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Вступ 

Ідея ноосферизації суспільства зумовили ідентифікацію ХХІ століття, як 

«віку біології», що покликаний віднайти шляхи усталеного розвитку людської 

спільноти у гармонії з навколишнім природним середовищем. При цьому 

одним із чинників альтернативи глобальній катастрофі людської цивілізації є 

наука, освіта та індустрія інформації як основа нової сфери глобальної 

всезагальної праці та інтелектуалізації розвитку в напрямі його «ноосферизації» 

[8, 15, 17,]. Потенційно могутнім інтелектуальним рушієм світового розвитку є 

«європейський цивілізаційний глобалізм», який спирається не на дешеву 

робочу силу, а на інформацію, освіту, знання, інтелект, ноосферні стратегії [6]. 

Згідно сучасної парадигми європейської освіти в центр освітньої діяльності 

поставлено формування компетентної особистості. У Національній доктрині 

розвитку освіти в Україні вказано, що єдність освіти і науки є основним 

чинником її подальшого розвитку[20], а приєднання України до Болонської 

декларації сприяє переорієнтації національної системи освіти на кінцевий 

результат, викладений у термінах компетентнісного підходу [3-5, 7, 13, 18, 26]. 

Серед них важливе місце посідає дослідницька компетентність майбутнього 

професіонала, його здатність до науково-дослідної діяльності, що засвідчує 

його найвищий (найрозвиненіший) рівень освіти. Особливо це є актуальним для 

студентів - майбутніх учителів біології, оскільки саме їм надається право 

виховання людини з новим -  «ноосферним» типом мислення [ 9, 10; 22, 24-25]. 



Мета дослідження: визначити суть, структуру, функції поняття «дослідницька 

компетентність», розробити модель її формування з біології рослин у студентів 

біологічного профілю. 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 

 

1.1. Поняття «дослідницька компетентність» у сучасних 

педагогічних дослідженнях 

На думку окремих учених засновником компетентнісного підходу є 

«батько усіх наук» давньогрецький учений Арістотель, який вивчав можливі 

стани людини, зокрема, стан «atere» - розвинена й удосконалена сила такого 

рівня, що стає характерною рисою особистості. У ХХ столітті широкий інтерес 

до вивчення компетентності пов'язаний із запуском штучного супутника Землі 

СРСР у 1957 році. Американська система освіти була розкритикована, зокрема, 

набула резонансу робота A. Trace «What  Ivan knows that Johny doesn’t», 

почались активні пошуки нових підходів у освіті. Вважають, що 

компетентнісний підхід зародився у США, і однією з перших публікацій, що 

„відкрила” цю проблематику, була стаття D.McClelland „Тестувати 

компетентність, а не інтелект” . У Великобританії концепція компетентнісно-

орієнтованої освіти була взята за основу національної системи кваліфікаційних 

стандартів з 1986 року. Загалом, інтерес до проблеми досліджень 

компетентностей виникав у кризові періоди розвитку суспільства [21]. 

Таким чином, у ХХ столітті, що характеризується як стрімким розвитком 

науки і техніки, так і кризовими станами у культурі, економіці, суспільних 

відносинах, розвиток і становлення компетентнісно-орієнтованого підходу до 

навчання складається з наступних етапів [1,4]:  

1. 1960-70 роки ХХ ст.  – поява  понять «компетентність», «компетенція»  у 

науково-педагогічній літературі, виділення та систематизація різних видів 

компетентностей і компетенцій. 



2. 1970-90 роки ХХ ст. – створення переліку ключових компетенцій,   

компетентностей, розгляд поняття компетентність через призму категорій 

«готовності», «здатності», «впевненості», «відповідальності» людини. 

3. кінець 80-х р. - початок 90-х рр. ХХ ст. – визначення компонент 

компетентнісно-орієнтованого навчання (когнітивної, аксіологічної, 

праксеологічної) та побудова ієрархічної структури компетентностей через 

введення трьох основних рівнів: ключові компетентності (соціальні аспекти 

життєдіяльності), загальногалузеві (здатність на основі набутих знань і умінь до 

діяльності у межах певної галузі суспільного виробництва), предметні 

(результат засвоєння знань з конкретного предмету у межах конкретного 

навчального закладу).  

