: Мета – дати можливість учасникам розім'яти м'язи та 

відпочити. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. Матеріали – 

не потрібні. Особливі вимоги до приміщення – достатньо простору для 

виконання рухавки. Процедура: тренер розміщує учасників на стільцях 

колом, до центру якого запрошує одного члена групи; пропонує решті 

учасників уявити, що в цієї людини сьогодні день народження. Завдання 

групи – створити позитивну атмосферу. Один з членів кола мовчки 

презентує свій подарунок протягом 5-10 секунд, користуючись рухами, 

мімікою, позами тіла тощо. Потім називає, що він хотів зобразити, 

міняється місцями з «іменинником». Далі кожний учасник по черзі 

повторює вправу, останнім виступає той, хто був «іменинником» спочатку. 

Якщо подарунок учасника виявився зрозумілим іншим членам групи, вони 

нагороджують цього учасника бурхливими гучними оплесками. Якщо ні – 

оплески лунають тихо, ледве-ледве. 
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Додаток К 

Програма спецкурсу 

«РАЦІОНАЛЬНА САМООРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ» 

(Фрагмент) 

Мета спецкурсу: формування у студентів знань, умінь самоорганізації 

різних видів діяльності, які сприяють збереженню внутрішніх ресурсів 

майбутніх фахівців та оптимізації процесу формування в них професійної 

компетентності. 

Завдання спецкурсу: 

- ознайомити студентів із суттю поняття «самоорганізація 

діяльності студентів»; 

- ознайомити студентів із психологічною структурою особистості, її 

внутрішніми ресурсами як основи професійної самореалізації; 

- забезпечити формування знань щодо наукової організації праці, 

раціональних способів навчально-пізнавальної діяльності, навичок її 

самоорганізації на основі власних ресурсних можливостей (психологічних і 

фізіологічних); 

- сприяти розвитку особистісних якостей, які забезпечують 

оптимізацію самоорганізації студентами різних видів діяльності. 

Студент повинен знати: 

- поняття: самоорганізація діяльності, наукова організація 

навчальної праці та інших видів діяльності студентів,  

- суть і види внутрішніх ресурсів особистості (темперамент, 

пам’ять, увага, сприйняття), біоритми організму; 

- гігієнічні вимоги до організації розумової праці і 

життєдіяльності; суть і вимоги до здорового способу життя;  

- умови й способи раціональної організації різних видів 

діяльності. 

Студент  повинен уміти:  
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– раціонально організовувати власну діяльність (навчальну-

пізнавальну, навчально-виробничу, науково-дослідну, громадську, 

самоосвітню); 

– користуватися засвоєними знаннями й уміннями для професійного 

самовдосконалення; 

– застосовувати правила організації робочого місця; способи 

створення сприятливих умов навчально-пізнавальної діяльності; 

– вести здоровий спосіб життя, попереджувати втому. 

 

Тематичний план  

№ 

п/п 
Тема заняття 

Кількість годин 
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Модуль 1. Загальні питання самоорганізації діяльності студентів 

1. Суть самоорганізації діяльності студентів, її 

структура і зміст. 

 

1     

2. Самоорганізація діяльності студентів на 

аудиторних заняттях та позаурочний час.  

 

2  1   

3. Сучасні джерела інформації. Організація 

самоосвітньої діяльності. 

1 1 1   

Модуль 2. Самоорганізація діяльності студентів на засадах ресурсного підходу 

1 Внутрішні ресурси особистості (мислення, 

пам’ять, увага, творчий потенціал) як основа 

професійної самореалізації майбутнього 

фахівця. 

2 2    

2. Наукова організація праці студентів 

(планування і економія часу; організація 

2 2 2 1  
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робочого місця тощо)  

3. Раціональне використання внутрішніх і 

зовнішніх ресурсів у процесі самоорганізації 

студентами різних видів діяльності. Гігієна 

розумової праці; 

2 2    

4. Розвиток умінь і навичок самодіагностики та 

самоорганізації діяльності.  

