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SUMMARY 
Ren Xin Yang. Pedagogical conditions of the future music teachers’ artistic-value 

attitude formation.  
The article is devoted to the substantiation of the pedagogical conditions and methods of 

the future music teachers’ artistic-value attitude formation to works of art and to professional 
activity. The aim of the article – based on the generalization of the content and component 
structure of the future music teachers’ artistic-value attitude, taking into account the 
methodological foundations of axiological, personal, emotional-communicative and holistic 
scientific approaches, to justify the pedagogical conditions for the formation of the investigated 
phenomenon. The aim is achieved by means of theoretical (analysis of philosophical, 
psychological, pedagogical and musicology literature with the aim of concretization and 
generalization of theoretical foundations of research) and empirical (analysis of pedagogical 
experience, pedagogical observation, modeling, search experiment) methods.  

The future music teachers’ artistic-value attitude to art is defined as a subjective 
awareness of artistic values that direct the process of perception and understanding of 
musical art and its spiritual meanings. The result of this attitude is recognition of the 
phenomena of musical art and the activities associated with it, as personally significant and 
internally motivating. Effective and purposeful formation of the future music teachers’ 
artistic-value attitude will take place under conditions of integrated implementation of such 
pedagogical conditions: the use of the axiological potential of the personality-oriented 
character of teaching in the process of professional training of the future music teachers, 
organization of the communication-friendly socio-cultural environment as a means of 
establishing emotional knowledge in the process of communicating students with works of 
art and ensuring integration and strengthening of the practical adjustment of disciplines of 
professional training of the future music teachers. Further research will be devoted to the 
development of a holistic methodology for the formation of the future music teachers’ 
artistic-value attitude and its experimental verification.  

Key words: axiology, value, attitude, artistic-value attitude, professional training of 
the future music teachers, scientific approaches, pedagogical conditions. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЕЛЕКТРОНІКА 

ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

У статті представлено та схарактеризовано модель формуваннѐ 
працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації»; визначено принципи й підходи до здійсненнѐ зазначеного процесу; 
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схарактеризовано педагогічні умови, форми та методи формуваннѐ працеохоронної 
компетентності; окреслено рівні її сформованості. 

Ключові слова: працеохоронна компетентність, моделяваннѐ, модель, 
підходи, метод, рівні, майбутні інженери. 

 
Постановка проблеми. Україна, ѐк і кожна розвинута держава, 

актуалізую питаннѐ охорони життѐ і здоров’ѐ своїх громадѐн, створеннѐ гідних 
та безпечних умов праці. Проте статистика нещасних випадків, що 
траплѐятьсѐ на виробництві, залишаютьсѐ невтішноя. Зокрема, за 
оперативними даними, лише в Сумській області щоднѐ 2017 р. ставалосѐ 
13 нещасних випадків на виробництві (2016 р. – 11). За 9 місѐців 2017 р. 
(01.01–30.09) сталосѐ 5 випадків зі смертельним наслідком *1+. Тому, 
безсумнівно, одним із пріоритетів політики держави ю вдосконаленнѐ 
системи охорони життѐ і здоров’ѐ працяячих, упровадженнѐ у виробничий 
процес технологій, що дозволѐть створити безпечні та здорові умови праці. 

У зазначеному контексті актуалізуютьсѐ діѐльність інженера ѐк 
технічного організатора виробничої діѐльності, ѐкому маять бути 
притаманні не лише високоѐкісний рівень професійної підготовки, а й 
спеціальне, професійне мисленнѐ, що спрѐмоване на розробку, створеннѐ 
та експлуатація нової високопродуктивної й безпечної техніки, на 
розробку та впровадженнѐ прогресивної технології, на підвищеннѐ не 
лише ѐкості продукції, а й рівнѐ організації виробництва *2+. 