4. кінець 90-х р. ХХ ст. – початок ХХІ ст. – науково-педагогічні 

дослідження різноманітних аспектів компетентнісного навчання, подальший 

розвиток науково-понятійного апарату. Диференціація компетентностей, 

вивчення їх ролі у формуванні компетентної особистості з певних галузей 

знань, суспільного виробництва тощо.  

Найбільш вдалим трактуванням дефініцій «компетенція» і 

«компетентність», де враховані філософський, психологічний і педагогічний 

аспекти, на наш погляд, є трактування Голованя М.С. [9, 10]. Так, компетенція 

– об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, 

ставлень тощо у певній сфері діяльності людини як абстрактного носія. Це 

нормативна, ідеальна мета освітнього процесу, що моделює якості випускника. 

Компетентність – це інтегративне утворення особистості, що поєднує в собі 

знання, уміння, навички, досвід і особисті якості, котрі обумовлюють 

прагнення, готовність і здатність вирішувати проблеми і завдання реальних 

життєвих ситуацій, усвідомлюючи при цьому значущість предмету і результату 

діяльності. Компетентність – результат освітнього процесу, рівень прояву, 

сформованості. Поняття компетенції пов’язане зі змістом сфери діяльності, а 

компетентність – з особистістю, із здатністю особи ефективно діяти у 

стандартних і нестандартних ситуаціях. Компетентність виявляється в 



успішно реалізованій у діяльності компетенції і включає особисте ставлення до 

предмету і продукту діяльності. У компетентності поєднуються об’єктивно 

визначені нормативними документами система знань, умінь, навичок, а також 

особистісна складова: інтереси, прагнення, ціннісні орієнтації, мотиви 

самореалізації індивіда. 

Таким чином, якщо „компетенція трактується як задана норма, вимога до 

підготовки фахівця, то „компетентність розглядається як сформована 

якість, результат діяльності, „надбання" студента. 

Актуальним для освітньої системи України, що увійшла до Болонського 

процесу, є підготовка професіонала-дослідника, який би відповідав вимогам 

європейської системи навчання і був конкурентоспроможним протягом всього 

життя на всеєвропейському ринку праці. Це потребує  формування 

національної системи кваліфікацій, узгодженої з європейською системою 

кваліфікацій (ЄСК).  Відомо, що ЄСК складає вісім рівнів, кожен з яких 

визначає необхідний мінімум знань, умінь, особистісних та професійних 

компетенцій. Серед них до мінімального переліку  вимог включено уміння 

щодо дослідницької діяльності.  Так, на 5 рівні – «розробляти стратегічні і 

творчі підходи при дослідженні чітко визначених конкретних і абстрактних 

проблем», на 6 рівні – «демонструвати володіння методами, демонструвати 

інновації у використанні методів», на 7 рівні – «формувати діагностичні 

розв’язки проблем, що базуються на дослідженнях», на 8 рівні – «досліджувати, 

розробляти і адаптувати проекти, що призводять до одержання нового знання і 

нових рішень»  [3, 7, 9, 22]. 

На думку педагогів-дослідників, традиційна знаннєво-предметна 

орієнтація професійної освіти на підготовку вчителів біології не може 

забезпечити такого кваліфікаційного рівня, тому виникає проблема перегляду 

цільових установок, уточнення критеріїв їх професійної підготовки, заснованих 

на компетентнісному підході. При цьому перехід до більш цілісної моделі 

освіти, де ключовими орієнтирами є досвід, компетентність, суб'єктність, 

потребує постійного співіснування двох парадигм: знаннєво-предметної і 



культурно-компетентнісної. 

