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ПРО ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ З АГРАРНИХ НАУК
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Анотація. У дослідженні подано теоретичне узагальнення та практичне обґрунтування моделі
формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів з аграрних наук у процесі вивчення
математичних дисциплін, яка складається з цілепокладального, методологічного (комплекс методологічних
підходів та сукупність загальних і специфічних принципів), організаційно-змістового (зміст та методи, форми
та засоби професійної підготовки) та оцінного (критерії, показники та рівні сформованості дослідницької
компетентності майбутніх бакалаврів з аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін) блоків.
Структурними компонентами дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів з аграрних наук є:
мотиваційний, когнітивний, практично-діяльнісний та рефлексивно-прогностичний. Відповідно до цих
компонентів виділено критерії сформованості дослідницької компетентності: психологічний, теоретичний,
праксіологічний, особистісний.
Статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив ефективність моделі
формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук у процесі вивчення математичних
дисциплін.
Ключові слова: дослідницька компетентність, бакалаври з аграрних наук, формування дослідницької
компетентності, математичні дисципліни, професійна підготовка.
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ABOUT FORMATION OF SCIENTIFIC COMPETENCE OF BACHELORS
FROM AGRARIAN SCIENCES IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICAL DISCIPLINES

Borosenets Nataliia
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Abstract. The research competence of future specialists of the agrarian profile is interpreted as the quality of
the individual, which is expressed in the desire of the specialist to use scientific methods of research, the ability to
generalize and predict the consequences; knowledge of methods of scientific research and methods of analysis of
statistical data; the ability to observe, analyze, formulate hypotheses, the ability to organize an experiment and apply
statistical methods to its analysis. It is substantiated that the structural components of the research competence of
future specialists of the agrarian profile are motivational, cognitive, practical-activity and reflexive-predictive. The
formation of the research competence of the future bachelor of agrarian sciences in the process of studying
mathematical disciplines is understood as a deliberate process of influencing the system of motives and values of the
individual and the ability to self-analysis and aims to form the experience of research activities at the «professional
level» (in terms of creating a new system of professionally important actions), solving professionally-oriented tasks in
uncertain natural and economic conditions; carrying out research work, organizing scientific research and experiments
in agrarian enterprises and farms, generalizing and forecasting the consequences of research both in the process of
studying in the university, and in the further activities in the agrarian sector.
The model of formation of research competence of bachelors in agrarian sciences in the process of studying
mathematical disciplines reflects the purpose of organizational and pedagogical activity is based on methodological
approaches and principles that make up its conceptual basis, contains methodological, organizational, content and
evaluation blocks.
The generalization of the obtained results confirmed the achievement of the purpose of the dissertation
research, the fulfillment of its tasks and the reliability of the hypothesis at the level of significance of 0.05.
Keywords: research competence, bachelors in agrarian sciences, formation, mathematical disciplines, process
of study, model.
О ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ АГРАРНЫХ НАУК
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Борозенец Наталия
Сумский национальный аграрный университет, Украина

Аннотация. В исследовании представлено теоретическое обобщение и практическое обоснование
модели формирования исследовательской компетентности будущих бакалавров аграрных наук в процессе
изучения математических дисциплин, которая состоит из целеполагательный, методологического (комплекс
методологических подходов и совокупность общих и специфических принципов), организационносодержательного (содержание и методы, формы и средства профессиональной подготовки) и оценочного
(критерии, показатели и уровни сформированности исследовательской компетентности будущих бакалавров
по аграрным наук в процессе изучения математических дисциплин) блоков. Структурными компонентами
исследовательской компетентности будущих бакалавров аграрных наук являются: мотивационный,
когнитивный, практически-деятельностный и рефлексивно-прогностический. В соответствии с этими
компонентов выделены критерии сформированности исследовательской компетентности: психологический,
теоретический, праксиологического, личностный.
Статистический анализ результатов педагогического эксперимента подтвердил эффективность модели
формирования исследовательской компетентности бакалавров аграрных наук в процессе изучения
математических дисциплин.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, бакалавры с аграрных наук, формирование
исследовательской компетентности, математические дисциплины, профессиональная подготовка.

