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pedagogical competence of future border guard officers in the process of studying general-military and military-
special disciplines. The main purpose of the study was to develop a methodical system for this process and to check 
its effectiveness. The achievement of the goal was based on the analysis of the experience of teaching these disci-
plines, the analysis of existing scientific and pedagogical sources, the method of expert assessments and the study of 
the state of formation of psychological and pedagogical competence of future border guard officers, as well as tak-
ing into account the concept of research and grounded pedagogical conditions. In the course of the work, mathe-
matical methods for planning experiments were actively and widely used. Experimental study of the process of for-
mation of the indicated competence consisted of five stages and behaved in the period from September 2010 to Oc-
tober 2018. The article presents a detailed description of each of the five stages of the study.  Each stage had its 
goals, objectives and steps. In addition, in the article the author describes the peculiarities of the organization of 
ascertaining and forming experiments, which were carried out with the observance of all necessary requirements. 
The results of the experimental study were processed and interpreted using methods of mathematical statistics. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ  

СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ 

 
У статті піднімається проблема визначення засобів для вимірювання рівнів сформованості дослід-

ницької компетентності фахівців з агроінженерії. Виділено складові дослідницької компетентності, 
здійснено аналіз освітніх програмам їх професійної підготовки, схарактеризовано структуру професій-
ної компетентності, визначено і обґрунтовано критерії та показники сформованості дослідницької 
компетентності фахівців з агроінженерії у межах вивчення студентом курсу «Сільськогосподарські 
машини», серед яких когнітивний, діяльністний та мотиваційно-цінністний критерії. Схарактеризова-
но розподіл критеріїв дослідницької компетентності за шкалою у чотири рівні: початковий, низький, 
достатній та високий. 

Ключові  слова :  дослідницька компетентність, критерії, показники, фахівець з агроінженерії, 
сформованість, рівень.  Існуюча професійна підготовка інженерних кадрів для сільського господарства у нашій дер-жаві зазнає певних трансформацій у межах змін загальнодержавної системи освіти, про що свід-чать структурні зміни в освітніх програмах підго-товки фахівців. Нині освітньо-професійними про-грамами визначено, що професійна діяльність фахівця з агроінженерії передбачає виконання ним певних видів робіт, спрямованих на прове-дення досліджень, здійснення розрахунків, підго-товку моделей, створення нових технічних засо-бів, їх реконструкції та модернізації. Професійни-ми завданнями фахівця з агроінженерії є прове-дення досліджень з метою проектування систем та технологічних процесів, комплектування виро-бничо-технічної бази, вивчення та налагодження виробництва тощо [10].  

Сучасна професійна робота фахівця з агроін-женерії характеризується широким спектром на-прямів діяльності, серед яких найпоширенішим слід назвати організацію виробничих процесів на основі впровадження сільськогосподарських ма-шин, які здатні забезпечувати технологічні проце-си вирощування та збирання сільськогосподарсь-ких культур. Крім того, сучасному аграрному ви-робництву притаманні часткові зміни, що відбу-ваються на основі впровадження нової техніки і технологій. Такі закономірні явища безпосеред-ньо стають в основі перебудови підготовки вказа-них фахівців. Означене ставить на перший план необхідність підготовки компетентного інженера, здатного виконувати дослідницьку діяльність. А, отже, це спрямовує наше дослідження у бік ви-вчення питань визначення засобів діагностики 
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ІГОР БУЦИК Обґрунтування критеріїв та показників сформованості дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії дослідницької компетентності майбутнього фа-хівця з агроінженерії. Сучасна наукова теорія багата на різноманіт-ні дослідження у межах вирішення проблеми під-готовки інженерних кадрів в Україні та за її межа-ми. У низці наукових праць піднімаються теоре-тичні аспекти професійної підготовки інженерних кадрів (О. Антонов, І. Берьзкіна, Т. Білоусова, І. Битинас, В. Головко, О Джеджула, С. Зелінський, Г. Красильникова, Я. Крупський, М. Лазарєв, І. Мархель, О. Романовський, О. Сільчук, І. Федосова, Д. Чернишова, М. Шубас), у яких на-ковці майже не торкаються проблеми формуван-ня дослідницької компетентності. У роботах з проблем підготовки технічних і інженерних кад-рів для агропромислового виробництва І. Блозви, М. Бондар, О. Вощевської, О. Дьоміна, Н. Іванов-ського, І. Колоска, О. Кошука, П. Лузана, В. Лукача, В. Манька, Ю. Нагірного, Л. Павлюк, В. Рябця, І. Угринюка також вказана проблема не знаходить необхідного вирішення. Часткове вирішення проблеми формування дослідницької компетент-ності майбутніх інженерів знайдено у роботах І. Абрамової, С. Бєлкіної, Н. Головин, О. Горшкової, Е. Єлькіної, Ю. Єрфорт, В. Іскрицький, В. Котенко, Н. Наумкіна, С. Подлєсний, І. Янюка, але у цих ро-ботах не піднімаються питання підготовки інже-нерів для агропромислової галузі.  