Нині у системах освіти різних країн Європи, у т.ч. й України, прослідковуються 

дві тенденції: перехід до професійних стандартів, що базуються на високих 

результатах, а також системний опис кваліфікацій в термінах професійних 

компетенцій [13, 25]. 

Отже, здатність до дослідницької діяльності є  вимогою часу для нинішніх 

поколінь студентів. Проблеми формування дослідницької компетентності 

студентів вищої школи, її зміст, структура, засоби реалізації розглянуті у  

роботах ряду дослідників: М. Архіпової, В. Константинова, М. Голованя, 

В.Загвязинського, М. Золочевської, В.Сотник та ін. [2, 14, 16, 9-10, 19, 24-25]. 

Запропоновано різні  форми і напрямки  дослідницької діяльності в екологічних 

таборах, станціях юних натуралістів, гімназіях з поглибленим вивченням 

біології, музеях, наукових товариствах, ботанічних садах тощо. 

Аналіз трактувань поняття дослідницька компетентність у різних авторів 

дозволяє, визначити дефініцію «дослідницька компетентність» як цілісне 

інтегративне утворення особистості, конгломерат знань, умінь, навичок, 

досвіду діяльності дослідника, його мотиваційно-ціннісних і вольових якостей, 

що  виявляються в готовності і здатності до дослідницької діяльності з 

використанням методів наукового пізнання з метою отримання нових знань, 

застосуванні творчого підходу в цілепокладанні, плануванні, аналізі, прийнятті 

рішень та оцінці результатів дослідницької діяльності [9,16]. 

 

1.2. Місце дослідницької компетентності в загальній системі 

професійної компетентності майбутнього вчителя біології 

Головним завданням вищої біологічної освіти є підготовка молодих 

фахівців – вчителів біології, науковців, які мають чіткі уявлення про усталений 

розвиток людської цивілізації, дотримуються екологічних і біоетичних норм у 

повсякденному житті і діяльності, самостійно мислять, здатні до творчого 

наукового пошуку вирішення проблем, здатні передати свої знання і досвід 

дітям, є конкурентоспроможними на ринку праці. Вищенаведені здобуті якості 



є визначальними у професійній компетентності майбутнього вчителя біології. 

На рис. 1. представлена пропонована схема структури професійної 

компетентності вчителя біології та місце в ній дослідницької компетентності.  

Професійна компетентність вчителя біології характеризується ємністю і 

включає ряд складових компетентностей, серед яких важливе місце, згідно 

Європейської системи кваліфікацій (ЄСК) як найвищому рівню, належить 

дослідницькій компетентності. 

 
Рис. 1. Складові професійної компетентності та  місце дослідницької 

компетентності в загальній системі професійної компетентності майбутнього 

вчителя біології 

 

1.3. Структура та функції дослідницької компетентності 

На думку учених педагогів дослідницька компетентність майбутнього 

вчителя біології є багатокомпонентним утворенням. Структуру дослідницької 
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компетентності різні автори, зокрема, М.Головань, М.Архіпова визначають у 

складі кількох компонентів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний 

та рефлексивний, які взаємно обумовлені і взаємозв’язані між собою [2; 10].  

Ми пропонуємо у складі дослідницької компетентності майбутніх учителів 

біології виділити наступні компоненти, представлені на схемі. 

 
 

Рис.2. Структурні компоненти дослідницької компетентності майбутнього 

вчителя біології 

 

Фундаментальна роль належить когнітивній компоненті, що представлена   

всією сумою знань, якою володіє майбутній учитель біології, включаючи 

знання  з методології науки.  

Етико-екологічна компонента виявляється у сформованості  базових 

понять біологічної, екологічної етики щодо «внутрішньої цінності» всіх живих 

істот на Землі, необхідності збереження природних екосистем, котрі 

закладають підвалини ноосферного мислення.  

Аксіологічна (ціннісна) компонента витікає із попередньої і мотивує 

процес творчої діяльності, визначає цілі дослідної роботи.  
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Праксеологічна (практична) компонента визначає методику досліджень, 

включає власне практичні дії у межах дослідницької діяльності, обробку 

отриманих результатів, передбачає практичний результат роботи.  