 3 2 1  

5. Підведення підсумків спецкурсу     2 

 Усього: (30 год.) 10 10 6 2 2 
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Додаток Л 

Комплекс вправ, які використовувались під час тренінгу, 

спрямованого на розвиток умінь відчувати і розподіляти час [23] 

 

Вправи для з’ясування очікувань учасників  

«Незакінчені речення». Мета – дати можливість учасникам визначити свої 

очікування. Час – до 10 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. 

Матеріали – аркуші паперу, відповідно до числа учасників, з чотирма 

незакінченими реченнями, ручки. Особливі вимоги до приміщення – 

відсутні. Процедура: тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу, на 

якому написані так і незакінчені речення: а)від тренера я очікую...; б) від 

інших учасників я очікую...; в) від себе я очікую...; г) мета, яку я маю намір 

досягти – ... . Тренер пропонує кожному відповісти на запитання одразу, або 

після короткого обговорення в парах, малих групах, всією групою, потім 

збирає заповнені аркуші.  

Коли тренінг завершиться, ці аркуші будуть роздані учасникам знову, щоб 

вони могли вирішити, якою мірою тренінг задовольнив їхні очікування. Це 

допоможе учасникам у виробленні підсумкової оцінки тренінгу. 

«Чотири сфери». Мета – дати можливість учасникам висловити свої 

очікування. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень.  

Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги до приміщення – відсутні.  

Процедура: тренер повідомляє, що люди звичайно вкладають енергію в різні 

сфери свого життя, з яких можна умовно виділити такі – власне тіло, 

життєва діяльність, контакти з іншими людьми,фантазії.  

Він пропонує подумати й написати, як учасники використали б свою 

енергію й час, якщо можливості були б необмеженими; які бажання й 

очікування мають учасники на найближчий день, тиждень, місяць, півроку, 

п’ять років, розподіливши записи за такими чотирма сферами: а) що 

робитиме учасник для фізичного аспекту особи – зовнішньої краси, 

фізичного здоров’я (тіло); б) для професійної кар’єри, позапрофесійних 
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інтересів (діяльність); в) для родини, друзів (контакти); г) для творчості, 

майбутнього, наприклад, для міста, країни, людства (фантазії). Потім група 

коротко обговорює записані очікування/бажання, намагаючись уявити, чи 

енергія розподіляється рівномірно між цими чотирма сферами, чи рівноваги 

немає, а превалюють очікування в певних сферах. 

Вправи для сприяння відчуття та вмінь розподіляти час 

«Моє уявлення про час». Мета – дати можливість учасникам відпочити, 

одночасно тренуючись у фантазуванні, нестандартному мисленні стосовно 

уявлення категорії часу. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – без 

обмежень. Матеріали – приладдя для малювання. Особливі вимоги до 

приміщення – столи для малювання. Процедура: учасники сидять за 

столами; тренер повідомляє, що кожна людина уявляє час по-своєму; 

наприклад, тренер уявляє час як пісковий годинник, де пісок у нижній 

частині годинника – минуле, у верхній – майбутнє, пісок, котрий падає в 

даний момент – сьогодення. Тренер пропонує кожному учасникові 

намалювати власне символічне зображення свого уявлення про час, 

позначивши минуле, сьогодення й майбутнє. 

«Моє відчуття часу». Мета – дати можливість учасникам відпочити, 

одночасно визначивши їхнє відчуття часу. Час – 5 хвилин. Кількість 

учасників – без обмежень. Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги до 

приміщення – відсутні. Процедура: тренер пропонує учасникам заплющити 

очі; за сигналом зосередитися на внутрішньому відчутті часу і відкрити очі 

тоді, коли, на їхню думку, пройде 1 хвилина. Проте, що, на його думку, 1 

хвилина пройшла, кожний учасник повідомляє тренера мовчки, підняттям 

руки і розплющуючи очі. Тиша повинна тривати, поки всі не розплющать 

очі. Після закінчення вправи тренер звертає увагу учасників на те, що вони 

розділилися на три групи: ті, хто підняв руку раніше строку, пізніше строку 

та вчасно. Тренер фокусує увагу учасників на тому, що сприйняття часу 

може бути пов’язане з настроєм, емоційним станом людини, і все це 

значною мірою залежить від особливостей спілкування в групі. 
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«Розподіл часу». Мета – дати можливість учасникам зрозуміти, що вони 

схожі втому, як витрачають свій час, що це не завжди відбувається 

раціонально в усіх людей, тому не слід соромитися відверто зізнаватися в 

цьому іншим, спілкуватися з ними – вони так само не є ідеальними. Час – 5 

хвилин. Кількість учасників – без обмежень.  

