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Розглянуто проблему формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахівців із охоро-

ни праці. Авторами виділено терміни до чотирьох категорій лексики офіційно-ділового стилю при професійно-

термінологічній підготовці майбутніх інспекторів із охорони праці. Розглянуто ключові професійно-

термінологічні компетенції та компетентності при підготовці бакалаврів із професійної освіти до фахової діяль-

ності, що дозволить підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці та забезпечити виробництво квалі-

фікованими фахівцями з охорони праці. Студентам спеціальності 015 Професійна освіта (охорона праці) запро-

поновано професійні терміни для обов’язкового ознайомлення та вивчення. Досліджено рівні сформованості 

професійно-термінологічної компетентності студентів, визначено обсяг термінологічних знань у студентів  та 

емпіричним шляхом виявлено їх здібність до саморозвитку. Встановлено, що застосування різних ефективних 

педагогічних технологій, при вивченні фахових дисциплін, формує у здобувачів освіти термінологічну компе-

тентність, професійні уміння; сприяє підвищенню загального рівня фахових знань студентів, розширенню тер-

мінологічного словника, розвитку пізнавальних та вольових якостей; вчить здійснювати інформаційно-

навчальну та експериментально-дослідницьку діяльність; спонукає до саморозвитку та самовдосконалення. 

Ключові слова: професійна підготовка, терміни, компетенція, професійно-термінологічна компетентність, 

професійна лексика, фахові дисципліни, навчальний процес. 
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Рассмотрена проблема формирования профессионально-терминологической компетентности будущих спе-

циалистов по охране труда. Авторами выделено термины к  четырем категориям лексики официально-делового 

стиля при профессионально-терминологической подготовке будущих инспекторов по охране труда. Рассмотре-

но ключевые профессионально-терминологические компетенции и компетентности при подготовке бакалавров 

профессионального образования к профессиональной деятельности, что позволит повысить их конкурентоспо-

собность на рынке труда и обеспечить производство квалифицированными специалистами по охране труда. 

Студентам специальности 015 Профессиональное образование (охрана труда) предложено профессиональные 

термины для обязательного ознакомления и изучения. Исследованы уровни формирования профессионально-

терминологической компетентности студентов, определен объем терминологических знаний у студентов и эм-

пирическим путем выявлены их способность к саморазвитию. Установлено, что применение различных эффек-

тивных педагогических технологий, при изучении профессиональных дисциплин, формирует у соискателей 

образования терминологическую компетентность, профессиональные умения; способствует повышению обще-

го уровня профессиональных знаний студентов, расширению терминологического словаря, развития познава-

тельных и волевых качеств; учит осуществлять информационно-учебную и экспериментально-исследо-

вательскую деятельность; побуждает к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, термины, компетенция, профессионально-термино-

логическая компетентность, профессиональная лексика, профессиональные дисциплины, учебный процесс. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тенденції розвитку 

вищої освіти України характеризуються пошуком 

різноманітних підходів до побудови освітнього про-

цесу, тому на сучасному етапі реформування актуа-

льні такі концептуальні підходи як компетентніс-

ний, системний, особистісно зорієнтований, діяльні-

сний, що забезпечують встановлення зв’язків викла-

дач – студент задля розвитку особистості та форму-

вання професійних якостей [1].  

Процес формування професійно-термінологічної 

компетентності сучасного фахівця – складний та 

багатогранний [2]. Перспективним кроком у даному 

напрямку є використання комплексного підходу, 

щоб отримати в кінцевому результаті компетентну, 

всебічно-розвинену, творчу особистість, здатну кри-

тично мислити та мати високий рівень володіння 

професійної лексики. 

Сучасний прогрес у науці значною мірою впливає 

на розвиток науково-технічного мовлення та веде до 

все більшої його стилістичної диференціації, зокрема 

розвитку окремих термінологічних систем, які є важ-

ливим складником загальної лексичної системи. Нау-

кова термінологія відіграє важливу роль у державот-

воренні і є показником розвитку наукового, соціаль-

но-економічного та культурного поступу країни [3]. 