Контрольно-оціночна компонента – здатність майбутнього вчителя до 

самооцінки результатів своєї  науково-дослідної діяльності, а також до бачення 

подальших  напрямків досліджень. Вказані компоненти виконують ряд 

функцій: творчо-пізнавальну, світоглядну, мотиваційно-ціннісну, 

інформаційно-комунікаційну, економічно-правову, адаптаційну, футуристичну. 

Творчо-пізнавальна функція передбачає не лише оволодіння студентами 

знаннями, необхідними для самореалізації і вдосконалення особистості, але й 

здатність творчо ці знання використовувати в різноманітних умовах 

соціального середовища. Ця функція є важливим показником ефективності 

процесу навчання, спонукає майбутніх учителів до самоосвіти, науково-

дослідної діяльності в галузі як біологічних , так і психолого-педагогічних наук. 

Світоглядна функція полягає в синтетичному підході до розвитку 

культурної всебічно розвиненої особистості. Світогляд студента як система 

елементів свідомості, перебуває в стані активного розвитку під час навчання у 

вузі. Ці елементи: знання, почуття, емоції, пам'ять тощо впливають на 

розуміння оточуючого світу у всіх його вимірах. Дослідницька компетентність 

покликана  допомогти студенту не лише пізнати  навколишній світ, але й 

визначити своє місце у ньому, формувати у студентів як майбутніх учителів 

біології ноосферний підхід до всіх аспектів життя, моральних норм і цінностей.  

Мотиваційно-ціннісна функція тісно пов’язана із світоглядною і визначає 

мотиви науково-дослідної діяльності, які зумовлені сформованою системою 

цінностей. Важливо, щоб у майбутніх учителів біології пріоритетними на шкалі 

цінностей були постулати екологічного імперативу. На думку С.Кримського   

єдиний шлях збереження зовнішнього світу, – перетворення внутрішнього світу 

людини. Пробудити в суспільстві усвідомлення крихкості світу, 

відповідальності за збереження природних основ існування людства і наслідки 

своєї діяльності є провідним вектором перебудови суспільної свідомості. Отже, 



система ціннісних критеріїв має визначати роль та етичні вимоги до 

використання наукових знань у забезпеченні сталого людського розвитку. 

Інформаційна функція дослідницької компетентності, що базується, серед 

іншого, на досвіді минулих поколінь, забезпечує оволодіння студентами 

інформацією за допомогою всього існуючого нині спектру інформаційних 

джерел. 

Економічно-правова функція передбачає розвиток раціоналістичного 

підходу до вирішення наукових завдань досліджень в межах існуючого 

правового поля. 

Комунікативна функція відповідає за передачу здобутків науково-

дослідної діяльності в межах різноманітних соціальних груп: серед  ровесників 

під час занять, на науково-практичних конференціях, форумах, при підготовці 

наукових публікацій тощо.  

Адаптаційна функція  дослідницької компетентності пов’язана зі здатністю 

студента, а в майбутньому молодого вчителя біології, до орієнтації у 

соціальному середовищі, пристосування до існуючого різноманіття вимог і 

потреб суспільства згідно отриманої  у вузі бази знань, умінь і навичок.  

Футуристична функція – це прогностичний погляд у віддалене майбутнє. 

Вища освіта зобов’язує випускника як суб’єкта суспільства передбачати 

наслідки своєї діяльності і діяльності людського суспільства загалом. Відомо, 

що цінності істини, добра і краси співвідносяться між собою як сутність, зміст і 

форма, які є невід’ємними складовими ціннісної характеристики будь-якого 

явища з його позитивного боку. Орієнтація на ці цінності відбувається в трьох 

площинах координат: між істиною та хибністю, добром і злом, прекрасним і 

потворним, спрямовуючи життєдіяльність людини в той чи інший бік. Отже, 

оцінювання суспільних процесів у системі розглянутих координат дає змогу 

визначити їх спрямованість або на розвиток, усталеність, конструктивність і 

соціальну безпеку, або на нестабільність, деструктивність, руйнування, 

суспільну небезпеку [11]. 