Матеріали – приладдя для письма й малювання. Особливі вимоги до 

приміщення – столи для письма й малювання. Процедура: тренер пропонує 

визначити, на що кожний учасник щоденно витрачаєте свій час. Для цього 

кожний малює коло та розподіляє його на сектори, де зазначає свої заняття 

за такими ознаками: а) заняття, які не любить, але зобов’язаний робити;  

б) справи, якими займаєтеся, тому що вони подобаються; в) час дозвілля; 

г) щоденні обов’язкові ритуали (туалет, їжа, сон тощо); ґ) зустрічі з іншими 

людьми; д) інше. Поряд з першим колом кожний малює друге, де розподіляє 

час так, як бажав би в ідеалі. 

 

 

Рис. Л. 1. Орієнтовний варіант форми графічного представлення 

реального й бажаного розподілу часу протягом дня. 

 

Тренер пропонує учасникам порівняти малюнки, визначити й обговорити 

спільне та відмінне в розподілі їхнього часу та бажаннях щодо цього. 

 

Звичайний день на 

минулому тижні 

Ідеальний день, як 

мені б хотілося 
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Вправи, що сприяють засвоєнню знань 

«Мистецтво самоперевірки». Мета – навчити учасників самостійно 

перевіряти знання з основних питань проведеного заняття, дати можливість 

самостійно закріпити отримані знання. Час – 5-10 хвилин. Кількість 

учасників – без обмежень. Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги до 

приміщення – відсутні. Процедура: тренер після закінчення викладання 

навчального матеріалу розподіляє учасників на пари; пропонує уявити, що 

один член пари щойно з’явився в аудиторії і йому треба допомогти швидко 

засвоїти все, що він пропустив.  

За сигналом тренера інший член пари протягом п’яти хвилин пояснює тому, 

хто «запізнився», ключові питання пройденого на занятті матеріалу, 

намагається показати, як цей матеріал можна застосувати на практиці. Після 

цього пояснення учасник, що «запізнився», додає важливу інформацію, яку 

не згадав «промовець». 

Вправи для завершення тренінгу 

«Дотягнися до зірок». Мета – дати можливість учасникам розім’яти м’язи 

та відпочити, набратися оптимізму. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – 

без обмежень. Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги до приміщення – 

достатність простору для виконання вправ и одночасно всією групою. 

Процедура: тренер пропонує всім стати як завгодно, заплющити очі, тричі 

глибоко й повільно вдихнути та видихнути повітря. Не розплющуючи очі 

уявити, що над головою нічне небо, рясно усіяне зірками, і зараз можна 

буде знайти особливо яскраву зірку, що символізуватиме якусь особисту 

мрію, бажання, мету. За сигналом треба розплющити очі, простягти руки до 

неба якомога вище, щоб дотягтися до своєї зірки. Потім треба дістати її 

рукою, зняти з неба і дбайливо покласти перед собою. У такий самий спосіб 

треба обрати іншу зірку, яка нагадує про іншу мрію. Знов, за сигналом 

тренера, треба повторити вправу й покласти нову зірку поряд з першою. 

Можна обговорити свої «зоряні мрії». 
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Додаток М 

Методика вивчення задоволеності студентів  

функціонуванням освітнього середовища ЗВО та  

умовами проходження виробничих практик  

 (адаптована методика О. Андрєєва [12]) 

Мета: визначити ступінь задоволеності студентів функціонуванням 

освітнього середовища ЗВО та умовами проходження виробничих практик. 

Процедура проведення. Студентам пропонується прочитати твердження й 

оцінити ступінь згоди з їх змістом за такою шкалою: 

4 - цілком згодний; 

3 - скоріше згодний; 

2 - важко сказати; 

1 - скоріше не згодний; 

0 - цілком не згодний. 