Сучасний студент повинен чітко усвідомлювати, 

що фахове мовлення необхідне майбутньому фахів-

цю, зокрема із охорони праці, для того, щоб вести 

професійний діалог та налагоджувати комунікативні 

зв’язки з партнерами, колегами, студентами у своїй 
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професійній діяльності, вміти працювати в команді, 

критично мислити, складати акти, приписи, наряди-

допуски, проводити інструктажі. 

Аналіз літературних джерел із досліджуваної 

проблеми свідчить, що професійно-термінологічна 

компетентність майбутніх фахівців є предметом 

вивчення вітчизняних та зарубіжних науковців, а 

саме: Г. Крохмальна [4], О. Сиротін [5], Н. Школяр 

[6], E. Balashov, I. Pasichny, & R. Kalamazh, [7],  

T. Piacente, & A. Tittarelli [8] та ін. 

Г. Крохмальна [4] акцентує увагу на тому, що рі-

вень фахового мовлення передбачає досконале во-

лодіння культурою спілкування та майстерне воло-

діння термінологічної лексики.  

О. Сиротін зазначає, що термінологічна лексика 

необхідна студентам насамперед при читанні спеці-

альних текстів за фахом у закладі вищої освіти з 

метою отримання професійної інформації, для ве-

дення професійно-орієнтованої бесіди або дискусії 

із фахівцями, а також при написанні анотації, рефе-

рату чи повідомлення [5]. 

З огляду на зростання локальних та глобальних 

проблем у сучасному світі охорони праці, досліджува-

на тема є актуальною. Проте, особливості формування 

професійно-термінологічної компетентності майбутніх 

фахівців із охорони праці в навчально-науковому про-

сторі не була предметом окремого дослідження та на-

буває в наш час особливої актуальності. 

Мета дослідження – дослідити особливості фор-

мування професійно-термінологічної компетентнос-

ті студентів при підготовці їх до фахової діяльності.  

Для досягнення мети було використано комплекс 

теоретичних та емпіричних методів: теоретичний 

аналіз періодичних видань, методичної та науково-

педагогічної літератури, з метою визначення сутно-

сті основних понять, виявлення сучасного стану 

досліджуваної проблеми та можливостей у її вирі-

шенні; вивчення і узагальнення педагогічного досві-

ду, прямі й опосередковані спостереження за навча-

льно-виховним процесом, аналіз професійно-

термінологічної компетентності, аналіз процесу за-

своєння студентами професійно-термінологічної 

лексики, формувальний експеримент, узагальнення 

отриманих емпіричних даних, опитування студентів, 

тестування, групові бесіди, анкетування. Результати 

наукових досліджень обробляли методом варіацій-

ної статистики та пакету прикладних програм Mi-

crosoft Office Excel (групова медіана – Ме, середнє 

арифметичне – М, стандартне відхилення – σ, різни-

ця – d, відхилення від середнього – ( dd  ), середнє 

значення різниці пар – d . 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На-

вчання молоді у вищій школі – це час самовдоско-

налення особистості [9, 10, 11]. 

Планування особистого розвитку – процес, керо-

ваний студентами, в якому вони беруть участь, щоб 

покращити свої здібності, робити обґрунтовану, чіт-

ку, справедливу та чесну оцінку власного досвіду 

навчання. Навчальний процес повинен поступово 

заохочувати і дозволяти студентам брати на себе від-

повідальність за планування та оцінку можливостей 

навчання, щоб розвинути сильні сторони та подолати 

нинішні слабкі сторони – розвиток критичного само-

усвідомлення. Це має бути частиною комплексного 

підходу до навчання протягом усього курсу вищої 

школи [12]. 