 



1.4. Особливості науково-дослідницької діяльності студентів 

Відомо, що студентський вік (17-23 роки) характеризується найбільш 

сприятливими умовами для психологічного, біологічного і соціального 

розвитку особистості. Для цього вікового періоду характерними є найвища 

швидкість пам´яті, реакції, пластичність у формуванні навичок. У особистості 

на цьому етапі домінантним є становлення характеру та інтелекту. 

Студентський вік є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних 

можливостей. Активно розвиваються морально-ціннісні й естетичні почуття, 

освоюються соціальні ролі: громадянські, професійні, економічні, сімейні. 

Формуються і закріплюються схильності, інтереси. Визначаються життєві цілі й 

прагнення. Досягається високий рівень розвитку фізичних та інтелектуальних 

сил, активно зростають творчі можливості, збагачується емоційно-чуттєвий 

зміст. Саме в студентському віці відбувається перегляд ціннісно-духовних 

категорій, аксіологічна переорієнтація. Посилюється усвідомленість, 

об´єктивна позитивізація мотивів поведінки. Формуються і зміцнюються 

позитивні особистісні риси — відповідальність, почуття обов´язку, 

цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, уміння регулювати свої 

почуття, бажання, схильності.  Студентський вік — пора активної самооцінки  

[19].  

Вказані біологічні і психологічні особливості студентського віку 

зобов’язують працівників вищої школи до створення особливого педагогічного 

середовища, сприятливого для проведення в дію механізму формування 

професійної компетентності майбутнього фахівця з метою отримання 

найвищого (найрозвиненішого) рівня, пов’язаного зі здатністю до творчо-

пошукової і науково-дослідної роботи. Тому надзвичайно важливо в ході 

навчально-виховного процесу у вузі сприяти утворенню «педагогічного 

продукту» з якостями творчої особистості - науковця. Це, перш за все, 

професійні знання у поєднанні з допитливістю, спостережливістю, почуттям 

нового. Ініціативність, пунктуальність, ретельність, відповідальність 

забезпечують другу ланку - здатність до дослідницької роботи в якості 



виконавця. Організаторські здібності, комунікабельність, самоорганізація, 

творчий підхід дозволять майбутньому фахівцю стати керівником певної ланки 

дослідницької роботи. 

У межах вищого навчального закладу під час навчання науково-дослідна 

робота студентів виступає як вид навчальної діяльності і включає в себе два 

взаємопов'язані напрями. Перший напрям -  навчально-дослідницька діяльність, 

у ході якої студентів ознайомлюють з елементами дослідницької діяльності, 

методологією і організацією наукових досліджень. У результаті студенти 

набувають відповідних навичок і умінь у певній галузі науки. Другий напрям – 

наукові дослідження, які проводять студенти під керівництвом викладачів за 

заданою науковою тематикою: загально-кафедральна, загально-вузівська 

наукова проблема [19]. Науково-дослідна робота здійснюється згідно логіки 

навчального процесу, з використанням певних форм проведення, що забезпечує  

поступове зростання обсягу набутих знань, умінь, навичок, досвіду. Це сприяє 

розвитку творчого мислення, ініціативи, здатності до самостійного вирішення 

завдань, прискореному оволодінню методологією наукового пізнання, розвитку 

ерудиції, світогляду майбутнього фахівця тощо. Здібні студенти поповнюють 

ряди молодих науковців, беруть участь у розвитку наукових шкіл вищого 

навчального закладу [19]. 

 

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 

 

2.1. Модель формування дослідницької компетентності студентів – 

майбутніх вчителів біології в процесі навчання 

Феномен «формування» - «процес наповнення форми певним змістом», з 

педагогічної точки зору представляє собою процес розвитку особистості під 

впливом ряду спеціальних чинників навчання і виховання, педагогічного 

середовища, яке сприяє пробудженню творчого потенціалу студента, його 

реалізації в межах начально-виховного процесу [22]. 



