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АНОТАЦІЯ

У зв’язку з постійним зростанням обсягу навчального матеріалу неможливо охопити в

межах  навчального  курсу  всі  важливі  знання  й  вміння.  Виникає  потреба  підготовки

майбутнього  фахівця  до  самостійної  роботи,  пошуку  необхідної  інформації,  розв’язання

завдань  науково-дослідного,  творчого  характеру.  Вищезазначене  актуалізує  пошук  шляхів

формування  науково-дослідної  компетентності  майбутніх  техніків  електромеханіків  у

спеціально організованому освітньому середовищі вищого навчального закладу  І–ІІ  рівня

акредитації.

Для  розв’язання  завдань  дослідження  використано  комплекс  взаємопов’язаних

теоретичних та емпіричних методів:

–  теоретичний  аналіз,  систематизація  та  порівняння  наукових  джерел,  вивчення  й

узагальнення  практичного  досвіду  з  досліджуваної  проблеми  здійснювалися  з  метою

уточнення  сутності  компетентнісного  підходу  у  процесі  фахової  підготовки  та  науково-

дослідницької компетентності зокрема, її структури, критеріїв та рівнів сформованості;

– спостереження, експертні оцінки, анкетування та бесіди для діагностування рівнів

сформованості науково-дослідної компетентності у студентів коледжу;

–  експеримент  для  перевірки  методики  формування  науково-дослідної

компетентності майбутніх фахівців.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  студент  коледжу,   підготовка  студентів,  науково-

дослідна компетентність, електромеханічні дисципліни.