Нині у світовій педагогічній науці дуже широ-ко висвітлені дослідження проблеми визначення засобів діагностики професійної дослідницької підготовки фахівців, серед яких і інженерних кад-рів (С. Бєлкіна, В. Болотов, О. Горшкова І. Зімняя, В. Сєріков, Ю. Татур, М. Філоненко, А. Хуторський та ін.). Проведений теоретичний аналіз наукових праць дозволив встановити, що у цих роботах не вивчається і не вирішується проблема визначен-ня критеріїв, показників та рівнів сформованості дослідницької компетентності фахівців з агроін-женерії, що, у свою чергу, визначило наше основ-не завдання даної статті. В основі ефективної професійної інженерної діяльності в аграрному виробництві вбачаємо високий рівень сформованості у фахівця компете-нтності як інтегрованої якості особистості, що виявляється у готовності і здатності до здійснен-ня цілеспрямованої професійної діяльності при вирішенні техніко-технологічних професійних завдань у агропромисловій галузі на основі попе-редньо сформованих знань, умінь, навичок, особи-стісних та професійно-важливих якостей, інте-ресів та цінностей для забезпечення технологіч-них робіт, організації і управління виробництвом, експлуатації та ремонту техніки, проектування та розробки техніко-технологічних процесів (рис. 1) [2]. 

Рисунок 1 – Складові дослідницької компетентності фахівця з агроінженерії  як результати його професійної підготовки 
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Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (2014 р.) «компетентність» визначено як «дина-мічну комбінацію знань, умінь і практичних нави-чок, способів мислення, професійних, світогляд-них і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [5]. Міжнародними норматив-ними документами визначено такий склад компе-тентності [6, 10]:  
– знання і розуміння, інженерний аналіз, інженерне проектування, дослідження, інженерна практика, особистісні компете-нції (стандарт агентства з якості інженер-них професійних програм UR-ACE);  
– знання і розуміння, інтелектуальні здібно-сті, практичні вміння, особистісні (ключові) компетентності (стандарт UK-SPEC); 
– технічні знання і мислення, особистісні та професійні компетенції; міжособистісні компетенції, робота і спілкування в колек-тиві; задумка, проектування, реалізація і управління системами на підприємстві і в суспільстві (стандарт міжнародного прое-кту з реформування вищої освіти в області техніки і технологій Syllabus CDIO).  Проведений аналіз нормативної документації і сучасної інженерної діяльності в агропромисло-вому виробництві дозволили виокремити такі необхідні здатності фахівця з агроінженерії для виконання професійних завдань, серед яких: умін-ня вчитися та уміння якісно працювати (працювати у команді, виконувати поставлені завдання, визначати завдання та їх виконувати, керувати виконанням завдань інших). Вказані необхідні здатності трансформуються у мету їх професійної підготовки, яку можна умовно розді-лити на [4, 7]: 1. Загальну мету навчання сільськогосподар-ським машинам у підготовці фахівців з агроінже-нерії, що зумовлена необхідністю у формуванні у особистості здатностей, що дозволяють організо-вувати ефективну роботу сільськогосподарських машин в аграрному виробництві, а також, прово-дити дослідження, що спрямовані на вдоскона-лення існуючої і створення нової техніки (здатності № 7, 9-14 у межах спеціальних (фахо-вих, предметних) компетентностей, що визначено освітньо-професійною програмою підготовки фа-хівців першого (бакалаврського) рівня освіти сту-пеня – бакалавр спеціальності «Агроінженерія») [4, 7]. 2. Загальну мету розвитку дослідницької ком-петентності фахівців з агроінженерії у межах на-вчання сільськогосподарським машинам, що зу-