Сучасні студенти є активними вихованцями, а не 

глядачами. Вони вважають себе учасниками ство-

рення інформації та нових ідей [13, 14]. На думку  

C. Scott [13], навчання в двадцять першому столітті 

базується на трьох педагогічних принципах – персо-

налізація, участь та продуктивність. Ця основа до-

зволить вивчати справжні реальні контексти, здійс-

нювати проекти від початку до кінця, а також вирі-

шувати проблеми, коли вони виникають, що є поту-

жними стратегіями навчання [13]. 

Одним із основних завдань вищої освіти – сфор-

мувати у майбутніх фахівців професійні знання та 

здібність використовувати їх у майбутній професій-

ній діяльності.  

В процесі навчання за фахом, постійно оновлю-

ється та збагачується професійно-термінологічна лек-

сика студентів. Майбутні фахівці перебувають у пос-

тійному пошуку нових загальнонаукових, міжгалузе-

вих термінів, понять із охорони праці, використову-

ють різні методи для їх засвоєння. 

Вивчення студентами фахових дисциплін та тек-

стів професійного спрямування, із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій (персона-

льні комп’ютери; засоби введення й маніпулювання 

текстовою та графічною інформацією; пристрої для 

перетворення даних із графічної або звукової форм 

подання даних у цифрову й назад; засоби й пристрої 

маніпулювання аудіовізуальною інформацією; су-

часні засоби зв’язку; системи штучного інтелекту і 

таке інше) – є ресурсом для збагачення мовного за-

пасу, розширення фахового термінологічного слов-

ника, формування професійно-термінологічної ком-

петентності, комунікативності та кар’єрного зрос-

тання майбутніх фахівців із охорони праці. 

Крім того, збагачення мовленнєвого запасу су-

часного студента здійснюється за рахунок: відвіду-

вання лекційних, лабораторних, практичних, індиві-

дуальних занять; читання фахових текстів, сучасних 

текстів науково-популярного стилю, електронних 

періодичних видань за фахом; освоєння норматив-

но-правових документів; вивчення професійної тер-

мінології; опрацювання термінології з неадаптова-

них текстів наукового стилю; виконання індивідуа-

льних та творчих завдань; написання рефератів, до-

повідей; проведення консультацій (індивідуальних 

чи у вигляді круглих столів); участь у конференціях.  

Викладач, використовуючи різні форми та мето-

ди роботи, формує професійно-термінологічну ком-

петентність студентів, розвиває їх мислення, па-

м'ять, увагу, логіку, інтуїцію, творчість, спонукає до 

саморозвитку, самовдосконалення та індивідуаліза-

ції, для подальшого мобільного вміння доступно, 

лаконічно, чітко висвітлювати власну позицію та 

думку у сфері майбутньої професійної діяльності.  

Майбутні педагоги професійного навчання, ін-

спектори із охорони праці у своїй фаховій діяльнос-

ті, мають володіти професійною компетентністю, 

термінологічною лексикою та культурою спілкуван-

ня, вільно орієнтуватися у законодавчій базі, вико-
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ристовуючи інформаційну мережу Інтернет, вміти 

здійснювати аналіз, вдало застосовувати здобуті 

знання, вміння та навички на практиці, для забезпе-

чення високо результативних, соціально-

економічних та безпечних умов праці. 

На шляху формування професійно-терміно-

логічної компетентності майбутніх фахівців із охо-

рони праці виникають певні труднощі, пов’язані з 

недооцінкою студентами та викладачами актуально-

сті вдосконалення термінологічної підготовки. 

Термінознавство сьогодні переглядає свої тради-

ційні положення про сутність терміну, про специфіку 

наукових текстів і розробляє нові проблеми, серед 

яких чи не найголовнішими є питання про фахову мо-

ву – мову спеціального призначення (LSP), про струк-

тури знань, які стоять за терміном, про когнітивні нау-

кові карти, про професійну комунікацію тощо [15]. 