 

Твердження 

1. Я йду до університету (місце проходження виробничої практики) з 

радістю. 

2. В університеті (місці проходження виробничої практики) у мене зазвичай 

гарний настрій. 

3. У закріпленому за мною класі досвідчений класний керівник. 

4. До викладачів, кураторів практики завжди можна звернутися за порадою 

й допомогою. 

5. У мене є улюблений викладач. 

6. У вирішенні завдань навчання і виробничої практики я можу завжди 

вільно висловити свою думку, проявити ініціативу. 

7. Я вважаю, що в нашому університеті створені всі умови для розвитку 

моїх індивідуальних можливостей, творчого потенціалу. 

8. Керівники університету і виробничої практики створюють доброзичливу 

атмосферу. 
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9. Я вважаю, що умови педагогічної підготовки готують мене до майбутньої 

професійної діяльності на високому рівні. 

10. Після закінчення практики у мене підвищується бажання стати 

висококваліфікованим спеціалістом, працювати в майбутньому за фахом . 

 

Обробка отриманих даних. Показником задоволеності студентів умовами 

педагогічної практики (З) є частка від розподілу суми балів, отриманої 

шляхом додавання оцінок з усіх відповідей, і загальної кількості відповідей 

(10). Якщо  отриманий результат більше 3, то можна констатувати високий 

ступінь задоволеності, якщо більше 2 але менше 3 або менше 2, свідчить 

про середній та низький ступінь задоволеності студентів функціонуванням 

освітнього середовища ЗВО та умовами проходження виробничих практик, 

відповідно. 
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Додаток Н 

Методика вивчення задоволеності студентів умовами виробгичої 

практики (адаптована методика Є. Степанова [12]) 

 

Мета: визначити ступінь задоволеності студентів умовами педагогічної 

практики. 

Процедура проведення. Студентам пропонується прочитати включені в тест 

твердження і за допомогою шкали оцінок виразити ступінь своєї згоди з 

ними. Для цього студенту варто поставити напроти кожного твердження 

одну з п’яти цифр, що означає відповідь, яка відповідає його точці зору: 

4 - цілком згодний; 

3 - скоріше згодний; 

2 - важко сказати; 

1 - скоріше не згодний; 

0 - цілком не згодний. 

 

Твердження 

1. Я вдоволений(а) науковою організацією праці під час навчання. 

2. Мене влаштовує розклад занять. 

3. Мій робочий час завдяки власним зусиллям і діям адміністрації 

витрачається раціонально. 

4. Мене влаштовує робота кафедри і моя участь у ній. 

5. У мене існує реальна можливість підвищувати свою професійну 

компетентність, виявляти творчі здібності. 

6. Я відчуваю потребу у професійному й особистісному зростанні та 

намагаюсь її реалізувати. 

7. Мої досягнення й успіхи помічаються адміністрацією та викладачами 

ЗВО. 

8. Мені подобається, що в університеті проводиться ґрунтовна науково-

дослідна робота. 

9. У мене склалися з викладачами, куратором неконфліктні відносини. 

10. Я відчуваю в роботі підтримку своїх товаришів, викладачів, деканату. 

11. Мені здається, що викладачі об’єктивно оцінюють результати моєї 

роботи. 

12. Я відчуваю доброзичливе ставлення до себе з боку професорсько-

викладацького складу. 

13. Я комфортно почуваю себе в освітньому середовищі факультету. 
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14. Я вдоволений(а) ставленням товаришів до мене, моїх досягнень. 

15. У більшості випадків я випробую почуття взаєморозуміння в контактах з 

оточуючими мене учасниками освітнього процесу. 

16. Мені здається, що викладачі і батьки розділяють і підтримують моє 

прагнення досягти успіху в професійному навчанні. 

17. Мені подобаються навчальні аудиторії, їх обладнання й умови роботи в 

них. 

18. Мене влаштовує сформований морально-психологічний клімат в 

університеті. 

19. На мій погляд, створена в університеті система науково-методичного 

забезпечення сприяє підвищенню рівня моєї професійної компетентності. 

20. Я задоволений розміром стипендії та своєчасністю її виплати. 

