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Магистерская работа: 77 с., 68 источников, 10 прил. 

 

Ключевые слова: РАЗВИТИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ, СТУДЕНТЫ, ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ, 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА. 

Объект исследования – профессиональные компетенции. 

Цель работы – изучить особенности развития профессиональных 

компетенций у студентов гуманитарного и технического профиля на примере 

студентов факультета социокультурных коммуникаций БГУ специальности 

социальная работа (социальное проектирование) и специальности 

прикладная информатика. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, метод 

тестирования, математический метод обработки данных, количественно-

качественный анализ, методы статистической обработки данных.  

Полученные результаты и их новизна: выявлены особенности 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов 

гуманитарного и технического профилей, а также выявлены различия в 

выраженности профессиональных компетенций и студентов гуманитарного и 

технического профилей в учреждении высшего образования. 

Область возможного практического применения: автор предлагает 

выстроить целостный и последовательный процесс по формированию 

профессиональных компетенций будущих специалистов по социальной 

работе и прикладной информатике в условиях университета. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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тэхнічнага профілю навучання» 

 

Магістарская работа: 77 с., 68 крыніц, 10 прыкл. 

 

Ключавыя словы: РАЗВІЦЦЁ, ПРАФЕСІЙНЫЯ КАМПЕТЭНЦЫІ, 

СТУДЭНТЫ, ГУМАНІТАРНЫ ПРОФІЛЬ, САЦЫЯЛЬНАЯ РАБОТА, 

ТЭХНІЧНЫ ПРОФІЛЬ, ПРЫКЛАДНАЯ ІНФАРМАТЫКА. 

Аб'ект даследавання – прафесійныя кампетэнцыі. 

Мэта работы – вывучыць асаблівасці развіцця прафесійных 

кампетэнцый у студэнтаў гуманітарнага і тэхнічнага профілю на прыкладзе 

студэнтаў факультэта сацыякультурных камунікацый БДУ спецыяльнасці 

сацыяльная работа (сацыяльнае праектаванне) і спецыяльнасці прыкладная 

інфарматыка. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз літаратуры, метад 

тэставання, матэматычны метад апрацоўкі дадзеных, колькасна-якасны 

аналіз, метады статыстычнай апрацоўкі дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўленыя асаблівасці фарміравання 

прафесійных кампетэнцый будучых спецыялістаў гуманітарнага і тэхнічнага 

профіляў, а таксама выяўлены адрозненні ў выяўленасці прафесійных 

кампетэнцый і студэнтаў гуманітарнага і тэхнічнага профіляў ў установе 

вышэйшай адукацыі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: аўтар прапануе 

выбудаваць цэласны і паслядоўны працэс па фарміраванні прафесійных 

кампетэнцый будучых спецыялістаў па сацыяльнай рабоце і прыкладной 

інфарматыцы ва ўмовах універсітэта. 

 

Аўтар магістарскай работы пацвярджае, што прыведзены ў працы 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 

метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

_____________________  
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Object of research – professional competence. 

Purpose of research – to study the peculiarities of the development of 

professional competencies in humanitarian and technical students on the example 

of students of the Faculty of Social and Cultural Communications of the BSU 

specialty social work (social project) and the specialty applied computer science. 

Research methods: theoretical literature analysis, testing method, 

mathematical data processing method, quantitative-qualitative analysis, statistical 

data processing methods. 

Obtained results and their novelty: the peculiarities of the formation of 

professional competencies of future specialists in the humanities and technical 

profiles were identified, and differences in the severity of professional 

competencies and students in the humanities and technical profiles in the higher 

education institution were identified. 

Area of possible practical application: the author proposes to build a 

holistic and consistent process for the formation of professional competencies of 

future specialists in social work and applied informatics in the university. 

 

The author of the paper confirms that the material presented in the paper 

correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and 

all theoretical, methodological and methodological provisions borrowed from 

literary and other sources are accompanied by references to their authors. 

_____________________  

 

 

 

 

 


