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МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ АВТОСЛЮСАРІВ В ЦЕНТРАХ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

Анотація. У статті визначено гіпотезу щодо педагогічної доцільності 

формування професійної компетентності та ефективності моделі формування 

професійної компетентності у майбутніх автослюсарів; висунуто 

припущення, про те, що формування професійної компетентності у 

майбутніх автослюсарів у центрі професійно-технічної освіти буде 

ефективнішим, якщо: вивчити досвід такої підготовки у зарубіжній та 

вітчизняній практиці; розробити й обґрунтувати характеристики знань, умінь 

і навичок з професійних та природничо-математичних дисциплін у майбутніх 

автослюсарів; реалізувати системний, компетентнісний та особистісно-

орієнтований підходи до формування професійної компетентності у процесі 

професійної підготовки; визначити й обґрунтувати критерії й рівні 

сформованості професійної компетентності у майбутніх автослюсарів; 

змоделювати процес формування професійної компетентності і реалізувати 

його в педагогічній практиці. 
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професійна компетентність майбутніх автослюсарів, методика, педагогічна 

методика формування професійної компетентності. 

О. Дубинина  

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ АВТОСЛЕСАРЕЙ В 

ЦЕНТРАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье определены гипотезу о педагогической 

целесообразности формирования профессиональной компетентности и 
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эффективности модели формирования профессиональной компетентности у 

будущих автослесарей; выдвинуто предположение, о том, что формирование 

профессиональной компетентности у будущих автослесарей в центре 

профессионально-технического образования эффективным, если: изучить 

опыт такой подготовки в зарубежной и отечественной практике; разработать 

и обосновать характеристики знаний, умений и навыков по 

профессиональным и естественно-математических дисциплин в будущих 

автослесарей; реализовать системный, компетентностный и личностно 

ориентированный подходы к формированию профессиональной 

компетентности в процессе профессиональной подготовки, определить и 

обосновать критерии и уровни сформированности профессиональной 

компетентности у будущих автослесарей; смоделировать процесс 

формирования профессиональной компетентности и реализовать его в 

педагогической практике. 

Ключевые слова: компетентности, профессиональная компетентность, 

профессиональная компетентность будущих автослесарей, методика, 

педагогическая методика формирования профессиональной компетентности. 
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METHOD FOR STUDYING THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

IN FUTURE MECHANIC CENTERS OF VOCATIONAL EDUCATION 

Abstract. The article outlines the hypothesis about teaching appropriate 

professional competence and efficiency of the model of professional competence 

in future mechanic, been suggested that the professional competence of future 

mechanic in the center of vocational education will be more effective if: learn from 

the experience of such training in foreign and domestic practice, develop and prove 

the characteristics of knowledge and skills of professional and natural and 

mathematical sciences in future mechanic, implement the system, competence and 

student-centered approaches to professional competence in the process of training, 

to determine and justify the criteria and levels of development of professional 
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competence in future mechanic, simulate the process of professional competence 

and implement it in teaching practice. 

Keywords: competence, professional competence, professional competence 

future mechanic, methods, pedagogical methods professional competence. 

 

Постановка проблеми дослідження. Актуальність вивчення стану 

сформованості професійної компетентності у майбутніх автослюсарів в 

центрах професійно-технічної освіти зумовлена перемінами у соціально-

економічному житті країни, що відбулися за останні роки. Входження 

України до світових та Європейських структур, розширення ринків праці 

висуває нові вимоги щодо професійної підготовки кваліфікованих 

робітників. Вимагають перегляду, переосмислення й оновлення зміст 

професійної діяльності кваліфікованих робітників, як у відповідності до 

нових кваліфікаційних характеристик так і до зростаючих особистих потреб 

молоді. Поява нових матеріалів, інструментів, технологій вимагає нового 

зростаючого рівня знань, умінь і навичок. Поряд з тим реальність навчально-

виховного процесу така, що з кожним роком інтерес підлітків до робітничих 

професій падає, а практика вимагає зростаючий рівень їх знань, умінь і 

навичок. Причинами такого стану є як загальне пасивне відношення в 

суспільстві до виробничої діяльності (в останні роки культивуються в 

суспільстві професії економічного та юридичного профілю), низька ціна 

людської праці, девальвація суспільної цінності людини праці, так і зміст 

професійного навчання який не відповідає як сучасним суспільним потребам 

так й особистим потребам молоді.   