 

 

Обробка отриманих результатів. Коефіцієнт задоволеності (Кз) студента 

життєдіяльністю в освітньому закладі вимірюється як частка від розподілу 

суми балів, отриманої шляхом додавання оцінок з усіх відповідей, на 

загальну кількість відповідей (на 20). Якщо коефіцієнт Кз дорівнює чи 

більше трьох, то можна констатувати високий рівень задоволеності; якщо 

він дорівнює чи більше двох, то можна припустити, що існує низький 

ступінь задоволеності студентів умовами навчання, життєдіяльністю у 

студентському співтоваристві і своїм положенням у ньому. 
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Додаток П 

Методика  «Шкала ситуативної тривожності» [93]. 

ШКАЛА ТРИВОЖНОСТІ  

 

Судження Варіанти відповідей 

Цілком 

не згоден  

В основному 

не згоден  

В основному 

згоден  

Повністю 

згоден  

1. Я зараз спокійний  1  2  3  4  

2. Мені ніщо не 

загрожує.  

1  2  3  4  

3. Я перебуваю в напрузі.  1  2  3  4  

4. Я внутрішньо 

спокійний.  

1  2  3  4  

5. Я відчуваю себе 

вільним.  

1  2  3  4  

6. Я засмучений.  1  2  3  4  

7. Мене хвилюють 

можливі невдачі.  

1  2  3  4  

8. Я відчуваю душевний 

спокій.  

1  2  3  4  

9. Я стривожений.  1  2  3  4  

10. Я відчуваю почуття 

внутрішнього 

задоволення.  

1  2  3  4  

11. Я впевнений у собі.  1  2  3  4  

12. Я нервую.  1  2  3  4  

13. Я не знаходжу собі 

місця.  

1  2  3  4  

14. Я збуджений.  1  2  3  4  

15. Я не відчуваю 

внутрішньої скутості.  

1  2  3  4  

16. Я задоволений собою.  1  2  3  4  

17. Я стурбований.  1  2  3  4  

18. Я дуже збуджений.  1  2  3  4  

19. Мені радісно.  1  2  3  4  

20. Мені приємно.  1  2  3  4  
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Ключ до методики  

Шкала тривожності  

Номер 

судження 

Вибрані варіанти відповідей і нараховуються за них 

бали 

1  2  3  4  

1  4  3  2  1  

2  4  3  2  1  

3  1  2  3  4  

4  1  2  3  4  

5  4  3  2  1  

6  1  2  3  4  

7  1  2  3  4  

8  4  3  2  1  

9  1  2  3  4  

10  4  3  2  1  

11  4  3  2  1  

12  1  2  3  4  

13  1  2  3  4  

14  1  2  3  4  

15  4  3  2  1  

16  4  3  2  1  

17  1  2  3  4  

18  1  2  3  4  

19  4  3  2  1  

20  4  3  2  1  

 

 

Інтерпретація результатів:  

Від 45 і вище рівень тривожності високий;  

31-44 − середній;  

20-30 – нормальний (оптимальний).  
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Додаток Р 

АДАПТОВАНА МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ САМООЦІНКИ  

ДЕМБО-РУБІНШТЕЙНА (у модифікації А. М. Прихожан) [88] 

 

Мета: самооцінювання (шкалювання) студентами особистих якостей. 

Необхідні матеріали: бланк методики, що містить інструкцію й оцінні шкали. 

ХІД  ДОСЛІДЖЕННЯ 

Інструкція. Будь-яка людина оцінює свої здібності, можливості, характер 

тощо. Рівень розвитку кожної якості, сторони людської особистості можна 

умовно зобразити вертикальною лінією, нижня межа якої символізуватиме 

найнижчий розвиток, а верхня — найвищий. Вам запропоновано сім таких 

ліній. Вони позначають: 

 здоров’я; 

 розум і здібності; 

 характер; 

 авторитет у ровесників; 

 уміння багато чого робити своїми руками; 

 зовнішність; 

 упевненість у собі. 

На кожній лінії рискою (-) позначте, як ви оцінюєте в себе розвиток цієї 

якості, сторони вашої особистості в цей момент часу. Після цього хрестиком 

(х) позначте, за якого рівня розвитку цих якостей, сторін ви могли б бути 

задоволені собою або почували гордість за себе. 