Складні й непередбачувані суспільно-економічні перетвореннѐ, що 
відбуваятьсѐ в Україні, вимагаять від сучасного інженера галузі знань 
«Електроніка та телекомунікації» високого рівнѐ професійної надійності та 
компетентності, особливо в питаннѐх охорони праці. Такий спеціаліст 
займаютьсѐ забезпеченнѐм безперервної роботи і правильної експлуатації 
електронного обладнаннѐ на виробництві, відповідаю за налаштуваннѐ 
окремих елементів і цілих блоків робочого обладнаннѐ, готую електронні 
машини до використаннѐ. Окрім того, в обов’ѐзки інженера зазначеної 
галузі входѐть облік, контроль і аналіз показників використаннѐ 
електронної техніки, режимів її експлуатації та умов роботи *3+. Окреслена 
діѐльність тісно пов’ѐзана з організаціюя охорони праці на виробництві та 
забезпеченнѐ її безпеки. Інженер галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації» здійсняю контроль над дотриманнѐм нормативних актів 
із охорони праці, контроляю й вивчаю умови праці на робочих місцѐх, 
вносить пропозиції щодо їх поліпшеннѐ і вдосконаленнѐ; бере участь у 
відшкодуванні шкоди, заподіѐної працівникам каліцтвом, професійним 
захворяваннѐм тощо *3+. Тому цілком поділѐюмо думку дослідниць 
А. Єфремової та Л. Шестерової, ѐкі стверджуять, що «високий рівень 
розвитку виробництва, зростаннѐ продуктивності праці вимагаю від 
майбутніх інженерів професійної кваліфікації, високого освітнього, 
інтелектуального, культурного рівнѐ, оскільки від цього значноя міроя 
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залежить успішність та ефективність професійної діѐльності» *4, с. 25–26], 
життѐ і працездатність лядини. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових публікацій і 
нормативних документів даю підстави стверджувати, що немаю однозначного 
визначеннѐ понѐттѐ працеохоронної компетентності. Існуять різні 
методологічні й теоретичні поглѐди на трактуваннѐ окресленого понѐттѐ та 
процесу його формуваннѐ. Теоретичноя базоя дослідженнѐ щодо підходів 
до побудови освітніх моделей фахівцѐ ю наукові доробки В. Анісімова, 
Л. Виготського, В. Пантани, В. Розова, В. Сластьоніна, Е. Смирнової, 
Л. Хіхловського, А. Ченцова, Г. Ягодіна та інших; теорія формуваннѐ 
професійної компетентності досліджували Н. Бряханова, О. Ігнатьюва, 
О. Ларіонова, Н. Царькова та інші; змістово-структурну базу охорони праці та 
процесу формуваннѐ працеохоронних умінь майбутніх фахівців становлѐть 
розвідки В. Жданової, В. Зацарного, Р. Сабарно та інших. 

Метоя статті ю обґрунтуваннѐ моделі формуваннѐ працеохоронної 
компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації». 

Методи дослідженнѐ. З метоя досѐгненнѐ поставленої мети нами 
використано комплекс взаюмопов’ѐзаних теоретичних (аналіз, синтез, 
порівнѐннѐ, зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему дослідженнѐ, 
узагальненнѐ) та емпіричних (педагогічне спостереженнѐ) методів. 

Виклад основного матеріалу. Активний розвиток і широке 
впровадженнѐ електронних та телекомунікаційних технологій призвели до 
поѐви широкого спектру їхніх напрѐмів, що, у своя чергу, вимагаю 
наѐвності спеціалістів із високим рівнем професійних знань і 
компетентностей, готових здійснявати діѐльність щодо охорони праці й 
безпеки життюдіѐльності працяячих. 

Працеохоронна компетентність майбутнього інженера – інтегральна 
ѐкість особистості, що визначаю її здатність до збереженнѐ життѐ власного і 
співробітників у ході самостійної професійної діѐльності та виѐвлѐютьсѐ у 
здатності оріюнтуватисѐ у складних професійних ситуаціѐх, умінні 
аналізувати потенційні небезпеки на етапах проектуваннѐ, виготовленнѐ й 
експлуатації устаткуваннѐ, прийнѐтті системних управлінських рішень із 
усуненнѐ небезпек.  

Ураховуячи багатокомпонентність структури працеохоронної 
компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації» і системність її формуваннѐ, моделяваннѐ окресленого 
процесу визначаютьсѐ ѐк найбільш вдале. 

