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Анотація. На основі аналізу державних стандартів та наукових пу-

блікацій виділено компоненти (мотиваційно-особистісний, інтелектуаль-

но-творчий, креативний, діяльнісно-операційний) та рівні сформованості 

дослідницьких компетентностей бакалаврів з комп’ютерної інженерії у 
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Постановка проблеми. Зміни, які відбулися за останні роки в усіх 

сферах життя, торкнулися також і сфери освіти. Володіння такими якостя-

ми як відповідальність, вільне володіння своєю професією, академічна та 

соціальна мобільність, готовність до ефективної навчально-дослідницької 

діяльності та науково-дослідницької роботи є головними перевагами випу-

скників вищих навчальних закладів. Набуття знань вже не є головною ме-

тою освіти. Знання є необхідною, але не достатньою умовою успішності. 

Для того, щоб готувати сучасних спеціалістів, підхід до навчання повинен 

бути сучасним – компетентнісним. 

Беручи до уваги те, що значна частина обсягу навчальних дисциплін 

відводиться на самостійну роботу студентів, і все більше уваги приділяєть-

ся здатності студентів до самостійної навчальної діяльності, актуальним 

стає формування у студентів дослідницької компетентності. 

Аналіз актуальних досліджень. Навчання дисципліни «Фізика», що 

викладається бакалаврам з комп’ютерної інженерії протягом двох семес-



трів, потребує формування у студентів дослідницької компетентності, яка є 

однією з ключових компетентностей [5]. 

Шляхи формування дослідницьких компетентностей, дослідницьких 

умінь і навичок майбутніх фахівців різного профілю досліджували 

О. В. Мерзликін, В. А. Константинов, С. І. Осипова, Ж. В. Шабанова, 

М. В. Архипова, Л. І. Бондаренко, Л. В. Бурчак, Ю. О. Волинець, 

М. С. Головань, М. В. Золочевська, В. В. Литовченко, О. В. Рогозіна, 

В. В. Яценко та інші науковці. Однак, незважаючи на значну кількість нау-

ково-педагогічних досліджень, проблема формування дослідницьких ком-

петентностей бакалаврів з комп’ютерної інженерії у навчанні фізики вияв-

ляється не розробленою. 

Мета статті: виділення компонентів та рівнів сформованості дослід-

ницьких компетентностей бакалаврів з комп’ютерної інженерії у навчанні 

фізики. 

Методи дослідження. Аналіз державних стандартів та наукових пу-

блікацій. 

Виклад основного матеріалу. В основі розробки нових галузевих 

стандартів вищої освіти України покладено компетентнісний підхід, у від-

повідності до якого одним із ключових моментів оцінки якості процесу на-

вчання є результат формування системи компетентностей. Наведемо деякі 

визначення компетентнісного підходу. 

За О. Є. Лебедєвим, компетентнісний підхід – це сукупність загаль-

них принципів визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, організації 

освітнього процесу та оцінки освітніх результатів [4]. А. А. Вербицький та 

О. Г. Ларіонова визначають компетентнісний підхід як підхід до побудови 

виховної системи, що характеризується, по-перше, відображенням очіку-

ваних результатів, по-друге, побудовою програми як сукупності регламен-

туючої документації з визначенням мети, очікуваних результатів, змісту та 

шляхів реалізації поставлених цілей [1]. 



Розрізняють поняття компетентність та компетенція. Для правиль-

ного розуміння та застосування даних термінів розглянемо тлумачення 

компетентності та компетенції, які надаються у науково-методичній літе-

ратурі. Так, В. Б. Шапар надає наступне визначення: компетентність – пси-

хосоціальна якість, яка означає силу і впевненість, що виходять із почуття 

власної успішності й корисності, які дають людині усвідомлення своєї 

спроможності ефективно взаємодіяти з оточенням [8]. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) бакалаврів з 

комп’ютерної інженерії пропонує визначати компетентність як інтегровану 

характеристику якостей особистості, результат підготовки випускника вузу 

для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистісних 

предметних областях (компетенціях), який визначається необхідним обся-

гом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності [5]. 

