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АНОТАЦІЯ

Теоретичне  обґрунтування  та  експериментальна  перевірка  педагогічних  умов

формування  професійної  компетенції  майбутніх  кваліфікованих  робітників  про  вивченні

дисциплін економічного циклу.

Аналіз  педагогічної  літератури,  дисертаційних  досліджень  – з  метою  з’ясування

стану  досліджуваної  проблеми;  синтез,  порівняння,  конкретизація,  систематизація  й

узагальнення  – для  з’ясування  сутності  професійної  компетентності  та  виокремлення  її

компонентів, структури, критеріїв сформованості професійної компетентності, визначення

педагогічних  умов  формування  професійної  компетентності  кваліфікованих  робітників;

емпіричні:  спостереження,  бесіда,  анкетування,  тестування,  само  оцінювання  – для

вивчення  стану  сформованості  професійної  компетентності  кваліфікованих  робітників;

педагогічний  експеримент  –  для  комплексного  визначення  рівнів  сформованості

професійної  компетентності  кваліфікованих  робітників,  з  метою  перевірки  ефективності

обґрунтованих педагогічних умов формування професійної компетентності кваліфікованих

робітників; статистичні методи – для кількісної та якісної інтерпретації емпіричних даних.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  професійно-технічні  навчальні  заклади,  професійна  підготовка

педагогів, професійна компетентність, економічний цикл.
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