Актуальними стають проблеми розробки нових підходів до побудови 

змісту формування професійної компетентності майбутніх робітників, 

створення принципово нових моделей розвитку процесу навчання та 

професійної підготовки підростаючого покоління. Відбувається корекція 

основної мети професійної підготовки: крім формування у молоді 

професійних знань і умінь в сфері виробництва і послуг, необхідне 



Теорія та методика управління освітою, № 9, 2012 р.  

формування у учнів особистих якостей направлених на усвідомлений вибір 

майбутньої кар’єри.  

Відповідно до вище зазначених проблем розроблено стратегію 

розвитку вітчизняної професійно-технічної освіти, яку окреслено у низці 

державних документів: у Законі України «Про професійно-технічну освіту» 

(від 10 лютого 1998 р.) та у новій його редакції (від 11.09.2003 р.), у Законі 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

професійно-технічної освіти» (від 11.09.2003 р.), у Постанові Кабінету 

Міністрів України) «Про затвердження державного стандарту професійно-

технічної освіти» (від 17.08.2002 р.), Концепції Державної цільової програми 

розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки (2010), Проекті 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки та 

інших [11,12]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поліаспектність проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах 

професійно-технічної освіти знайшла своє відображення у різних напрямах 

педагогічних досліджень.  

Її аспекти знайшли своє відображення у працях: В. Г. Кременя, 

В. В. Олійника, С. У. Гончаренка, І. А. Зязюна, Н. Г. Никало, О. Я. Савченко, 

О. В. Сухомлинська, В. О. Радкевич, та ін.. Висвітлювали проблему і 

зарубіжні дослідники: Дж. Равен, Р. Бернс, С. Корчинський, К. Роджерс, та ін 

[5,10,13].    

Компетентність, як наукова категорія тлумачиться вітчизняними та 

зарубіжними вченими в аспектах: філософському (В. Г. Кремень, І. А. Зязюн, 

В. П. Андрушенко, П. Ю.  Саух, Б. М. Бім-Бад, Б. С. Гершунський, С. І. Гессен); 

психологічному (К. А. Абульханової-Славської, Б. Г. Ананьєва, 

О. В. Петровського, С. Л. Рубінштейна); педагогічному (І. А. Зязюн, І. Ф. Ісаєв, 

Н. В. Кузьміна, М. Д. Нікандоров, О. М. Новиков, Ю. В. Варданян, 

В. І. Загвязінський, Г. М. Подчалімов, В. О. Сластьонін, Т. І. Шахматов, 

Г. К. Маркова, Дж. Равен, Б. Оскарссон, С. Шо, В. Хутмахер, Г. Халаж); в аспекті 
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теорії навчальних завдань (Г. Є. Балла, Г. О. Машбиця); в аспекті професійної 

освіти (Н. Г. Ничкало, , П. Г. Лузан, В. М. Манько,Є. В. Кулик, Н В. О. Радкевич, 

М. Олександрова) [5,6,8,10,13]. 

Мета статті полягає у розробці та експериментальній перевірці 

методики вивчення стану сформованості професійної компетентності у 

майбутніх автослюсарів в центрах професійно-технічної освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою перевірки 

ефективності процесу формування професійної компетентності майбутніх 

автослюсарів нами використано педагогічний експеримент в основі якого 

лягли методики М. Рокича, А. Маркової та ін. [8]. Ці методики надають 

можливість досліджувати рівень сформованості професійних, індивідуально-

особистісних та технічних якостей; ступінь прояву гностичного, 

процесуального та особистісного компонентів професійної компетентності у 

майбутніх автослюсарів. 