Отже, наведені визначення дозволяють узагальнити поняття компе-

тентності як сукупності знань, досвіду, навичок, умінь та уявлень, набутих 

людиною протягом життя. 

На думку С. А. Ракова, компетенція – еталон досвіду дій, знань, 

умінь, навичок, творчості, емоційно-ціннісної діяльності, який встановлює 

суспільство [6]. В ОКХ бакалаврів з комп’ютерної інженерії зазначається, 

що компетенція включає знання й розуміння, знання як діяти, знання як 

бути [5]. На рис. 1 показана структура системи компетентностей в освіті. 

 

Рис. 1. Структура системи компетентностей в освіті 

 

Галузевий стандарт вищої освіти України (ГСВОУ) за напрямом під-

готовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» визначає перелік компетент-



ностей щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, ін-

струментальних, загальнонаукових і професійних компетентностей [5]. 

Основні компетентності, визначені освітньо-кваліфікаційною характерис-

тикою бакалаврів з комп’ютерної інженерії, показані на рис. 2. 

Основні напрями професійної діяльності бакалаврів з комп’ютерної 

інженерії – організаційна, проектувальна, технологічна, дослідницька. Ви-

робничі функції, якими повинні володіти бакалаври з комп’ютерної інже-

нерії: дослідницька; організаційна; проектувальна, технологічна. 

 

Рис. 2. Основні компетентності бакалаврів з комп’ютерної інженерії 

 

В ОКХ виділяють такі виробничі функції інженера: дослідницька 

(збір, обробка, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з на-

прямку роботи); проектувальна (здійснення цілеспрямованої послідовності 

дій щодо синтезу систем або окремих їх складових); організаційна (упо-

рядкування структури й взаємодії складових елементів системи); техноло-

гічна (втілення поставленої мети за відомими алгоритмами) та інші [5]. 

Отже, спираючись на ОКХ, можна зробити висновок, що дослідницька ді-

яльність є провідною для бакалаврів з комп’ютерної інженерії. Саме тому 

однією з головних компетентностей для майбутніх фахівців з 

комп’ютерної інженерії є дослідницька. 

Дослідницькі здатності – індивідуальні особливості особистості, що 

є суб’єктивними умовами для успішного здійснення дослідницької діяль-

ності: креативність, інтелектуальна мобільність, евристичність, прогнозу-

вання, неупереджене мислення. Знання своїх переваг і недоліків, розуміння 



структури й особливостей своєї розумової праці гарантує досліднику під-

вищення ефективності роботи його інтелекту (саморефлексія) [3]. 

Дослідницька компетентність – усвідомлена готовність своїми си-

лами просуватися в засвоєнні і побудові системи нових знань, переживаю-

чи акти розуміння, смислотворчості і саморозвитку. Н. А. Демешкант [2] 

виділяє три основних компоненти дослідницької компетентності (рис. 3). 

Для підготовки висококваліфікованого сучасного інженера необхідна 

якісна фундаментальна підготовка, що є основою фахової підготовки ін-

женера. На дисципліну «Фізика», що входить до циклу математичної, при-

родничо-наукової підготовки (≈17% від загальної кількості дисциплін), пе-

редбачено 270 годин (5 кредитів ECTS). Це складає 18% від загальної кіль-

кості дисциплін цього циклу [7]. Отже, фізика є фундаментальною дисцип-

ліною у підготовці бакалавра з комп’ютерної інженерії. 

 

Рис. 3. Компоненти дослідницької компетентності (за Н. А. Демешкант) 

 

В основу моделі формування дослідницької компетентності у майбу-

тніх інженерів-програмістів покладено наступні дидактичні принципи: сві-

домості, активності, наочності, систематичності, послідовності, науковості, 



зв’язку теорії з практикою. Можна виділити три рівні сформованості до-

слідницької компетентності бакалаврів з комп’ютерної інженерії (табл. 1). 

