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Дисертацію присвячено актуальній проблемі формування фахової 

компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі 

професійної підготовки. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у  тому, 

що: вперше обґрунтовано педагогічні умови формування фахової 

компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі 

професійної підготовки (забезпечення мотивації бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій до формування фахової компетентності; оновлення 

змісту, форм та методів фахової підготовки бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій на засадах компетентнісного підходу; удосконалення практичного 

складника професійної підготовки фахівців вказаного профілю). Розроблено 

модель формування у майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій 

фахової компетентності, що характеризується органічною єдністю  

таких компонентів: цільового (мета, завдання та принципи реалізації 

експериментальної моделі; субʼєкти взаємодії у процесі професійної 

підготовки; методологічні підходи), змістового (зміст Освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальністю 015 «Професійна освіта 

(комп’ютерні технології)», педагогічної та технологічної практики, роботи 

студентського навчально-наукового гуртка «Soft skills (м’які навички)»; 

компонентів фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій; педагогічних умов); операційно-діяльнісного (визначені форми, 



методи, засоби експериментальної професійної підготовки); результативного 

(критерії та рівні сформованості досліджуваної якості; результат функціонування 

моделі (підвищення рівня сформованості фахової компетентності бакалаврів 

сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки як вияв 

інформаційної, технічної, предметної, комунікативної, самоосвітньої, 

саморегуляційної, дослідницької компетентностей)). 

Виокремлено видові складники та критерії сформованості фахової 

компетентності майбутніх бакалаврів сфери комп’ютерних технологій з 

відповідними показниками: мотиваційно-ціннісний (показники: усвідомлення, 

ставлення, інтерес, мотивація, ціннісні установки, прагнення до набуття 

фахової компетентності, до самопізнання, саморозвитку та саморегуляції); 

когнітивний (показники: фахові знання (аналітичні, алгоритмічні, проектно-

дизайнерські, комунікативні, організаторські, контрольно-оцінні та творчі)); 

операційно-діяльнісний (показники: здатності (організації, проектування, 

застосування/використання, виконання, дослідження, творчої діяльності)); 

суб’єктний (показники: рефлексія, особистісні якості, саморегуляція). 

Визначено рівні сформованості зазначеної якості (початковий, середній, 

високий). 

На основі аналізу зарубіжних та вітчизняних наукових джерел здійснено 

характеристику та уточнено сутність базових понять окресленої проблеми. 

Фахову компетентність тлумачено як інтегровано-гнучку якість особистості 

фахівця, що характеризується відповідними мотивами та потребами; високим 

рівнем опанування спеціальними знаннями, необхідними вміннями й 

навичками; розвиненістю здатностей і якостей для ефективної фахової 

діяльності. 

Формування фахової компетентності розглянуто як цілеспрямований 

процес оволодіння майбутніми фахівцями сукупністю знань, умінь, навичок, 

досвіду, що сприяють розвитку їхнього креативного потенціалу, 

професійному саморозвитку у рамках певного фаху. Кінцевий результат 



формування фахової компетентності майбутнього фахівця – сформований 

рівень готовності та здатності особистості здійснювати професійну діяльність 

певного фаху на основі спеціально-необхідних якостей. 

Формування фахової компетентності бакалавра сфери комп’ютерних 

технологій визначено як системний, цілеспрямований та організований процес 

підготовки фахівця, здатного працювати у різних галузях професійного 

використання сучасної обчислювальної техніки та мережі Інтернет; 

застосовувати методи прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою 

експертних систем та новітніх інформаційних технологій тощо. 