Філософський словник соціальних термінів трактую понѐттѐ «модель» 
(від лат. Modulus – міра, зразок) ѐк «схему, зображеннѐ чи опис будь-ѐкого 
ѐвища чи процесу у природі, суспільстві, виробництві тощо»; «образ, аналог 
визначеного фрагмента природної чи соціальної реальності» *5, с. 141+. 
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В. Ягупов визначаю модель ѐк «знакову систему, за допомогоя ѐкої можна 
відтворити дидактичний процес ѐк предмет дослідженнѐ, показати в 
цілісності його структуру та процес функціонуваннѐ і зберегти ця цілісність на 
всіх етапах дослідженнѐ» [6, с. 31+. Погоджуюмось із твердженнѐм 
О. Столѐренко, ѐка вважаю, що моделяваннѐ навчально-виховного процесу 
«оріюнтую педагогів на досѐгненнѐ кінцевих результатів навчаннѐ, забезпечую 
засвоюннѐ й ефективне використаннѐ нових технологій, розвиваю системне 
баченнѐ розв’ѐзаннѐ проблем, служить діювим фактором поліпшеннѐ ѐкості 
роботи навчального закладу» *7, с. 7+. За умови наукової обґрунтованості 
основних концепцій моделі існую можливість прогнозуваннѐ розвитку об’юкта 
моделяваннѐ, тому вираженнѐ процесу формуваннѐ працеохоронної 
компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації» у ѐкості моделі передбачаю позитивний результат. 

Побудова моделі формуваннѐ працеохоронної компетентності 
майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації» 
передбачаю гармонійне поюднаннѐ індивідуальних ѐкостей, професійних 
знань, умінь та навичок та їх вираженнѐ у процесі розвитку особистості 
студента та його професійної підготовки. Вона допоможе: 1) виѐвити 
основні чинники та умови, що впливаять на зміст, рівень сформованості та 
структуру досліджуваної компетентності; 2) виокремити основні блоки 
процесу формуваннѐ компетентності; 3) виділити в межах процесу 
формуваннѐ компетентності структурні компоненти. Технологіѐ 
моделяваннѐ процесу формуваннѐ працеохоронної компетентності 
майбутніх інженерів зазначеної галузі передбачаю такі етапи реалізації: 
формуляваннѐ мети; детальне вивченнѐ досліджуваного об’юкта; 
безпосередню проектуваннѐ моделі; експертна оцінка моделі фахівцями; 

розроблення педагогічної технології та впровадженнѐ її у практику; аналіз 
результатів упровадженнѐ технології та моделяваннѐ й формуляваннѐ 
висновків щодо її ефективності; коригуваннѐ моделі з метоя її уточненнѐ. 

Пропонована структурно-компонентна модель (див. рис. 1) складаютьсѐ 
з концептуально-цільового, змістово-процесуального та оцінявально-
результативного блоків, ѐкі ю взаюмопов’ѐзаними та взаюмообґрунтованими.  

Концептуально-цільовий блок ю початковим у моделі формуваннѐ 
працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі знань 
«Електроніка та телекомунікації». Він розкриваю соціальне замовленнѐ, мету, 
завданнѐ, методологічні підходи та принципи формуваннѐ працеохоронної 
компетентності. Відповідно до теоретичних принципів дослідженнѐ, 
упровадженнѐ розробленої структурно-компонентної моделі маю 
забезпечити достатній рівень сформованості працеохоронної компетентності 
майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації» у процесі 
професійної підготовки та ефективність цього процесу. 
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Концептуально-цільовий блок 

Мета – забезпечити достатній рівень сформованості працеохоронної компетентності майбутніх інженерів 

галузі знань «Електроніка та телекомунікації» в процесі професійної підготовки 

Завданнѐ: формуваннѐ 

мотивації; опануваннѐ 

знаннѐми; формуваннѐ 

вмінь та досвіду (практичні 

здатності); формуваннѐ 

здатності до рефлексії 

(самооцінка) та ін. 