Досліджуваному видають бланк, на якому зображено сім вертикальних 

ліній, кожна завдовжки 100 мм, на кожній вказана верхня, нижня межі та 

середина шкали. При цьому верхня та нижня межі позначені помітними 

рисками. А середина — трохи помітною позначкою. 

Методика може проводитися як фронтально, так і індивідуально. У випадку 

фронтальної роботи необхідно перевірити, як кожен учень зрозумів 

інструкцію, заповнив першу шкалу. Потрібно переконатися, що учні 
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правильно використовують запропоновані позначки, дати відповіді на 

запитання учасників дослідження. Після цього досліджувані працюють 

самостійно. Час, відведений на заповнення шкали разом із читанням 

інструкції, — 10-12 хв. 

Опрацювання та інтерпретація результатів 

Опрацювання проводять за шістьма шкалами (першу, тренувальну — 

«здоров'я» — не враховують). Кожну відповідь подають у балах. Як уже 

зазначалось раніше, довжина кожної шкали — 100 мм, отже, відповіді 

школярів отримують кількісну характеристику (наприклад, 54 мм =  

54 бали). 

За кожною із шести шкал визначити: 

а) рівень домагань — відстань у мм від нижньої межі шкали «0» до 

позначки «х»; 

б) висоту самооцінки — від «0» до позначки«−»; 

в) значення розбіжності між рівнем домагань та самооцінки — відстань від 

позначки «х» до позначки «−», якщо рівень домагань нижчий за самооцінку, 

він відображається від'ємним числом. 

Розраховують середню величину кожного показника рівня домагань і 

самооцінки за всіма шістьма шкалами. Нижче в таблиці наведено кількісні 

характеристики рівня домагань і самооцінки студентів. 

 

Параметр 

 

 

Кількісна характеристика (бал) 

Низький Середній Високий Дуже високий 

Рівень 

домагань 
менше 60 60-74 75-89 90-100 

Рівень 

самооцінки 
менше 45 45-59 60-74 75-100 

 

Оптимальний порівняно високий рівень — від 75 до 89 балів — підтверджує 

оптимальне уявлення про свої можливості, що є важливим фактором 
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особистісного розвитку. Результат від 90 до 100 балів зазвичай свідчить про 

нереалістичне, некритичне ставлення студентів до власних можливостей. 

Результат, менший за 60 балів, є свідченням заниженого рівня домагань, він 

‒ індикатор неблагополучного розвитку особистості. 

Висота самооцінки. Кількість балів від 45 до 74 — це показники адекватної 

самооцінки. Вищі значення є свідченням завищеної самооцінки та вказують 

на певні відхилення у формуванні особистості. Завищена самооцінка може 

підтверджувати особистісну незрілість, невміння правильно оцінити 

результати своєї діяльності, порівнювати себе з іншими; така самооцінка 

може вказувати на суттєві викривлення у формуванні особистості − 

«закритість для нового досвіду», нечутливість до власних помилок, невдач, 

зауважень та оцінок оточення. Низькі бали вказують на занижену 

самооцінку (недооцінку себе) та є свідченням граничного неблагополуччя в 

розвитку особистості. Ці студенти складають «групу ризику». За низькою 

самооцінкою можуть бути приховані два протилежних за психологічним 

змістом явища: справжня невпевненість у собі та «захисна», коли 

декларування (самому собі) власного невміння, відсутності здібності та 

іншого дозволяє не докладати ніяких зусиль. 
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Додаток С 

Вивчення самооцінки за допомогою ранжування  

(методика А. Реана) [10] 

На бланку (форма 1) перелічені 20 різних якостей особистості. У лівому 

стовпчику (N) людина ранжує ці якості відповідно до того, в якій мірі вони 

їй імпонують. Потім у правому стовпчику (N1) особа ранжує ці якості по 

відношенню до себе. Між бажаним і реальним рівнем кожної якості 

визначається різниця, яка підноситься до другого ступеню (d
2
). Потім 

розраховується сума отриманих чисел (сума d
2
) за наведеною формулою. 