Удосконалено форми (лекційні, семінарські та лабораторні заняття; 

захист проектів, дистанційні курси, ігрові форми навчання, виробнича 

практика; самостійна робота; ІНДЗ; колоквіум; вебінар), методи (традиційні 

(творчі завдання; міждисциплінарні навчальні завдання тощо) та інноваційні 

(ділові та рольові імітаційні ігри; case-study; портфоліо; моделювання; 

конкурси/змагання на навчальні досягнення тощо)), засоби (мережа Інтернет, 

комп’ютери та мультимедійні системи згідно із сучасним станом розвитку 

комп’ютерних технологій та вимог ринку праці ІТ-галузі; студентський 

науковий гурток «Soft skills (м’які навички)», навчально-методичний 

комплекс тощо) професійної підготовки бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій. 

Подальшого узагальнення та розвитку набули психолого-педагогічні 

аспекти формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій у сфері професійної освіти, зміст їхньої теоретичної та практичної 

підготовки. 

На різних етапах дослідження у ньому брали участь 408 студентів та 

26 викладачів закладів вищої освіти. 

Здійсненою діагностикою сформованості фахової компетентності 

бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки 

встановлено: початковий рівень сформованості мають 50,25 %, середній – 

35,96 %, високий – 13,79 % студентів експериментальної групи (у контрольній 



групі мають початковий рівень – 50,73 %, середній – 36,10 %, високий – 

13,17 % студентів). Дані підтверджено експертною оцінкою викладачів, які 

брали участь в експерименті. Проаналізовано стан ринку праці щодо потреби 

у фахівцях сфери комп’ютерних технологій. Констатовано домінантний 

аспект суперечностей між пропозицією закладів вищої освіти та попитом на 

ринку працевлаштування фахівців сфери комп’ютерних технологій – 

недостатню сформованість їхньої фахової компетентності. Зазначене, у 

сукупності із результатами констатувального експерименту, актуалізує 

необхідні концептуальні зміни професійної підготовки бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій у закладах вищої освіти.  

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 

умови формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій у процесі професійної підготовки. 

Для реалізації першої педагогічної умови формування фахової 

компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі 

професійної підготовки (забезпечення мотивації бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій до формування фахової компетентності) необхідно: 

спонукати у майбутніх бакалаврів усвідомлення перспективи особистісного 

професійного розвитку в якості викладача практичного навчання, фахівця в 

галузі комп’ютерних технологій; формувати у закладах вищої освіти 

позитивне ставлення до освітнього процесу; стимулювати інтерес до набуття 

нових знань, умінь, навичок, досвіду у сфері комп’ютерних технологій 

шляхом ознайомлення із тенденціями сфери комп’ютерних технологій та 

попиту ринку праці на конкурентоспроможних фахівців тощо. 

Другу педагогічну умову (оновлення змісту, форм та методів  

фахової підготовки бакалаврів сфери комп’ютерних технологій на засадах 

компетентнісного підходу) реалізовано шляхом: включення до змісту 

підготовки навчально-професійних завдань і типових професійно-педагогічних 

ситуацій, у тому числі – з проблемним нестандартним змістом; розробки 

міждисциплінарних навчальних завдань і проектів; використання форм 



(лекційні, семінарські та лабораторні заняття; захист проектів, дистанційні 

курси, ігрові форми навчання, виробнича практика; самостійна робота; ІНДЗ; 

колоквіум; вебінар) та інноваційних методів навчання (ділові та рольові 

імітаційні ігри; case-study; портфоліо; моделювання; конкурси/змагання на 

навчальні досягнення тощо); організації освітнього процесу як навчальної 

діяльності студентів щодо виконання системи навчально-професійних 

завдань, розроблених на основі аналізу завдань майбутньої професійної 

діяльності сфери комп’ютерних технологій; включення студентів до 

навчальної діяльності з освоєння узагальнених способів виконання 

різнорівневих навчально-фахових завдань як основи варіативної частини 

освітньої програми. 