Підходи: компетентнісний, інтердисциплінарний, діѐльнісний, 

акмеологічний 

Принципи: гуманізму, системності, контекстності, взаюмозв’ѐзку 

теорії і практики 

Рис. 1. Структурно-компонентна модель формування працеохоронної компетентності майбутніх 
інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації» у процесі професійної  підготовки 
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Досѐгненнѐ мети розробки даної моделі передбачаю розв’ѐзаннѐ 
таких завдань: формуваннѐ мотивації до здійсненнѐ працеохоронної 
діѐльності; опануваннѐ теоретичними знаннѐми та практичними вміннѐми, 
спрѐмованими на усуненнѐ загрози безпеки; формуваннѐ вмінь та досвіду 
(практичні здатності); формуваннѐ здатності до рефлексії (самооцінка); 
формуваннѐ професійно важливих ѐкостей та навичок майбутнього 
інженера; актуалізаціѐ потреби у професійному самовдосконаленні: 
мотиви, професійні цінності, працеохоронна компетентність. 

Моделяваннѐ процесу формуваннѐ працеохоронної компетентності 
майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації» 
потребувало ѐкісного визначеннѐ підходів даного процесу. Понѐттѐ 
«підхід» у загальному розумінні означаю певну сукупність різноманітних 
засобів та прийомів, ѐкі діять певним чином на когось. У науковому 
розумінні – це вихідна позиціѐ, що складаю основу дослідницької 
діѐльності *8+. Найбільш ефективними підходами визначено такі: 
компетентнісний, інтердисциплінарний, діѐльнісний та акмеологічний. 
Окреслені підходи взаюмодоповняять та взаюмообумовляять один 
одного. Зокрема, сутність компетентнісного підходу полѐгаю в оновленні 
змісту професійної підготовки майбутніх інженерів галузі знань 
«Електроніка та телекомунікації» щодо практичної спрѐмованості, що 
дозволить створити умови длѐ успішної особистісної та професійної 
адаптації студента в сучасному світі. Застосуваннѐ діѐльнісного підходу 
передбачаю спрѐмованість освітнього процесу на розвиток умінь і навичок 
майбутніх інженерів, застосуваннѐ на практиці здобутих знань із різних 
навчальних дисциплін, професійну самореалізація, формуваннѐ 
здібностей до колективної діѐльності та самоосвіти. Доцільність 
застосуваннѐ акмеологічного підходу до означеного процесу полѐгаю в 
акцентуванні на важливості самовдосконаленнѐ лядини в освітньому 
середовищі, фундаментальності та гуманістичної спрѐмованості 
професійної підготовки майбутніх інженерів. Інтердисциплінарний підхід 
застосовуютьсѐ в ѐкості міжпредметного наскрізного підходу до означеного 
процесу та передбачаю використаннѐ щільних зв’ѐзків між освітніми та 
позанавчальними заходами, їх взаюмопроникність і взаюмопов’ѐзаність 
згідно зі спільними цілѐми та пізнавальними взаюмозв’ѐзками. 

Важливим ю питаннѐ визначеннѐ принципів формуваннѐ 
працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі знань 
«Електроніка та телекомунікації». Узагальненнѐ актуальних наукових 
розвідок та аналіз специфіки діѐльності інженерів окресленої галузі порѐд 
із загальнодидактичними принципами (системний, особистісний, 
діѐльнісний, полісуб’юктний, діалогічний, аксіологічний, культурологічний, 
антропологічний, етнопедагогічний) дозволили виокремити низку 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 6 (80) 

192 

спеціальних, зокрема: професійної спрѐмованості, гуманізації, системності, 
контекстності, взаюмозв’ѐзку теорії і практики та активності. 

Спираячись на результати статистичного аналізу пілотажного 
дослідженнѐ, виокремимо чинники, ѐкі, на думку експертів, визначаять 
особливості формуваннѐ працеохоронної компетентності майбутніх 
інженерів: особливості професійної підготовки майбутніх інженерів галузі 
знань «Електроніка та телекомунікації»; мінливість промислового 
середовища; ототожненнѐ особистості студента з майбутнім працівником-
інженером в умовах реальної виробничої практики; наѐвність «наскрізних 
компонентів» освітнього процесу щодо формуваннѐ працеохоронної 
компетентності майбутнього інженера. 

Змістово-процесуальний блок моделі формуваннѐ працеохоронної 
компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації» шлѐхом різноманітних форм та методів забезпечую 
досѐгненнѐ поставленої мети.  