Головна мета експериментальної роботи полягала в перевірці наукової 

гіпотези щодо педагогічної доцільності формування професійної 

компетентності та ефективності розробленої нами організаційно-педагогічної 

моделі, її етапів та основних компонентів, що характеризують формування 

професійної компетентності у майбутніх автослюсарів як виду професійної 

діяльності. У дослідженні висунуто припущення, про те, що формування 

професійної компетентності у майбутніх автослюсарів у центрі професійно-

технічної освіти буде ефективнішим, якщо: вивчити досвід такої підготовки у 

зарубіжній та вітчизняній практиці; розробити й обґрунтувати 

характеристики знань, умінь і навичок з професійних та природничо-

математичних дисциплін у майбутніх автослюсарів; реалізувати системний, 

компетентнісний та особистісно-орієнтований підходи до формування 

професійної компетентності у процесі професійної підготовки; визначити й 

обґрунтувати критерії й рівні сформованості професійної компетентності у 

майбутніх автослюсарів; змоделювати процес формування професійної 

компетентності і реалізувати його в педагогічній практиці. 
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Актуальність проведеного дослідження визначалася: потребами ринку 

праці в професійно-компетентних автослюсарях; підвищенням вимог до 

якості професійної підготовки майбутніх робітників сфери обслуговування 

автомобіля у центрах ПТО; необхідністю розробки й наукового 

обґрунтування ефективної моделі для формування професійної 

компетентності у майбутніх автослюсарів. 

Експериментальне дослідження мало на меті: 

• виявити реальну мотиваційну готовність учнів у центрах ПТО до 

набуття професії «слюсар з ремонту автомобіля»; 

• розробити та науково обґрунтувати критерії, показники й рівні 

сформованості професійної компетентності у майбутніх автослюсарів; 

• виявити рівні сформованості професійної компетентності учнів у 

центрах ПТО з професії «слюсар з ремонту автомобіля»; 

• підібрати й адаптувати методики визначення рівнів 

сформованості професійної компетентності у майбутніх автослюсарів 

(контрольної та експериментальної груп) на початковому та кінцевому 

етапах дослідження;  

• визначити тривалість експерименту; 

• за експериментальними даними перевірити ефективність 

упровадження організаційно-педагогічної моделі формування професійної 

компетентності у майбутніх автослюсарів у центрах ПТО. 

Експериментальне дослідження проводилося у три етапи. На першому 

етапі (2008-2009 рр.) – було визначено проблему наукового пошуку, 

здійснено аналіз науково-методичної, психолого-педагогічної та нормативно-

правової літератури з теми дослідження. Визначено мету, окреслено 

завдання, розроблено програму й методику дослідження. Проведено 

констатувальний етап експерименту. 

На другому етапі (2009-2010 рр.) проведено формувальний етап 

педагогічного експерименту з використанням моделі формування 
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професійної компетентності майбутнього автослюсаря в центрі професійно-

технічної освіти. Зокрема було апробовано розроблені навчальну програму з 

фізики, навчальний план до відповідної програми, перевірено розроблений 

авторський електронний навчально-методичний комплекс з фізики для учнів 

професійно-технічних навчальних закладів. 

На третьому етапі (2010-2011 рр.) відкориговано окремі процеси 

експерименту, зокрема, організаційно-педагогічну модель формування 

професійної компетентності майбутнього автослюсаря в центрі професійно-

технічної освіти. Проведено також порівняння даних двох етапів 

експерименту (констатувального та формувального), сформульовано кінцеві 

висновки, систематизовано й узагальнено дослідний матеріал безпосередньо 

в дисертаційній роботі та наукових публікаціях, оприлюднено основні 

положення та висновки дослідження. 

Дослідженням було охоплено близько 700 учнів, 18 викладачів, 24 

майстрів виробничого навчання та 9 представників адміністративного складу 

центрів ПТО. З об’єктивних причин, зокрема, на констатувальному та 

формувальному етапах експерименту ми вдалися до вибіркового 

спостереження. Особливістю вибіркового спостереження, порівняно з 

іншими видами несуцільного спостереження, є те, що при відборі одиниць у 

вибіркову сукупність забезпечується рівна йоміврність попадання кожної 

одиниці до вибірки. Це досягається засобами математичної статистики [2]. 

З метою забезпечення проведення формувального етапу експерименту, 

порівняння його результатів і перевірки ефективності організаційно-

педагогічної моделі та впровадження методичних рекомендацій з метою 

формування професійної компетентності у майбутніх автослюсарів ми 

вважаємо за необхідне в межах дослідження виділити два типи груп: 

контрольні та експериментальні групи. 