Реалізацію третьої педагогічної умови формування фахової компетентності 

бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у закладі вищої освіти 

(удосконалення практичного складника професійної підготовки фахівців 

вказаного профілю) здійснено шляхом: організації практичної роботи з 

інформацією, повсякчас отримуваною вказаними фахівцями у мережі 

Інтернет, чітко регламентованою правилами, враховуючи позитивні та 

негативні аспекти інформаційно-комунікаційних технологій; формування у 

студентів «soft skills» (м’яких навичок) засобами тренінгів, коучингів, 

вебінарів, спеціальних навчальних курсів; самоосвіти; роботи на громадських 

засадах для набуття додаткового фахового досвіду, передусім – шляхом 

функціонування студентського навчально-наукового гуртка «Soft skills (м’які 

навички)»; удосконалення змісту проходження майбутніми бакалаврами 

сфери комп’ютерних технологій виробничої практики з орієнтацією на 

потенційних роботодавців та перетворення такої практики у первинне 

стажування з метою формування фахової компетентності студентів тощо. 

У результаті формувального етапу дослідження доведено продуктивність 

розробленої експериментальної моделі та обґрунтованих педагогічних умов 

формування фахової компетентності бакалаврів досліджуваної спеціальності 

у закладах вищої освіти. Встановлено, що в експериментальній групі 



бакалаврів сфери комп’ютерних технологій наприкінець дослідження, у 

порівнянні із констатувальним етапом, значно ефективніші показники 

сформованості їхньої фахової компетентності, ніж у студентів контрольної 

групи (порівняно із констатувальним етапом, високий рівень досліджуваної 

якості збільшився в експериментальній групі на 31,04 %, середній – на 6,4 %, 

початковий зменшився на 37,44 %; у контрольній групі студентів високий 

рівень сформованості фахової компетентності зріс на 3,9 %, середній – на 

1,46 %, початковий зменшився на 5,12 %). Засвідчено коректність та 

логічність висунутої на початку дослідження гіпотези. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в: удосконаленні 

змісту, розробці робочих програм і навчально-методичного забезпечення 

таких спеціальних дисциплін, як: «Комп’ютерні мережі та захист  даних», 

«Програмне забезпечення», «Видавничі системи»; удосконаленні змісту 

виробничої практики майбутніх фахівців сфери компʼютерних технологій; 

розробці змісту навчально-наукового студентського гуртка  «Soft skills»; 

підготовці дидактичних матеріалів («банка творчих проектів», завдань до 

практичних занять тощо) для бакалаврів сфери комп’ютерних технологій. 

Результати дослідження можуть бути використані викладачами 

педагогічних закладів вищої освіти, що готують майбутніх бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій, а також у системі післядипломної педагогічної 

освіти; у процесі укладання типових навчальних програм, написання 

посібників тощо. Основні положення та результати дисертації можуть стати 

теоретико-практичною основою для подальших досліджень у сфері 

професійної освіти, зокрема професійної підготовки бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій у закладах вищої освіти. 

Ключові слова: професійна освіта, професійна підготовка, фахова 

компетентність, бакалаври сфери комп’ютерних технологій. 

  



СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові  

результати дисертації 

1. Сажієнко О. П. Професійна орієнтація майбутніх інженерів-педагогів 

комп’ютерного профілю. Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету. Умань, 2013. Ч. 3. С. 131–142.  

2. Сажієнко О. П. Використання інтерактивних методів навчання в процесі 

професійної підготовки майбутніх викладачів практичного навчання 

комп’ютерного профілю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми. Київ – Вінниця, 2015. Вип. 42. С. 125–128.  

3. Сажієнко О. П. Характеристика компонентів, критеріїв та рівнів 

сформованості фахової компетентності у майбутніх бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій. Научен вектор на Балканите. 2017. № 1. 

С. 18–21.  

4. Sazhіenko О. Р. The basic concepts essence of the problem of bachelors’ 

professional competence in computer technologies sphere formation. Pedagogy 

and Psychology. 2018. VI(66), Issue 162. Maj. P. 45–49. 

5. Сажієнко О. П. Характеристика моделі формування фахової компетентності 

у майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів та природокористування 

України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». Київ, 2018. Вип. 291. 

С. 278–283.  