мовлена необхідністю формування у особистості готовності та здатності до виконання професій-них дослідницьких завдань у процесі організації роботи сільськогосподарських машин та прове-дення досліджень, спрямованих на вдосконален-ня існуючої техніки та створення нової [4, 7]. Сучасними освітніми програмами підготовки фахівців з агроінженерії передбачено: інтеграль-ну компетентність, загальні компетентності, спе-ціальні (фахові, предметні) компетентності, які структурно включають: здатності, знання, уміння, навички, якості. До загальних компетентностей включено [7]: 1) здатності: спілкування, критики і самок-ритики, адаптації та дії в новій ситуації, генерування нових ідей, роботи у коман-ді, мотивування людей, рух до спільної мети, спілкування з представниками ін-ших професійних груп, діяльність на осно-ві етичних мотивів, соціально спрямована діяльність, відповідальна та свідома  діяльність; 2) навички міжособистісної взаємодії; 3) наполегливість щодо поставлених зав-дань і взятих обов’язків; 4) прагнення до збереження навколишнього середовища. Отже, важливим завданням у підготовці фахі-вців з агроінженрії є встановлення рівня якості освіти. Не менш важливим завданням у цих про-цесах займає розробка діагностичного інструмен-тарію для визначення рівня підготовки. Спираю-чись на те, що дослідницька компетентність фахі-вця з агроінженерії – це інтегрована якість особи-стості, що виявляється у готовності і здатності до здійснення цілеспрямованої дослідницької діяль-ності при вирішенні техніко-технологічних про-фесійних завдань у агропромисловій галузі, на-ступним завданням нашого дисертаційного дослі-дження є розробка засобів для виявлення, вимі-рювання та оцінювання набутої здатності, що ха-рактеризує рівень сформованості дослідницької компетентності у інженера-аграрника. Встановлення рівня сформованості дослідни-цької компетентності майбутнього фахівця з аг-роінженерії вимагає розробки та використання комплексу необхідних для цього засобів. З цією метою нами була здійснена робота у напрямах: 
– визначення критеріїв оцінювання дослід-ницької компетентності як головної чітко вираженої ознаки, у межах якої буде здійс-нюватися вимірювання; 
– встановлення для кожного із критеріїв комплексу показників, як  певних характе-ристик вимірювальних об'єктів; 
– визначення параметрів, що відображають шкальний (рівневий) розподіл характери-стик вимірювальних об'єктів; 
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– визначення компонентів дослідницької компетентності як об’єктів вимірювання. Проведений аналіз наукових праць (С. Бєлкіна, В. Болотов, О. Горшкова І. Зімняя, В. Сєріков, Ю. Татур, М. Філоненко, А. Хуторський та ін.) дозво-ли встановити структурні складові дослідницької компетентності фахівців: мотиваційний, когнітив-ний, поведінковий, ціннісно-смисловий, емоційно-вольовий, аксіологічний [1]. У дослідженні компо-нентів готовності до дослідницької діяльності О. Горшкова виділяє когнітивний, особистісний (мотиваційний, рефлексивний) та діяльнісний ком-поненти, які використовує у якості критеріїв сфор-мованості готовності студентів інженерного закла-ду вищої освіті до дослідницької діяльності. М. Філоненко доводить, що на сьогодні не достат-ньо розглядати особистісні та професійно-важливі якості фахівця лише з точки зору сформованості його мотивів діяльності та рефлексії [9]. Ми також вважаємо, що особистісний компонент професійної компетентності у себе включає не тільки мотива-цію і особистісні якості інженера, а й його ціннісне ставлення до себе, роботи, виробництва, природи, суспільства. Така позиція дозволяє нам включити у особистісний компонент і аксіологічну складову для встановлення рівня сформованості дослідни-цької компетентності майбутніх інженерів аграр-ного профілю. Отже, спираючись на результати наших теоретичних досліджень було виокремлено такі критерії дослідницької компетентності фахів-ців з агроінженерії: когнітивний, діяльністний та мотиваційно-цінністний. 
Когнітивний критерій – це критерій, на осно-ві якого встановлюється стан сформованості знань у студента з курсу «Сільськогосподарські машини» у межах набутої дослідницької компете-нтності. До основних когнітивних компонентів дослідницької компетентності, що вимірювати-муться, віднесли:   1) діяльність у напрямі розв’язання професій-них завдань і проблем у сфері застосування сіль-ськогосподарських машин в агропромисловому виробництві, що дозволяє проводити досліджен-ня та розробляти інновації, і яка характеризують-ся такими показниками: 
– рівень знань типів, підтипів, класів дослід-ницьких інженерних завдань в агропроми-словому виробництві та вимог до їх вико-ристання у роботі з сільськогосподарськи-ми машинами; 
– знання методів, методик та засобів дослі-дження, умов їх застосування; 
– знання способів отримання, обробки і представлення результатів дослідження; 2) діяльність у напрямі розв’язання професій-них завдань і проблем під час професійного роз-