При розподілі груп на експериментальні та контрольні ми дотримувалися 

таких умов: групи не відрізнялися за кількісним складом; якісний склад груп за 

результатами вхідного контролю мав незначні відмінності (0,65–0,77 бала); в 
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експериментальних та контрольних групах навчальний процес проводили одні й 

ті ж викладачі. Дотримання вимог до статистичної вибірки забезпечило 

об’єктивність і валідність експерименту отриманих результатів, виявлення 

закономірностей процесу формування професійної компетентності в учнів, 

які здобувають професію «слюсар з ремонту автомобіля». 

Кількість аудиторних годин для контрольної та експериментальної груп 

з дисципліни «Фізика», згідно навчальним планом, та навчальною 

програмою, була однакова. Відповідно кількість уроків та контроль знань і 

вмінь (тематичне й семестрове оцінювання) учнів були тотожними, 

викладання здійснювалося постійними викладачами з якими проводилася 

відповідна методична робота. 

Для проведення формувального експерименту нами розроблено 

методичні рекомендації з формування професійної компетентності 

кваліфікованого робітника у навчанні фізики, розроблено електронний 

навчально-методичний комплект з фізики для професійно-технічних 

навчальних закладів, а також на базі рекомендованої Міністерством освіти 

науки, молоді та спорту України навчальної програми з фізики розроблено 

авторську програму [2]. 

Оскільки під час експерименту не пропонувалося до впровадження 

ніяких нових дисциплін, то проводилась інтеграція вже наявних дисциплін, а 

саме: було визначено за доцільне інтегрувати для професії «слюсар з ремонту 

автомобіля» фізику та будову, експлуатацію й ремонт автомобіля. 

Акцентували увагу на тому, що при навчанні предмета «фізика» варто 

використовувати проекти та ІКТ технології навчання які, б сприяли 

поліпшенню засвоєння учнями знань, умінь та навичок, які в подальшому 

реалізуються ними у професійній діяльності[3]. 

Для досягнення мети й завдань експериментального дослідження нами 

було обґрунтовано й застосовано комплекс методів, що є організаційно-

технологічною та дидактичною основою технології формування професійної 

компетентності майбутніх автослюсарів. 
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З метою вивчення стану професійної компетентності у центрах ПТО, 

розуміння учнями сутності професійної компетентності й їхньої готовності до 

цілеспрямованого її формування, визначення рівня, усвідомлення ними 

необхідності розширення професійних знань та набуття практичних навичок нами 

проведено опитування та анкетування майбутніх автослюсарів, які брали участь у 

науковому експерименті. В експерименті важливе значення надавалося аксіолого-

мотиваційному критерію. Результати дослідження доли змогу виділити групи 

мотивів, що спонукають учнів до формування професійної компетентності. 

Відсотковий показник пізнавальних мотивів у майбутніх робітників сфери 

обслуговування автомобіля виявився 24%. Це пояснюється їхнім стійким 

професійним інтересом (прагненням розвинути технічні знання, вміння та навички, 

задовольнити матеріальні потреби тощо). Комунікативні мотиви становлять 16% 

від загальної кількості опитувальних учнів. Навчальні мотиви виявлено у 36% 

учнів, що пояснюється переважно прагненням отримати високу оцінку своїх знань, 

мотиви професійних досягнень і подальшого розвитку кар’єри виявлено у 23 % 

учнів, мотиви особистого престижу – 17 % учнів, які базуються здебільшого на 

тому, щоб утвердити себе як творчу, технічно грамотну й інтелектуально 

розвинену особистість [4]. 

У процесі професійного становлення велике значення надавалося 

професіограмі. Учні знайомилися з кваліфікаційними вимогами, які 

висуваються перед ними для здобуття професії «слюсар з ремонту 

автомобіля». Їм було запропоновано виконати різні психологічні тести й 

професійні завдання, діагностуванню їхніх знань, умінь та навичок. Крім 

цього, учнів оцінювали викладачі та одногрупники, що в процесі проведення 

експерименту стимулювало майбутніх автослюсарів до набуття професійних 

компетенцій та цінностей, умінню самостійно регулювати навчально-

пізнавальну діяльність з метою самовдосконалення. 