6. Сажієнко О. П. Сучасний стан професійної підготовки бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій. Наукові записки. Серія «Педагогіка». 

Кропивницький, 2018. Вип. 173. С. 242–247.  

Наукові праці, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації 

7. Сажиенко А. П. «Компетентносный подход в подготовке бакалавров 

профессионального образования компьютерного профиля». Современное 



образование: теорія, методология, практика: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (Гродно, 9–10 нояб. 2017 г.): в 2 ч. Гродно: ГУО 

«Гродненский областной институт развития образования», 2018. Ч. 2. 

С. 32–34.  

8. Сажієнко О. П. Характеристика освітньої програми за спеціальністю «015 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» освітнього ступеня 

«бакалавр». Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, 

динаміка: ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (19–23 лют. 2018 р.). 

URL: http://rbl3d.ukraine7.com/t204-topic (дата звернення: 25.02.2018). 

9. Сажієнко О. П. Компетентнісний підхід у професійній підготовці 

майбутніх спеціалістів. Folia Comeniana: вісник Польсько-української 

науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені 

Я. А. Коменського: матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

«Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 

(Умань, 16–17 лют. 2018 р.). Умань: Візаві, 2018. С. 28–30. 

10. Сажієнко О. П. Психодидактична характеристика знань з предметної 

галузі навчання бакалаврів напряму підготовки 015.10: «Професійна 

освіта. Комп’ютерні технології». Folia Comeniana: вісник Польсько-

української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені 

Я. А. Коменського: матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні 

проблеми сучасної психодидактики» (Умань, 20–21 квіт. 2018 р.). Умань: 

Візаві, 2018. С. 99–101. 

11. Сажієнко О. П. Компоненти та рівні сформованості фахової 

компетентності у майбутніх бакалаврів сфери комп’ютерних технологій. 

Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: 

матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. (Умань, 11–12 жовт. 

2018 р.). Умань: Візаві, 2018. С. 135–137. 

12. Сажиенко А. П. Критерии и уровни профессиональной компетентности 

будущих бакалавров в сфере компьютерных технологий. Личность. 

Образование. Общество. Инновационная деятельность субъектов 

http://rbl3d.ukraine7.com/f3-forum
http://rbl3d.ukraine7.com/t204-topic


образования как фактор устойчивого развития регионов: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 29–30 нояб. 2018 г.): в 2 ч. Гродно: 

ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2019. 

Ч. 2. С. 101–103. 

13. Сажієнко О. Ключові поняття компетентнісного підходу у контексті 

професійної підготовки бакалаврів сфери комп’ютерних технологій. 

Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний 

вимір: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Луцьк, 

28–29 трав. 2019 р.). Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. С. 225–226. 

 

ABSTRACT 

 

Sazhienko O. P. Professional Competence Formation of the Students 

Mastering Bachelor’s Degree of Computer Technologies in the Process of 

Vocational Training. – Manuscriped scientific qualification paper. 

Тhe thesis for PhD in Philosophy degree, specialty 015 – Vocational 

education. – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2020. 

The thesis is devoted to the actual problem of the professional competence 

formation of the students mastering bachelor’s degree of computer technology in the 

process of vocational training. 

The scientific novelty of the study outcomes deals with the following: for the 

first time pedagogical conditions for professional competence formation of the 

students mastering bachelor’s degree of computer technologies in the process of 

vocational training were justified (providing motivation of the bachelors of 

computer technologies to the formation of professional competence; updating of 

content, forms and methods of the specialization, improving the practical component 

of the professional training of the specific specialists). The model of formation of 

future specialists in the field of computer technologies of professional competence, 

characterized by the organic unity of the following components, is developed: target-

oriented (the purpose and objectives of the experimental model; the subjects of 



interaction in the process of vocational training; methodological bases), content-

oriented (contents of bachelorʼs educational and professional training program in 

specialty 015 ‘Vocational Education (Computer Technology)’; the content of 

educational, technological practice and student scientific society ‘Soft skills’; 

components of bachelorsʼ professional competence in the sphere of computer 

technologies; pedagogical conditions); operational and active (defined forms, 

methods, and means of experimental vocational training); effective (criteria and 

levels of formation of the investigated quality; result of model functioning (raising 

the level of professional competence of computer technology bachelors in the 

process of vocational training as a manifestation of information, technical, subject, 

communicative, self-educational, self-regulatory, research competences)). 