Мова – явище антропоцентричне, вона не може іс-

нувати без осмислення її одиниць людським розу-

мом. Кожне слово (мовна одиниця), що побутує в 

мові, відповідає якомусь абстрагованому поняттю 

(ментальній одиниці), що функціонує в свідомості 

людини як фрагмент її когнітивного простору. Будь-

яке слово має змістову та формальну (план вира-

ження) організацію [16]. 

Професійно-термінологічна підготовка студентів 

спеціальності 015 Професійна освіта (охорона праці) 

передбачає ознайомлення із лексикою офіційно-

ділового стилю, який поділяють на чотири категорії 

(за В. Жайворонок, В. Бріцин, О. Тараненко [17]): 

- загальномовна (міжстильова) лексика – тру-

дові процеси; різні дії, стани; назви об’єктів, знарядь 

праці і засобів пересування; назви житла, господар-

ських предметів; назви суспільно-політичних по-

нять; назви якостей і властивостей; назви числових і 

хронологічних понять; займенники і службові слова 

та ін. (педагог, інженер, робітник, населення, мігра-

ція, верстат, повінь, будинок, якісний, протиправ-

ний, власність, захід, масштаб, оцінити, зміцнити, 

підвищити рівень та ін.); 

- термінологізована і детермінологізована ле-

ксика – мовні одиниці, які широко вживаються у 

повсякденному житті, але водночас зорієнтовані на 

якусь певну сферу людської діяльності; наукова і 

виробнича термінологія (держава, влада, соціальний 

захист, права та обов’язки громадян, закон, автома-

тизація, комп’ютеризація, модернізація, науково-

технічний (технологічний) рівень, умовивід, ефек-

тивність виробництва та ін.); 

- термінологія – спеціалізована термінологія 

(управління, безпека, ризик, умови праці, припис, 

нормативи, державний нагляд та ін.); 

- власне ділова лексика (канцеляризми) – ді-

лова термінологія, яка за походженням є переважно 

загальновживаною лексикою або похідною від неї 

(акт, догана, закон, постанова, трудова угода, атес-

тація, покарання, законність, чинність та ін.). 

Процес становлення професійно-термінологічної 

компетентності майбутніх фахівців із охорони праці 

розпочинається із вивчення базових дисциплін (1 

курс), потім загальнопідготовчих (2 курс) і профе-

сійних (фахових) дисциплін (3-4 курс) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Навчальні дисципліни, що вивчають студенти спеціальності  

015 Професійна освіта (Охорона праці) в процесі фахової підготовки 
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На початковому етапі навчання, під час вивчення 

базових та фахових дисциплін, студентів знайомлять 

із загальномовною лексикою, потім – термінологізо-

ваною і детермінологізованою лексикою, яка має ву-

жчу сферу вживання, поступово ознайомлюючись із 

галузевою термінологією, термінами, його основними 

ознаками та характеристиками, що відрізняють його 

від звичайних слів, і заключний етап – вивчення вла-

сне ділової лексики та професіоналізмів.  

За результатами вивчення фахових дисциплін 

бакалаври мають бути здатними вирішувати профе-

сійні завдання з урахуванням вимог охорони праці 

та володіти такими професійно-термінологічними 

компетенціями:  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями, термінами; 

- здатність до формування власної світогляд-

ної позиції у загальнонаукових термінах; 

- здатність до самопрезентації у різних умо-

вах загальної та професійної діяльності; 

- здатність реалізовувати освітні проекти за 

допомогою доцільних вербальних та невербальних 

засобів спілкування, управляти пізнавальною діяль-

ністю суб'єктів виробничого й освітнього процесів; 

- здатність приймати участь в підготовці гра-

фіків робіт, замовлень, заявок, інструкцій з охорони 

праці, розпоряджень, карт, схем, освітніх докумен-

тів тощо, а також встановленої документів тощо, а 

також встановленої звітності за затвердженими фо-

рмами й у визначені терміни як для виробничого, 

так і для освітнього процесів; 

- здатність здійснювати професійну діяль-

ність з дотриманням вимог законодавства, стандар-

тів освіти та внутрішніх нормативних документів 

закладу освіти [18, 19]. 