У процесі констатувального експерименту майбутнім автослюсарям 

було запропоновано оцінити свій рівень володіння професійною 

компетентністю, відповівши на такі запитання: 
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Чи можете Ви: 

• розбирати вантажні автомобілі, крім спеціальних, дизельних, 

легкових, автобусів завдовжки до 9,5 м; 

• ремонтувати, збирати прості з’єднання і вузли автомобілів; 

• знімати і встановлювати нескладну освітлювальну арматуру; 

• розбирати, зрощувати, ізолювати / паяти проводи;  

• виконувати кріпильні роботи під час першого і другого 

технічному обслуговування;  

• усувати виявлені дрібні несправності; 

• виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14-му квалітетами 

(5–7-м класами точності) із застосуванням пристосувань, слюсарного і 

контрольно-вимірювального інструментів; 

• виконувати роботи середньої складності з ремонту і складання 

автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. 

Учні самостійно оцінювали свій рівень сформованості професійної 

компетентності. Результати самооцінки такі: учні контрольних груп 

визначають свій рівень професійної компетентності як низький (22%), 

середній (71%), достатній (7 %), а учні експериментальних груп – як низький 

(13%), середні (66%), достатній (21%). Як бачимо, суттєві позитивні зміни 

засвідчують показники експериментальних груп. 

Потім ми запропонували учням згадати когось із фахівців, з якими їм 

доводилося працювати під час виробничої практики, та оцінити 

сформованість у них професійної компетентності за такими критеріями: 

«висока», «середня», «низька», «дуже низька». Результати опитування 

подано в табл. 1.  

За показниками табл. 1. зробимо висновки: високим рівнем професійної 

компетентності у сфері обслуговування автомобіля, на думку учнів, 

володіють 38% робітників у більшості (49%) вона сформована на середньому 

рівні, у 8% – низька і в 5% – дуже низька.  
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Таблиця 1.  

Результати оцінювання рівнів сформованості ПК у робітників сфери 

обслуговування автомобіля, у % 

Рівні оцінювання високий  середній  низький  дуже 

низький 

 38 49 8 5 

 
 
У наступному запитанні ми з’ясовували, чи вважають учні за потрібне 

формування професійної компетентності в центрах ПТО. Ствердно відповіли 

92% респондентів, 5% опитуваних не змогли відповісти, а 3% учнів 

вважають, що ні. Відповіді на наступне запитання перегукуються з 

відповідями на друге: «Чи хотіли б Ви оволодіти професійними знаннями, 

вміннями та навичками в процесі навчання в центрі професійно-технічної 

освіти?». Ті учні, які відповіли «так», вважають, що володіння професійною 

компетентністю певною мірою гарантує їм влаштування на роботу відразу по 

закінченні навчального закладу, ширший спектр вибору робочого місця, 

взаєморозуміння з роботодавцями, комфорт у новому колективі. Інші 

респонденти не до кінця усвідомлюють значущість володіння професійними 

знаннями, вміннями та якостями на високому рівні у подальшій професійній 

діяльності. 

На запитання щодо видів роботи у центрі ПТО, яка сприяє формуванню 

професійної компетентності, респонденти надають перевагу комплексній 

роботі, зокрема 38% учнів вважають, що формуванню професійної 

компетентності сприяє виховна робота, 29% учнів вважають, що навчальна 

робота, 33% вважають, що виробнича робота. Отже, перевага надається 

виховній та виробничій роботі.  

Щодо намірів у майбутньому працювати слюсарем з ремонту автомобіля 

ствердно відповіли 82% респондентів, 17% вважають, це може бути лише за 

сприятливих умов (високої санітарної-гігієни праці, високої оплати праці, 
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сприятливого психологічного клімату в колективі). Таких, що не змогли 

відповісти, був 1%, таких, що не мають наміру у майбутньому здійснювати 

професійну діяльність, виявилося 3%. Отже, більшість респондентів виявили 

позитивне ставлення до потреби формування знань, умінь, навичок та 

професійних якостей для подальшої успішної професійної діяльності, що 

остаточно підтверджує актуальність нашого дослідження.  

З метою виявлення стану впровадження моделі формування професійної 

компетентності майбутнього автослюсаря в центрах ПТО. Варто зауважити, 

що на якість професійних навичок майбутніх автослюсарів впливають 

педагогічні умови формування професійної компетентності автослюсарів. 