The criteria for the professional competence formation of would-be bachelors 

in computer technologies are distinguished with the following indicators: valuative 

and motivated (indicators: awareness, attitude, interest, motivation, value attitudes, 

aspiration for acquiring professional competence, self-knowledge, and self-

development); cognitive (indicators: knowledge (specific profile): analytical, 

algorithmic, planned and designed, communicative, organizational, control and 

estimating, creative); operative and active (indicators: abilities (of organizations, 

design, application/use, execution, research, creative activity)); subjective 

(indicators: reflection, personal qualities, self-regulation). We defined the levels of 

development of the specified quality (primary, medium, high). 

On the basis of foreign and Ukrainian scientific sources analysis, the 

characteristic and the essence of the basic concepts of the outlined problem were 

made. Professional competence is interpreted as an integrated quality of a person, 

characterized by the presence of relevant motives, needs and goals; high level of 

special knowledge mastering, relevant skills; the development of abilities and 

qualities necessary for effective professional activity. 

Professional competence formation is considered as a purposeful process of 

mastering would-be specialists with a set of knowledge, skills, experience, 



contributing to the development of their creative potential and professional self-

development. The final result of professional competence formation of the would-

be specialist is determined by the formed level of readiness and ability of an 

individual to carry out professional activity of a particular profession on the basis of 

specifically necessary qualities. 

Bachelor's degree in computer science is defined as a systematic, purposeful 

and organized training process of a specialist capable to work in various fields of 

professional use of modern computing and Internet; apply scientifically sound 

decision-making methods with the help of expert systems and the latest information 

technologies, etc. 

We improved the forms (lectures, seminars and laboratory classes; project 

defense, distance courses, play forms of teaching, industrial practice; self-study 

work; individual research work; colloquium; webinar), methods (traditional 

(creative tasks, interdisciplinary educational tasks, etc.) and innovative (business and 

role-playing games; case-study; forecasting and modeling of professional situations; 

portfolio; modeling; competitions/contests for educational achievements, etc.)), 

tools (computers, Internet, mass media and multimedia systems according to the 

current state of computer technologies development and the requirements of the 

labor market of the IT industry; the student educational and scientific group ‘Soft 

skills’, educational and methodological complex) of bachelors of computer 

technologies professional training. 

Further generalization and development of psychological and pedagogical 

aspects of professional competence formation in the field of vocational education, 

the content of theoretical and practical training of bachelors in computer 

technologies.  

At different stages of the study there were 408 students and 26 teachers of 

higher education institutions who participated in. 

The level of professional competence of students mastering bachelor's degree 

in computer technologies was monitored. It was found that 50.25 % of the 



participants showed primary occupational competence level, 35.96 % –  

the medium level, 13.79 % students had the high level (in the control group 50.73 % 

of participants have the primary level, 36.10 % – the medium level and 13.17 % – 

the high level). The data was confirmed by the peer review of the teachers who 

participated in the experiment. We made the analysis of the labor market situation 

regarding the need for computer technology specialists. The dominant aspect of the 

contradictions between the offer of higher education institutions and the demand of 

specialists in the field of computer technology on the market of employment is based 

on the insufficient formation of their professional competence. Regarding the results 

of the ascertainment experiment, we can emphasize the necessary conceptual 

changes in the vocational training of computer technology bachelors in higher 

education institutions.  

The pedagogical conditions of the professional competence formation of 

bachelors of computer technologies in the process of vocational training are 

theoretically justified and experimentally tested. 