Майбутній фахівець в галузі охорони праці має 

бути здатним до вирішення професійних задач діяль-

ності, пов’язаних із забезпеченням безпеки життя, 

здоров’я і працездатності робочих кадрів та мати такі 

основні професійно-термінологічні компетентності:  

- володіти інформацією чинних нормативно-

правових документів, законодавства, галузевих ста-

ндартів професійної діяльності в установах, на ви-

робництвах, організаціях галузі/сфери; 

- володіти культурою мовлення, обирати оп-

тимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з 

групами та окремими особами; 

- отримувати, опрацьовувати й відтворювати 

за допомогою графічних, математичних, лінгвістич-

них та інших засобів інформацію з предметної обла-

сті державною та іноземною мовами; 

- реалізовувати освітні проекти за допомогою 

доцільних вербальних та невербальних засобів спіл-

кування, управляти пізнавальною діяльністю суб'єк-

тів виробничого й освітнього процесів; 

- підготовка графіків робіт, замовлень, зая-

вок, інструкцій, пояснювальних записок, карт, схем, 

освітніх документів тощо, а також встановленої зві-

тності за затвердженими формами й у визначені те-

рміни як для виробничого, так і для навчально-

виховного процесів [18, 19]. 

Формування професійно-термінологічної компе-

тентності студентів спеціальності 015 Професійна 

освіта (охорона праці) не можливе без ознайомлен-

ня, вивчення та використання професійної терміно-

логії з охорони праці (наприклад: аварійний стан, 

аварія, адміністративний штраф, акт про нещасний 

випадок на виробництві, активна пожежна безпека, 

атестація робочих місць за умовами праці, аудит з 

промислової безпеки і охорони  праці, аудит охоро-

ни праці, безпека умов праці, виробнича безпека, 

виробнича санітарія, виробнича травма, виробничий 

ризик, виробничий травматизм, висновок аудиту, 

висновок експертизи, внутрішній аудит, гігієнічна 

характеристика умов праці, гігієна праці, державний 

нагляд і громадський контроль за охороною праці, 

державний пожежний нагляд, державні міжгалузеві 

та галузеві нормативні акти про охорону праці, дис-

циплінарні проступки, економічне стимулювання, 

експертна організація, законодавчі і нормативно-

правові акти з питань охорони праці, засіб індивіду-

ального захисту, засіб колективного захисту, устат-

кування підвищеної небезпеки, зовнішній аудит, 

ідентифікація небезпек, інструктаж з охорони праці, 

інцидент, колективний договір (угода), комісія з 

охорони праці, людський чинник, медичне протипо-

казання, медичний огляд, напруженість праці, на-

ряд-допуск, небезпека, небезпечна зона, небезпечний 

вантаж, недопустимий ризик, непрацездатність, не-

щасний випадок, нормативно-правові акти з охоро-

ни праці, об'єкт підвищеної небезпеки, охорона пра-

ці, оцінка ризику, пожежна безпека, посудини, які 

працюють під тиском, працездатність, припис, про-

мислова безпека, промислова продукція підвищеної 

небезпеки, професійна захворюваність, професійна 

небезпека, професійний добір, професійний ризик, 

ризик, санітарні норми, система керування охороною 

праці, система управління охороною праці, стандарт 

безпеки праці, страховий ризик, територіальне управ-

ління, техніка безпеки, технічний огляд, технічний 

стан устаткування, травма, тяжкість праці, умови 

праці, управління охороною праці, шкідливі умови 

праці та інші). Терміни за фахом закладають фунда-

мент до майбутньої професіональної діяльності, 

складають основу загальновживаного словника май-

бутнього педагога професійного навчання, інспектора 

з охорони праці. Засвоєння студентами фахової тер-

мінології та розширення їхнього словникового запасу 

максимально забезпечує практичну та правову цін-

ність ділового мовлення, прийняття нестандартних 

рішень, прояву творчих підходів в майбутній профе-

сійній діяльності та розвитку особистісних якостей 

справжнього професіонала своєї справи. 