Урахувавши доробки науковців, власний досвід, результати 
факторного аналізу, нами було визначено провідні педагогічні умови 
формуваннѐ працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі 
знань «Електроніка та телекомунікації», зокрема: забезпеченнѐ розуміннѐ 
студентами важливості працеохоронної компетентності; визначеннѐ та 
реалізаціѐ можливостей навчальних дисциплін фахової підготовки у 
формуванні працеохоронної компетентності; узагальненнѐ знань студентів 
під час вивченнѐ курсу «Охорона праці» та виконаннѐ комплексних 
інтердисциплінарних проектів; формуваннѐ у студентів умінь та досвіду 
працеохоронної компетентності під час практики. Окреслені педагогічні 
умови працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі знань 
«Електроніка та телекомунікації» маять реалізовуватисѐ в системі 
навчальної, позанавчальної, виробничої та громадської формах організації 
освітнього процесу. 

Оскільки формуваннѐ працеохоронної компетентності здійсняютьсѐ 
поступово, планомірно, у результаті різних підходів, то організація цього 
процесу варто розглѐдати поетапно (організаційно-мотиваційний, діѐльнісно-
процесуальний, рефлексивно-результативний). Визначеннѐ послідовності та 
встановленнѐ тісного взаюмозв’ѐзку між діѐми на всіх етапах даного процесу 
забезпечать поступову зоріюнтованість освітнього процесу в закладі на 
формуваннѐ працеохоронної компетентності студентів. 

У нашому дослідженні технологіѐ формуваннѐ працеохоронної 
компетентності майбутніх інженерів розглѐдаютьсѐ ѐк сукупність змісту, 
методів, засобів та форм, ѐкі цілеспрѐмовано й послідовно застосовуятьсѐ у 
процесі професійної підготовки майбутніх інженерів галузі знань 
«Електроніка та телекомунікації». Переглѐд та векторна оріюнтаціѐ 
контекстного змісту курсів фахової підготовки на формуваннѐ 
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працеохоронної компетентності сприѐтиме інтенсифікації освітнього процесу. 
Упровадженнѐ авторського факультативу длѐ студентів «Загрози безпеки та їх 
усуненнѐ» дозволить опанувати систему знань про сутність та методи 
охорони праці, загальну специфіку та роль працеохоронної компетентності в 
майбутній професійній діѐльності. З метоя підвищеннѐ рівнѐ теоретичних 
знань та практичних навичок щодо формуваннѐ працеохоронної 
компетентності доцільно реалізовувати семінар длѐ учасників освітнього 
процесу закладу вищої освіти «Формуваннѐ працеохоронної компетентності 
майбутнього інженера ѐк важливий аспект професійної підготовки під час 
навчаннѐ у закладі вищої освіти». Організаціѐ діѐльності предметних гуртків, 
об’юднань за інтересами, заходів позанавчального характеру (конкурсів, 
естафет, вікторин, концертних програм, тематичних днів тощо) із напрѐмом 
безпеки надасть формування працеохоронної компетентності молоді 
комплексного характеру.  

Формуваннѐ працеохоронної компетентності майбутніх інженерів 
галузі знань «Електроніка та телекомунікації» варто здійснявати з 
використаннѐм таких педагогічних технологій, ѐк: фасилітаціѐ («формую 
здатність до інтенсивного і грамотного пошуку знань, спричинѐю підвищеннѐ 
ефективності групової роботи, залученості та зацікавленості учасників, 
розкриттѐ їхнього лідерського потенціалу» *9, с. 36+), сase-study («дозволѐю 
застосовувати ситуативне навчаннѐ, використовувати різноманітні джерела 
знань, забезпечую наѐвність не тільки логічної моделі пізнаннѐ, але й 
механізмів образного, інсайтного пізнаннѐ» *10, с. 138]), сторітеллінг 
(«дозволѐю активізувати освітній процес, сприѐю формування світоглѐдних 
позицій на засадах гуманізму та інклязивних компетентностей, спонукаю 
викладача до професійного розвитку, удосконаленнѐ вміннѐ опрацьовувати 
інформація, її візуалізувати» *11, с. 305+), дистанційне навчаннѐ, контекстне 
навчаннѐ, застосуваннѐ проектних технологій тощо.  

Основними формами й методами навчаннѐ, що сприѐять ѐкісній 
реалізації завдань моделяваннѐ процесу формуваннѐ працеохоронної 
компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації», ю проблемні лекції, семінари-диспути, самостійна робота, 
ділові ігри, комплексний інтердисциплінарний проект, практика тощо в 
колективній, груповій та індивідуальній формах організації.  