витку та самонавчання особистості для роботи з сільськогосподарськими машинами, що форму-ються на основі проведення досліджень та вико-нання розробок і характеризуються рівень знань з планування, організації та контролю дослідни-цької діяльності під час самонавчання особистості (постановка та виконання дослідницьких за-вдань, застосування методів і засобів оцінювання якості власних досліджень у процесі пошуку нау-кової та іншої інформації, її обробки та представ-лення); 3) діяльність у напрямі розв’язання наукових завдань з отриманням нового наукового резуль-тату під час роботи з сільськогосподарськими машинами, що характеризуються такими показ-никами: 
– рівень знань з планування, організації та контролю наукової роботи (методоло-гічний апарат дослідження; методи, засо-би і методики досліджень та умови їх за-стосування; вимоги якості наукових дослі-джень, методи і засоби їх оцінювання, ме-тоди і засоби контролю наукової роботи); 
– рівень умінь та навичок з виконання дослі-дницьких завдань у науковій роботі (застосування методів і засобів досліджен-ня з метою збору, обробки, аналізу та пред-ставлення результатів наукової роботи). 
Діяльнісний критерій – це критерій, на основі якого встановлюється стан сформованості умінь та навичок у студента з курсу «Сільського-сподарські машини» у межах набутої дослідниць-кої компетентності. До основних діяльнісних ком-понентів дослідницької компетентності, що бу-дуть вимірюватися, ми віднесли:   1) діяльність у напрямі розв’язання професій-них завдань і проблем у сфері застосування сіль-ськогосподарських машин в агропромисловому виробництві, що дозволяє проводити досліджен-ня та розробляти інновації, і яка характеризують-ся такими показниками: 
– рівень умінь та навичок з планування, ор-ганізації та контролю дослідницької ді-яльності під час виконання аналітико-прогностичних, пошукових, конструктор-ських, проектувальних, технологічних, дослідних, експлуатаційних та ремонтних завдань (постановка завдань, застосуван-ня методів, засобів і методик досліджень, методів і засобів оцінювання якості дослі-джень, методів і засобів контролю); 
– рівень умінь та навичок дослідницької роботи під час виконання аналітико-прогностичних, пошукових, конструктор-ських, проектувальних, технологічних, дослідних, експлуатаційних та ремонтних завдань (застосування методів і засобів дослідження з метою збору, обробки,  
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аналізу та представлення результатів нау-кової роботи); 2) діяльність у напрямі розв’язання професій-них завдань і проблем під час професійного роз-витку та самонавчання особистості для роботи з сільськогосподарськими машинами, що форму-ються на основі проведення досліджень та вико-нання розробок і характеризуються рівнем умінь та навичок з планування, організації та контролю дослідницької діяльності під час самонавчання особистості (постановка та виконання дослідни-цьких завдань, застосування методів і засобів оці-нювання якості власних досліджень у процесі по-шуку наукової та іншої інформації, її обробки та представлення); 3) діяльність у напрямі розв’язання наукових завдань для отриманням нового наукового ре-зультату під час роботи з сільськогосподарськими машинами, що характеризуються такими показ-никами: 
– рівень умінь та навичок з планування, ор-ганізації та контролю наукової роботи (постановка завдань досліджень, форму-лювання методологічного апарату дослі-дження, застосування методів, засобів і методик досліджень, оцінювання якості та контролю наукових робіт); 
– рівень умінь та навичок з виконання дослі-дницьких завдань у науковій роботі (застосування методів і засобів досліджен-ня з метою збору, обробки, аналізу та пред-ставлення результатів наукової роботи). 
Мотиваційно-ціннісний критерій включає у себе мотиви та ціннісні установки особистості у процесі дослідницької діяльності, який дозволяє вимірювати діяльність у трьох попередньо визна-чених напрямах професійної діяльності. Показни-ками ціннісно-мотиваційного критерію було ви-значено: 
– активність у дослідницькій діяльності; 
– сформованість та прояв інтересу до дослі-дницької діяльності; 
– самостійність у виборі дослідницьких за-вдань; 
– готовність та прагнення до подолання труднощів у процесі дослідницької діяль-ності. Спираючись на отримані результати дослі-дження нами було розподілено критерії дослідни-цької компетентності майбутніх фахівців за шка-лою у чотири рівні, які характеризуються такими показниками: 
– початковий рівень (відсутній або нестій-кий прояв: активності студентів у дос-лідницькій діяльності, інтересу до неї,  готовності та прагнення до подолання труднощів та самостійності у виборі дос-