For the realization of the first pedagogical condition оf the professional 

competence formation of the students mastering bachelor’s degree of computer 

technology in the process of vocational training (providing motivation of the 

bachelors of computer technologies to the professional competence formation) it is 

necessary: to induce the would-be bachelors to realize the importance and prospects 

of personal professional development as a teacher of practical training, a specialist 

in the field of computer technologies; to form a positive attitude to the educational 

process in higher education; to stimulate the interest in acquiring new knowledge, 

skills, experience in the field of computer technologies through acquaintance with 

trends in the field of computer technologies and demand of the labor market for 

competitive specialists. 

The second pedagogical condition (updating the content, forms and methods 

of professional training of computer technologies bachelors on the basis of 

competence approach) was realized by enhancing the professional and practical 



content of vocational training orientation in higher educational institutions by 

including in the content of training, the educational and professional tasks and 

typical professional and pedagogical situations, including problematic non-standard 

content; development of interdisciplinary educational tasks and projects; using 

forms (lectures, seminars and laboratory classes; project defense, distance courses, 

play forms of teaching, industrial practice; self-study work; individual research 

work; colloquium; webinar), innovative methods (business and role-playing games; 

case-study; portfolio; modeling; competitions/contests for educational 

achievements, etc.); by the organization of the educational process as an educational 

activity of students to fulfill the system of educational and professional tasks, 

developed on the basis of the analysis of the tasks of the would-be professional 

activity of the field of computer technologies; involvement of students in learning 

activities in the development of generalized ways of performing professional tasks 

through the development of a system of multi-level educational and professional 

tasks as the basis of the alternative part of the educational program. 

The realization of the third pedagogical condition оf the professional 

competence formation of the students mastering bachelor’s degree of computer 

technology in the process of vocational training (improvement of the practical 

component of professional training of the specified profile specialists) was carried 

out by organizing practical work with the information received by the experts on the 

Internet, clearly regulated rules, taking into account the positive and negative aspects 

of these technologies; formation of ‘soft skills’ in students by means of training, 

coaching, special training courses; self-education; volunteer and community based 

work to gain additional professional experience, first of all – through the functioning 

of the student educational and scientific group ‘Soft skills’; improving the content 

of would-be bachelorʼs degrees in computer-aided manufacturing practice with a 

focus on potential employers and converting that practice into a primary internship 

to build professional competence etc.  

Аs a result of the formative stage of the study, the effectiveness of the 



developed model and substantiated pedagogical conditions of professional 

competence formation of bachelors of computer technologies in the process of 

vocational training were proved. We defined that the students of the experimental 

group have higher indicators of the levels of formation of the specified quality, 

compared with the control group (high level increased in the experimental group, 

compared with the ascertainment stage, by 31.04 %, in the average one – by 6.4 %, 

in the initial one – decreased by 37.44 %; in the control group the high level of 

professional competence formation increased by 3.9 %, in the average one –  

by 1.46 %, in the initial one – decreased by 5.12 %). The correctness and logic of 

the hypothesis put forward at the beginning of the study is proved. 

The practical implications of the results are: improving content, developing 

work programs and providing training in such disciplines as: ‘Computer Networks 

and Data Protection’, ‘Software’, ‘Publishing Systems’; improving the content of 

industrial practices of would-be specialists in the field of computer technologies; 

development of the content of the educational and scientific student club ‘Soft 

skills’; preparation of didactic materials (‘creative project bank’, practical tasks, etc.) 

for students mastering bachelors degree of computer technologies. 

The results of the study can be used by teachers of higher educational 

pedagogical institutions providing would-be bachelors in computer technologies 

training, as well as in the system of postgraduate teacher education; in the process 

of drawing up typical curricula, manuals, etc. The main points and results of the 

study can become a theoretical and practical basis for further research in the field of 

vocational education, in particular, the professional training of bachelors of 

computer technologies in higher educational institutions. 

Key words: vocational education, vocational training, professional 

competence, bachelors in computer technologies. 
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