Форма 1 

N  N1 Розряд  

 поступливість   d d
2
 

 сміливість     

 запальність     

 наполегливість     

 нервовість     

 терпимість    

 азартність     

 пасивність    

 холодність    

 ентузіазм     

 обережність     

 капризність     

 повільність    

 нерішучість    

 енергійність    

 життєрадісність     

 недовірливість    

 упертість    

 безтурботність    

 соромливість     

 

Ключ: 

Чим ближче коефіцієнт до 1 (від 0,7 до 1,0), тим вище самооцінка. Про 

адекватну самооцінку свідчить коефіцієнт від 0,4 до 0,6. 
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Додаток Т 

 

Експертна картка оцінки технологічних, ресурсних та 

організаційних параметрів освітнього середовища [59] 
 

Параметр Ознака Оцінні 
зони 

Оцінка 

Технологічний: 

технічна досконалість; 

відповідність 

антропометричним 

даним; 

функціональність, 

якість, достатність 

Оснащення аудиторії 0-10  

Віртуальна навчальна лабораторія, її 
повноцінність 

0-10  

Навчальний контент 0-10  

Дидактичні засоби навчання 0-10  

ТЗН, на базі комп’ютера, локальна 
мережа, мережа Інтернет 

0-10  

ППЗ навчання навчальної дисципліни 0-10  

Ресурсний: 

естетичність, 

відповідність 

психофізіологічним і психологічним характеристикам людини;  вимогам охорони й  гігієни праці 

Оформлення навчальної аудиторії 0-10  

Інтерфейс віртуальної лабораторії 0-10  

Ритмічність, систематичність 
освітнього процесу 

0-10  

Зручність у використанні ТЗН, 
обладнання 

0-10  

Інтенсивність праці 0-10  

Навчально-методичний комплекс 
викладання дисципліни 

0-10  

Організаційний: 

часові показники; 

функціональність 

навчальної праці, 

автентичність 

контенту 

Робоче місце студента в аудиторії 0-10  

Робоче місце студента у віртуальній 
лабораторії 

0-10  

Організація самостійної роботи 0-10  

Організація позааудиторної роботи 

(клуби, факультативи, заходи) 

0-10
 
і 

додатков

о по 2 

бали 

 

Організація позааудиторної діяльності 
студентів 

0-10  

Науково-дослідна робота за фахом  0-10
 
і 

додатков

о по 2 

бали 

 

Оцінні зони 
 Початковий Середній Достатній Високи

й 

За параметром 0-15 16-30 31-49 50-60 

Загалом 0-45 46-90 91-149 150-180 
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Додаток У 

Пам’ятка-алгоритм запам’ятовування змісту навчального матеріалу  

(за В. Гриньовою і  В. Дармограй) [22]: 

 

1) підкресліть в тексті червоним кольором ключових слова, за якими можна 

відтворити речення;  

2) перевірте логічніст перетворення даних слів у опори, у разі порушення 

зв’язку, синім кольором виділить у тексті додаткові опорні слова;  

3) випишіть на окремий аркуш підкреслені опори, виділяючи раніш 

виділене червоним;  

4) створіть розповідь з відтворенням її на іншому аркуші;  

5) порівняйте з контрольним листом, виправлення помилок в уяві;  

6) зробіть відображення в уяві опорні слова й відтворіть повний текст. 
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Додаток Ф 

ПАМ’ЯТКА щодо методики читання лекцій 

(для викладачів, які працюють з першокурсниками) 

1. У перші 2-3 місяці слід звертати увагу студентів на прийоми 

слухання лекції, запису її змісту, особливостей конспектування, детально 

роз’яснювати методику підготовки до семінарських і лабораторних занять. 

2. На перших лекціях слід надати  першокурсникам поради що 

конспектування лекцій (записувати у логічній послідовності суттєві думки, 

положення, висновки, які є результатом аналізу і синтезу власної 

мисленнєвої діяльності тощо) 

3. Працюючи з першокурсниками, викладачеві треба дещо 

сповільнювати темп мовлення, головні думки виділяти інтонацією, і на 

перших порах пропонувати записувати найбільш істотне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