Оцінявально-результативний блок пропонованої моделі охопляю  
компоненти, критерії, відповідні показники та рівні сформованості 
працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі знань 
«Електроніка та телекомунікації», діагностичний інструментарій длѐ їх 
визначеннѐ, а також результат процесу, відтвореного в зазначеній моделі.  

У нашій моделі зафіксовано, що працеохоронна компетентність 
майбутніх інженерів зазначеної галузі знань виѐвлѐютьсѐ в юдності 
потребово-мотиваційного (усвідомленнѐ важливості створеннѐ безпечних 
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умов праці у професійній діѐльності, наѐвність потребово-ціннісних 
оріюнтацій у контексті безпечної діѐльності тощо), знаннюво-оцінявального 
(знаннѐ про наѐвні небезпеки та їх безпечне усуненнѐ, аналіз ситуації з 
точки зору безпечності, прогнозуваннѐ безпечності тощо) та операційно-
діѐльнісного (особистісні ѐкості: рішучість, ініціативність, ризикованість 
тощо та дії: прийнѐттѐ рішеннѐ за наѐвності загрози; професійно безпечне 
оріюнтуваннѐ тощо) компонентів. 

З урахуваннѐм структури формуваннѐ працеохоронної 
компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації» визначено критерії та показники її сформованості. 
Критерій – це мірило длѐ визначеннѐ, оцінки предмета чи ѐвища; ознака, 
взѐта за основу класифікацій; підстава длѐ оцінки чогось. Критерії, ѐк 
зазначаю З. Курлѐнд, ю необхідноя й достатньоя умовоя виѐвленнѐ або 
існуваннѐ ѐкогось ѐвища чи процесу, мірилом його оцінки. Дослідницѐ 
переконливо доводить, що «розглѐд будь-ѐкої досліджуваної величини 
повинен вклячати в себе не тільки її ознаки, а й критерії, ѐкі визначаять 
вираженість тіюї чи іншої ознаки в розглѐдуваному процесі» *12, с. 9+. Нами 
виокремлено критерії й показники формуваннѐ працеохоронної 
компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 
телекомунікації», зокрема: потребово-мотиваційний (наѐвність потреби до 
пізнаннѐ професійних ризиків, сформованість мотивів до розвитку 
працеохоронної компетентності, ініціативність щодо забезпеченнѐ безпеки 
праці), знаннюво-оцінявальний (знаннѐ понѐтійно-термінологічного 
апарату, необхідного длѐ здійсненнѐ працеохоронної діѐльності, 
оволодіннѐ знаннѐми про можливі безпеки галузі), операційно-
діѐльнісний (сформованість професійно-безпечного оріюнтуваннѐ, умінь 
щодо координації працеохоронної діѐльності, самостійність розв’ѐзаннѐ 
працеохоронних задач, виѐв соціальної відповідальності). 

Окреслені критерії й показники ю об’юктивними, логічно 
систематизованими й повними, оскільки ґрунтуятьсѐ на досліджуваній 
проблемі формуваннѐ працеохоронної компетентності майбутніх 
інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації» та розкриваять 
основний зміст вихідного понѐттѐ.  

Відповідно до визначених критеріїв і показників диференційовано рівні 
сформованості працеохоронної компетентності майбутніх інженерів – 
низький, середній, достатній, високий. Низький рівень характеризуютьсѐ 
відсутністя потреб до пізнаннѐ професійних ризиків, низькоя 
вмотивованістя до розвитку працеохоронної компетентності, 
безініціативністя та безвідповідальністя, відсутністя базових знань із 
охорони праці. На середній рівень сформованості працеохоронної 
компетентності майбутнього інженера вказую поверхове розуміннѐ вагомості 
означеної ѐкості у професійному становленні фахівцѐ, посередній рівень 
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працеохоронних знань, наѐвність елементарних умінь щодо координації 
працеохоронної діѐльності. Достатній рівень характеризуютьсѐ наѐвними 
знаннѐми понѐтійно-термінологічного апарату, необхідного длѐ здійсненнѐ 
працеохоронної діѐльності, сформованими мотивами до розвитку 
працеохоронної компетентності, ініціативністя й соціальноя 
відповідальністя, самостійністя у вирішенні працеохоронних задач. На 
високий рівень сформованості працеохоронної компетентності майбутнього 
інженера галузі знань «Електроніка та телекомунікації» вказую наѐвність 
потреби до пізнаннѐ професійних ризиків, висока вмотивованість до 
підвищеннѐ рівнѐ працеохоронної компетентності, вагомі знаннѐ в галузі 
охорони й безпеки праці, сформованість професійно безпечного 
оріюнтуваннѐ, умінь щодо самостійного вирішеннѐ працеохоронних завдань 
та організації цього процесу.  