При формуванні професійно-термінологічної 

компетентності у здобувачів освіти нами були реалі-

зовані наступні педагогічні умови навчання: 

- організація освітнього процесу із застосу-

ванням концептуальних підходів: компетентнісного, 

системного, особистісно-зорієнтованого, діяльніс-

ного; 

- використання міждисциплінарних зв’язків у 

процесі формування професійно-термінологічної 

компетентності майбутніх фахівців; 

- мотивація та стимулювання студентів до 

оволодіння фаховою термінологією; 
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- застосування різних технологій навчання 

для оволодіння новими поняттями та термінами (ін-

новаційні, ІКТ, моделювання, питлювання, індиві-

дуалізація, проблемне навчання, метод проектів та 

інші); 

- підбір різних форм навчання при вивченні 

фахової термінології (бесіда, ділова біда, ділові пе-

реговори, ігри, діалогічне спілкування, семінари, 

конференції, дискути, звіт, усний звіт, виступ, пре-

зентація, доповідь та інше); 

- наближення освітнього процесу до майбут-

ньої фахової діяльності (творчі завдання: приписи, 

інструкції, правила, діалог за професійною темати-

кою; робота із термінологічним словником, стандар-

тами, НПАОП; читання текстів за фахом, вивчення 

нормативної законодавчої бази та інше); 

- створення сприятливих умов навчання до 

саморозвитку та самовдосконалення студентів у 

процесі вивчення професійних термінів.  

Для визначення професійно-термінологічної 

компетентності майбутніх фахівців із охорони пра-

ці, нами було проведено дослідження. 

За умовами експерименту студенти контрольної 

групи навчались традиційно, з використанням існу-

ючих програм, підручників і посібників. Для студе-

нтів експериментальної групи нами було передбаче-

но найбільш ефективні шляхи реалізації відповідних 

педагогічних умов на заняттях із фахових дисцип-

лін, застосовано такі педагогічні технології, як: 

структурно-логічні, інтеграційні, професійно-ділові 

ігрові, тренінгові засоби, інформаційно-

комп’ютерні, діалогово-комунікаційні. Студенти 

експериментальної групи були задіяні у вебінарах, 

веб-конференціях, онлайн-зустрічах. Крім того, ви-

користовуючи мережу Інтернет, студенти готували 

доповіді, статті, інформаційні повідомлення, презе-

нтації, реферати з використанням науково-

професійної термінології. Також, зі студентами були 

проведені ділові ігри, дискусії, круглі столи, тестові 

завдання, термінологічні диктанти, робота зі ДСТУ 

(Охорона праці) та ін. Студенти активно використо-

вували інформаційно-комунікаційні технології при 

роботі із термінологічними словниками, довідника-

ми, нормативними документами (стандарти, норми, 

правила та ін.), самостійно складали кросворди, ре-

буси, схеми, готували стенди з охорони праці, роз-

робляли правила, посадові інструкції для різних ви-

робничих процесів та ін. 

Для розрахунку обсягів засвоєння фахової термі-

нології нами було використано формулу: 

 

Q = K1:K 100 %,                         (1) 

 

де Q – обсяг сформованих фахових термінів (у %); 

K1 – кількість правильно зазначених термінів; K – 

загальна кількість запропонованих фахових термінів 

із охорони праці. 