Дослідницька компетентність майбутнього фахівця – це здатність ре-

алізувати на практиці свій потенціал для успішної продуктивної діяльності 

в усіх сферах. Таким чином, ми бачимо, що для ефективного формування 

дослідницької компетентності, насамперед треба навчити студентів пра-

цювати самостійно, здобувати знання з різних джерел інформації. Дослід-

ницька компетентність має формуватися у людини як одна з невід’ємних 

складових у ході навчально-пізнавальної діяльності. 

Таблиця 1 

Рівні сформованості дослідницької компетентності бакалаврів з 

комп’ютерної інженерії 

Готовність Здатність 

Низький рівень 

Студенти розуміють значення до-

слідницької діяльності, але не впе-

внені, що це важливо для їх майбу-

тнього. Цікавість проявляється ли-

ше до епізодичних нескладних за-

вдань практичного характеру. На 

наукових конференціях та конкур-

сах наукових робіт такі студенти 

грають роль слухачів. 

Знають деякі методи дослідження 

та можуть їх застосовувати до 

розв’язку простих дослідницьких 

завдань. Але досвід дослідницької 

діяльності відсутній. Наукові робо-

ти, що виконуються, мають репро-

дуктивний характер, методологіч-

ний апарат дослідження, як прави-

ло, не використовується.  

Середній рівень 

Розуміють значення вміння вирі-

шувати дослідницькі задачі для 

професійного становлення  фахівця 

з інформаційних технологій. З ці-

кавістю та відповідальністю став-

ляться до освоєння методів дослі-

дження фізичних явищ і процесів. 

Вважають, що це може бути у на-

годі при організації дослідницької 

роботи. Але при цьому обмежують 

себе рамками навчальних програм. 

До науково-дослідницької діяльно-

сті цікавості не проявляють. 

Мають гарні знання, володіють ме-

тодами фізичного дослідження. 

Наукові роботи, мають навчально-

дослідницький характер. Методо-

логічний апарат дослідження про-

писується не повністю. Студенти 

виступають з доповідями на науко-

вих конференціях в межах учбових 

закладів. Розв’язувати проблеми, 

що відрізняються науковою новиз-

ною, не беруться. В міжвузівських 

та всеукраїнських конкурсах участі 

не приймають. 



Високий рівень 

Мотиваційна сфера сформована. 

Мотиви направлені на самореаліза-

цію та саморозвиток. Дослідницька 

діяльність вважається важливою 

умовою освоювання майбутньої 

професії. Проявляється прагнення 

дізнатися і освоїти більше, ніж 

пропонують навчальні програми. 

Студенти приймають участь у між-

вузівських, регіональних, всеукра-

їнських, міжнародних наукових 

конференціях та семінарах. Вира-

жається бажання продовжити дос-

лідження за межами університетсь-

кої освіти. 

Мають міцні та глибокі знання з 

фізики, оволоділи методами та ме-

тодикою дослідження, що необхід-

ні для розв’язування задач дослі-

дження фізичних явищ та процесів. 

Сформовані важливіші дослідниць-

кі вміння: виявляти проблему, фо-

рмувати мету, задачі та гіпотезу, 

планувати проведення спостере-

жень та експериментів, аналізувати 

вихідні дані та оцінювати результа-

ти дослідження. В науково-

дослідницькій діяльності досяга-

ються високі результати. 

 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Процес 

розвитку дослідницької компетентності студентів у професійній підготовці 

орієнтований на реалізацію їх дослідного й особистісного потенціалу, ста-

новлення готовності до активної творчої професійної діяльності. Дослід-

ницька компетентність є не тільки продуктом навчання, а й наслідком са-

морозвитку студента, його особистісного зростання. Загальна мета системи 

формування дослідницької компетентності майбутнього спеціаліста – сфо-

рмувати здатність вирішувати різні типи професійних дослідницьких за-

вдань. Подальшого дослідження потребують шляхи формування дослідни-

цьких компетентностей бакалаврів з комп’ютерної інженерії засобами 

комп’ютерного моделювання з фізики. 
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