Результатом цілеспрѐмованого впливу, відображеного в моделі, маю 
стати сформованість працеохоронної компетентності студента – 
майбутнього інженера галузі знань «Електроніка та телекомунікації» у 
процесі професійної  підготовки. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, представлена модель формуваннѐ працеохоронної компетентності 
майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації» у 
процесі фахової підготовки передбачаю інтеграція концептуально-
цільового, змістово-процесуально, оцінявально-результативного блоків, 
ѐкі ю взаюмообумовленими та взаюмозалежними, реалізовуятьсѐ через 
дотриманнѐ педагогічних умов, що забезпечуять ефективність 
функціонуваннѐ даної моделі у процесі професійної підготовки. 

Подальшого дослідженнѐ потребую процес діагностуваннѐ рівнѐ 
сформованості працеохоронної компетентності майбутніх інженерів галузі 
знань «Електроніка та телекомунікації». 
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РЕЗЮМЕ 
Зинченко Владимир, Авраменко Александр. Моделирование процесса 

формированиѐ трудоохранной компетентности будущих инженеров области знаний 
«Электроника и телекоммуникации» в процессе профессиональной подготовки. 

В статье представлена и охарактеризована модель формированиѐ 
трудоохранной компетентности будущих инженеров области знаний 
«Электроника и телекоммуникации»; определены принципы и подходы к 
осуществления указанного процесса; охарактеризованы педагогические условиѐ, 
формы и методы формированиѐ трудоохранной компетентности; обозначены 
уровни ее сформированности. 

Ключевые слова: трудоохраннаѐ компетентность, моделирование, модель, 
подходы, метод, уровни, будущие инженеры. 

 
SUMMARY 

Zinchenko Volodymyr, Avramenko Oleksandr. Modelling of the process of formation 
of labour protection competence of the future engineers in the branch of study “Electronics 
and Telecommunications” during professional training. 

The article presents and characterizes the model of formation of labour protection 
competence of the future engineers in the branch of study “Electronics and 
Telecommunications”. The complex of interrelated theoretical (analysis, synthesis, 
comparison, matching of different views of the problem of research, generalization) and 
empirical (pedagogical observation) methods has been used. 

Labour protection competence of a future engineer has been emphasized as an 
integral person’s quality that defines his or her ability to preserve personal life as well as staff 
members’ lives during independent professional activity and is demonstrated in the ability to 
navigate in difficult professional situations, skills to analyze potential hazards at stages of 
design, manufacture and operation of equipment, taking system management decisions to 
eliminate hazards. 

Modeling the formation of labour protection competence of the future engineers in 
the branch of study “Electronics and Telecommunications” provides for a harmonious 
combination of individual qualities, professional knowledge, abilities and skills and their 
expression in the process of student’s personality development and his or her professional 
training. It consists of conceptual-purposeful, content-procedural and evaluation-efficient 
blocks that are interrelated and mutually sound. 

The article describes in detail each block and all its components, in particular: there 
have been characterized pedagogical conditions, technologies, forms and methods of 
formation of labour protection competence, its stages; principles and approaches have been 
defined, the levels of formation have been outlined. 

It has been accentuated that the result of the targeted influence reflected in the model 
should be the formation of labour protection competence of a student – a future engineer of the 
branch of study “Electronics and Telecommunications” during professional training. 

The process of diagnosing the level of formation of labour protection competence of 
the future engineers in the branch of study “Electronics and Telecommunications” requires 
further research. 

Ключові слова: labour competence, modeling, model, approaches, method, levels, 
future engineers. 

 
 