За результатами тестування (табл. 1) на визна-

чення обсягу термінологічних знань встановлено, 

що 70 % студентів експериментальної групи мали 

високі показники, 30 % – середні. Високий показник 

свідчить про достатній рівень засвоєння фахової 

термінології студентами, про розуміння ними сут-

ності основних понять та явищ, про здатність студе-

нтів замінювати основні терміни більш доступними 

поняттями для їх розуміння, про розуміння ними 

значення професійної термінології для їх майбутньої 

діяльності та зацікавленість у її вивчені. Середній 

показник, вказує на те, що у студентів є необхід-

ність у повторенні тих працеохоронних термінів, що 

не були відтворені, уточненні їх сутності, пошуку 

нових синонімічних замін, демонстрації професій-

них ситуацій їх використання, підвищенні зацікав-

леності при оволодінні професійною термінологією. 

Контрольна група мала наступні результати: 20 % 

студентів мали високий показник, 70 % – середній 

та 10 % – низький (рис. 2.). 

 

 

Таблиця 1 – Показники рівнів обсягу працеохоронних термінологічних знань студентів 

Групи 
Рівні 

Низький (5-30%) Середній (35-70%) Високий (75-100%) 

Контрольна (n=10) 1 7 2 

Експериментальна (n=10) - 3 7 

0

10

20

30

40

50

60

70

низький середній високий

контрольна група

експерентальна група

 
Рисунок 2 – Рівні сформованості професійно-термінологічної компетентності студентів 

 

Професійна термінологія засвоюється та за-

пам’ятовується краще, якщо в цьому беруть участь 

одночасно кілька органів чуттів. Відповідно, при 

вивчення професійної термінології, зрозуміла роль 

малюнків, схем, таблиць, діаграм, завдань проблем-

ного характеру, науково-дослідної роботи та аналізу 

нормативної бази з охорони праці. Це сприяє не 

тільки самому запам’ятовуванню, засвоєнню, але й 
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збереженню вивченого матеріалу в пам’яті, орієнтує 

на розвиток професійної майстерності майбутнього 

фахівця, формує професійно-термінологічну компе-

тентність. У студентів виникає потреба самостійно 

здобувати та поповнювати свої знання, спонукає їх 

до саморозвитку та самовдосконалення. 

Нами було проведено анкетування, з метою ви-

явити здібності майбутніх фахівців до саморозвитку, 

при вивченні ними професійної термінології із засто-

суванням інформаційних технологій навчання та 

ефективних педагогічних умов. Були задіяні ті ж самі 

студенти контрольної та експериментальної групи. 

За результатами анкетування (рис. 3), встановле-

но, що контрольна група (Х1) мала середні та високі 

показники саморозвитку особистості, в межах 60,0-

78,7 %, а експериментальна (Х2) – тільки високі по-

казники – 80,0-94,7 % (Р<0,001) (див. табл. 2, 3). У 

контрольній групі орієнтація на розвиток залежить 

від умов, а у експериментальній групі – сформова-

ний активний розвиток особистості. 
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Рисунок 3 – Результати анкетування студентів 

 

Таблиця 2 – Достовірність відмінностей середніх пов'язаних вибірок контрольної та експериментальної груп, 

(бали) 

Результати анкетування 

в контрольній групі 

(Х1), (n=10) 

Результати анкетування  

в експериментальній групі 

(Х2), (n=10) 

Різниця (d) 
Відхилення від середнього 

( dd  ) 

51 70 19 6,2 

45 65 20 7,2 

54 71 17 4,2 

57 60 3 -9,8 

48 67 19 6,2 

52 65 13 0,2 

51 62 11 -1,8 

55 69 14 1,2 

57 62 5 -7,5 

59 66 7 -5,8 

х х ∑d=128 х 

 

Середнє значення різниці пар 

 

n

xx

n

d
d

 


21           (2) 

8.12
10

128
d  

 

Таблиця 3 – Описова статистика результатів анкетування студентів 

Ме М σ 

група група група 

контрольна, 

(n=10) 

експеримен-

тальна, (n=10) 

контрольна, 

(n=10) 

експеримен-

тальна, (n=10) 

контрольна, 

(n=10) 

експеримен-

тальна, (n=10) 

53,0 65,5 52,9 65,7 1,4 1,2 
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Отже, використовуючи новітні технології на-