лідницьких завдань; знання та уміння з організації дослідницької професійної ді-яльності майже не проявляються); 
– низький рівень (рідкісний та примусовий прояв: активності студентів у дослідниць-кій діяльності, інтересу до неї, готовності та прагнення до подолання труднощів, самостійності у виборі дослідницьких за-вдань; фрагментарні та несистемні знання та недосконалі уміння з організації дослід-ницької професійної діяльності); 
– достатній рівень (майже постійний стій-кий прояв: активності студентів у дослід-ницькій діяльності, інтересу до неї, готов-ності та прагнення до подолання трудно-щів, самостійності у виборі дослідницьких завдань; майже глибокі, міцні і системні знання з організації дослідницької профе-сійної діяльності; майже досконалі, опера-тивні та вправні уміння); 
– високий рівень (постійний стійкий прояв: активності студентів у дослідницькій дія-льності, інтересу до неї, готовності та пра-гнення до подолання труднощів, самостій-ності у виборі дослідницьких завдань; глибокі, міцні і системні знання з організа-ції дослідницької професійної діяльності; досконалі, оперативні та вправні уміння). Крім того, оскільки ми вважаємо, що розви-ток дослідницької компетентності фахівця відбу-вається на основі його поетапної навчальної ді-яльності, то початковий, низький, достатній та високий рівні діяльнісного критерію за своїм по-казниками відповідають репродуктивному, реко-нструктивному, евристичному та творчому рів-ням, а саме: 
– початковий рівень характеризується ре-продуктивною діяльністю студента і пе-редбачає відтворення сформованих знань, виконання дій на за попередньо заданим зразком, завчання та повторення вивчено-го у межах розв'язування типових дослід-ницьких завдань на вивчення, розробку та впровадження техніки, що передбачає ви-конання розрахунків та креслень, запов-нення таблиць тощо; 
– низький рівень характеризується реконс-труктивною діяльністю студента і перед-бачає відтворення сформованих знань із перенесенням їх у нові типові ситуації, часткову самостійну інтерпретацією у ви-значенні понять, використання умінь у частково змінених умовах із самостійним знаходженням, що відбувається на основі розв'язання типових дослідницьких задач на вивчення, розробку та впровадження техніки; 
– достатній рівень характеризується еврис-тичною діяльністю студента і передбачає 
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ІГОР БУЦИК Обґрунтування критеріїв та показників сформованості дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії вирішення ним проблемних (невідомих раніше) дослідницьких завдань з викорис-танням попередньо набутих знань та умінь шляхом отриманням нової інформа-ції, її аналізу, структурування та викорис-тання в нових ситуаціях, продукування раціоналізаторських пропозицій під час виконання аналітико-прогностичних, по-шукових, конструкторських та проектува-льних завдань; 
– високий рівень характеризується творчою діяльністю студента і передбачає створен-ням чогось нового (винахідництво), що не мало аналогів у відомій йому практиці, у результаті виконання технологічних, дос-