Під якими ми розуміємо обставини, за яких буде забезпечено ефективний 

розвиток професійної компетентності майбутніх робітників сфери 

обслуговування автомобіля у процесі навчання природничо-математичних 

дисциплін.  

Процес навчання організовувався в контексті впровадження 

інтегрованого й інтерактивного навчання фізики, що сприяло формуванню 

професійної компетентності майбутнього автослюсаря. Використання 

комп’ютерних технологій значно підвищує професійну мобільність 

майбутніх робітників сфери обслуговування автомобіля. Використовуючи 

ІКТ на уроках з фізики, майбутні автослюсарі набувають навичок 

використання комп’ютера при діагностиці автомобіля. Тобто підключення до 

бортового комп’ютера автомобіля дає змогу майбутньому робітникові 

виявити несправності у роботі системи автомобіля [1,3].  

З метою збільшення зацікавленості до майбутньої професії учням 

пропонувалося на уроках фізики готувати проекти, які стосуються їхньої 

професійної діяльності. Наприклад, вивчаючи термодинаміку, підготувати 

проект «Захист атмосфери, води та ґрунту від забруднення», вивчаючи тему 

«Електродинаміка. Електричний струм» можна розробити проект 

«Перспективи розвитку електротранспорту та його переваги». Таким чином, 

працюючи над проектами учні бачили зростання свого професійного рівня, 
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що в свою чергу збільшувало зацікавленість до обраної професії. При цьому 

майбутні автослюсарі поглиблювали та розширювали знання у сфері 

автотранспорту [4]. 

Відповідно до етапів формування професійної компетентності майбутніх 

автослюсарів ними було створено всі умови для подальшого розвитку на 

шляху до професійної діяльності. Ми забезпечили організацію зовнішнього 

середовища, яке сприяло б розвитку пізнавальних інтересів у учнів, 

усвідомленню значущості набуття професійних знань та умінь. Це 

передбачало забезпечення кабінетів та майстерень необхідною матеріально-

технічною базою, створення відповідних санітарно-гігієнічних умов. 

Виконання викладачами допоміжної функції і постановка учня в суб’єктивну 

позицію сприяли активізації процесу засвоєння ним нових знань, 

налагодженню партнерських зв’язків. Цього ми досягли за допомогою різних 

ігрових та проблемних методів, які сприятимуть конструюванню учнями 

нових знань та розвитку умінь. 

Висновки. Отже, педагогічна методика формування професійної 

компетентності у майбутніх автослюсарів в центрах професійно-технічної 

освіти охоплює чотири етапи, які відповідають структурі формування 

професійної компетентності. Технологічність методики досягається за 

рахунок дотримання вимог поступового переходу від простого до складного, 

своєчасного діагностування, прогнозування, контролю, корекції й оцінки 

процесу формування інтересу.    

Для діагностування розробленої методики в дослідженні нами було 

розроблено критерії, відповідні їм показники та рівні, які відображають його 

змістовну та організаційну сторони.  

До науково-методичного забезпечення реалізації запропонованої методики 

формування професійної компетентності у майбутніх автослюсарів в центрах 

професійно-технічної освіти належить електронний навчально-методичний 

комплекс «Фізика для професійно-технічних навчальних закладів» та спецпредмет 

«Будова, експлуатація та ремонт автомобіля»   
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Експериментальна робота з перевірки ефективності змодельованої 

методики формування професійної компетентності у майбутніх автослюсарів в 

центрах професійно-технічної освіти підтвердила основні теоретичні положення 

дослідження. Внаслідок проведеного формуючого експерименту відбулися 

статистично значущі зміни у рівнях формування  професійної компетентності у 

майбутніх автослюсарів в центрах професійно-технічної освіти в 

експериментальних групах, які значно перевищують показники контрольних 

груп, що підтвердило всі основні теоретичні положення дисертації. 

Виконане дослідження не вичерпує усіх проблем формування професійної 

компетентності у майбутніх автослюсарів в центрах професійно-технічної освіти. 

Подальшої розробки потребують дослідження інтелектуального наповнення змісту 

навчання предмету «Технології», дослідження особистих якостей учня які 

впливають на формування стійкого інтересу до трудового навчання, взаємодії 

продуктивної праці з теоретичним навчанням.  
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