вчання у формуванні професійно-термінологічної 

компетентності майбутніх педагогів професійного 

навчання у галузі охорони праці та безпеки життєді-

яльності в закладах професійно-технічної освіти, 

інспекторів із охорони праці, нами було зафіксовано 

позитивний результат, але для подальшого спряму-

вання сучасного фахівця бажано оновити, удоскона-

лити та усучаснити професійно-термінологічну лек-

сику із охорони праці в нормативній документації 

України (ДСТУ, Закони, Положення, Методики, 

нормативні акти та ін.) до сучасного формату розви-

тку виробничих процесів.  

Відповідно, майбутні фахівці із охорони праці 

повинні керуватися актуальною, нормативною, 

професійно-спрямованою лексикою на базі оновле-

них нормативних документів вітчизняних та сучас-

них нормативних документів успішних країн світу 

для модерного розвитку вітчизняного виробництва 

та сталого розвитку нашої держави у 21 столітті.  

ВИСНОВКИ. Узагальнюючи вище сказане, мож-

на прийти до висновку, що застосування інформа-

ційних технологій навчання та ефективних педаго-

гічних умов, при вивченні студентами фахової тер-

мінології, формує у майбутніх фахівців професійно-

термінологічну компетентність, вчить здійснювати 

інформаційно-навчальну та дослідницьку діяльність, 

спонукає до розвитку та самовдосконалення. За ре-

зультатами навчання студенти мають бути здатними 

до вирішення професійних завдань з урахуванням 

вимог охорони праці та мати основні професійно-

термінологічні компетентності. 
Перспективи подальших розвідок у цьому на-

прямі будуть спрямовані на визначення шляхів фо-
рмування професійно-термінологічних компетент-
ностей магістрів перехресного вступу спеціальності 
015 Професійна освіта (охорона праці), які необхідні 
майбутнім фахівцям для належного здійснення про-
фесійної діяльності в галузі охорони праці. 
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Purpose. The article examines the features of the formation of professional and terminological competence in pre-

paring students for professional activities. Methodology. To achieve this goal, a set of theoretical and empirical meth-

ods was used: theoretical analysis of periodicals, psychological, methodological and scientific-pedagogical literature, in 

order to determine the essence of the basic concepts, identify the current state of the problem under study and its solu-

tions; study and generalization of pedagogical experience, direct and indirect observations of the educational process, 

psycholinguistic analysis of professional-terminological competence, analysis of the process of mastering vocabulary by 

students, formative experiment, generalization of the obtained data and empirical data; research results were processed 

by the method of variational statistics and suite of applications Microsoft Office Excel (group median – Me, arithmetic 

mean – M, standard deviation – σ, difference – d, deviation from mean – ( dd  ), mean value of pairs difference – 

d . Results. The levels of formation of professional-terminological competence of students are investigated, the volume 

of terminological knowledge of students is determined and their ability to self-development is revealed empirically. 

Originality. The authors have identified terms for four categories of vocabulary of official business style in the profes-

sional and terminological training of future labor protection inspectors. Emphasis is placed on key professional and ter-

minological competencies and competencies while training the bachelors in vocational education for professional activi-

ties. Professional terms are offered to students of specialty 015 Professional education (labor protection) for obligatory 

acquaintance and studying. Practical value. The results of the received researches are important for development of 

theoretical and practical questions, concerning rational use of the newest pedagogical technologies in forming the pro-

fessional and terminological competence of the modern student. Conclusions. The obtained results show that the study 

of professional terminology by students in classes with the use of various effective pedagogical technologies forms the 

terminological competence, professional skills of students; contributes to the increase of the general level of profession-

al knowledge of students, expansion of terminological vocabulary, development of cognitive and volitional qualities; 

teaches to carry out information-educational and experimental-research activity; encourages self-development and self-

improvement. 

Key words: professional training, terms, competence, professional-terminological competence, professional vocab-

ulary, professional disciplines, educational process. 
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