лідних, експлуатаційних, ремонтних,  аналітико-прогностичних, пошукових, конструкторських та проектувальних за-вдань. На основі проведених досліджень нами було виокремлено такі критерії дослідницької компе-тентності фахівців з агроінженерії: когнітивний, діяльністний та мотиваційно-цінністний, а також визначено їх показники та рівні сформованості. Спираючись на отримані результати досліджень, вважаємо пріоритетним напрямом подальшої ро-боти вивчення проблеми удосконалення освітніх процесів щодо розвитку дослідницької компетен-тності майбутніх фахівців з агроінженерії. 
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ІГОР БУЦИК Обґрунтування критеріїв та показників сформованості дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії 
Буцык И. М. Обоснование критериев и показателей сформированности исследовательской 

компетентности специалистов по агроинженерии 
В статье поднимается проблема определения средств для измерения уровней сформированности 

исследовательской компетентности специалистов по «Агроинженерии». Выделены составляющие ис-
следовательской компетентности, осуществлен анализ образовательных программам их профессио-
нальной подготовки, охарактеризована структура профессиональной компетентности, определены и 
обоснованы критерии и показатели сформированности исследовательской компетентности специали-
стов в рамках изучения студентом курса «Сельскохозяйственные машины», среди которых когнитив-
ный, деятельностный, мотивационно-ценностной критерии. Охарактеризовано распределение крите-
риев исследовательской компетентности по шкале в четыре уровня: начальный, низкий, достаточный 
и высокий. 

Ключевые  слова :  интеграция, инженер, аграрное производство, содержание обучения, сельскохо-
зяйственные машины, исследовательская подготовка.  
 

Butsyk І. Criteria and indicators substantiation of research competence of specialists from agricul-
tural engineering 

The article raises the problem of determining the measuring means of formation levels of the research com-
petence of specialists in agricultural engineering. On the basis of theoretical analysis, the components of research 
competence have been identified, the analysis of the educational programs of their professional training has been 
made, the structure of professional competence has been characterized, the criteria of the formation of the re-
search competence of specialists in agricultural engineering in the course of studying by the student of the course 
«Agricultural machinery» have been determined and substantiated, among them cognitive, activity, motivational-
valuable criteria. 

Cognitive criteria allows you to set the status of a student's knowledge in the course of «Agricultural machin-
ery» within by research competence. The activity criterion allows you to set the status of the formation and skills, 
motivational-valuable criterion determines the formation of motives and values sets of the personality in the 
process of researchactivity.  

Specific features of the proposed criteria are that their composition includes performance of specialists in the 
areas: solving professional tasks and problems in the sphere of application of agricultural machinery in agricul-
tural production; solving professional tasks and problems during the professional development and self-learning 
of the personality for work with agricultural machinery; the solution of scientific problems obtaining new scien-
tific results when working with agricultural machinery. 

Distribution of criteria research competence on a scale of four levels – elementary, low, sufficient and high. 
Key  words :  research competence, criteria, indicators, expert in agricultural engineering, formation, level.  