Модель формування дослідницької компетентності є розгорнутим в часі 

педагогічним процесом, що включає всі компоненти взаємодії студента з 

соціальним простором, які зорієнтовані на пізнавально-творчий розвиток 

особистості. Модель може бути побудована лише за допомогою низки 

педагогічних умов, з урахуванням психолого-педагогічних особливостей 

студентського віку. 

В основі педагогічного процесу формування дослідницької компетентності  

майбутніх вчителів біології обов’язковим є дотримання педагогічних принципів 

навчання й виховання: систематичності, демократичності, диференційованого 

підходу, особистісно-орієнтованого навчання, використання міжпредметних 

зв’язків, інформаційно-комунікаційних технологій. 

У результаті виконання педагогічних умов в процесі навчання й виховання 

протягом навчального часу відбувається послідовне формування цілого спектру 

компонент дослідницької компетентності: когнітивної, етико-екологічної, 

аксіологічної, праксеологічної і контрольно-оціночної. Разом вони 

вибудовують міцний фундамент: знання, уміння, навички, який покладається в 

основу  інтегративного особистісного утворення -  «дослідницької 

компетентності». 

Структура моделі передбачає формування у єдності теоретичних і 

практичних дослідницьких умінь студентів, послідовний зв'язок формування 

компонентів дослідницької компетентності. У моделі представлені основні 

педагогічні умови, що стосуються навчально-виховного процесу у вузі і 

реалізації навчально-дослідної і науково-дослідної роботи. Так, важливою 

передумовою формування теоретичних дослідницьких вмінь на початковому 

етапі є кредитно-модульна система навчання, яка активно залучає студента у 

колообіг навчального процесу і, більше того, дозволяє виявити уже на ранніх 

етапах навчання найбільш здібних студентів.  

Ноосферний розвиток суспільства потребує фахівців із сформованими 

екоцентричними, здоров’язберігаючими принципами, тому необхідними є 



насичення навчального матеріалу елементами біо- і екоетики, ідеями сталого 

розвитку, валеології.  

Навчально-наукова і науково-дослідна робота студентів має бути 

оптимізована, чітко окреслені її етапи протягом всього періоду навчання у вузі. 

З метою підвищення рівня виконання та науково-практичного значення 

науково-дослідних робіт, студентів слід  залучати студентів до дослідницької 

діяльності з дотриманням наступних принципів: послідовності (курсова, 

бакалаврська, магістерська робота); спорідненості у виборі тем для 

кваліфікаційних робіт; «корисної дії»; «думай глобально, дій локально». 

Співпраця з науково-дослідними, природоохоронними установами значною 

мірою сприяє формуванню відповідального ставлення до виконання роботи, 

почуття причетності до вирішення важливих екологічних, валеологічних 

проблем, підвищує рівень самооцінки студента.  

Важливою складовою формування дослідницької компетентності є 

активізація позанавчальної науково-пізнавальної роботи у вузі: проведення 

інтелектуально-виховних заходів, діяльність наукових проблемних груп,  

студентських природоохоронних організацій, лекторіїв тощо. 

Сформоване особистісне утворення «дослідницька компетентність»  

учителя біології має подальший розвиток особистості як мінімум у трьох 

важливих напрямах.  

Еко-культурний напрям розвитку особистості вказує на сформованість 

екологічних і екоетичних норм як у повсякденному житті, так і у науковій і 

педагогічній діяльності. Принципи екоцентризму і усвідомлення своєї 

причетності до вирішення  екологічних проблем будуть покладені в основу  

всієї подальшої педагогічній діяльності майбутнього вчителя біології і 

передаватись поколінням учнів.  

Творчо-науковий напрям розвитку особистості полягає у творчому підході 

до вирішення різноманітних проблем і питань як прикладного, так і 

фундаментального характеру, активній життєвій позиції, здатності до 

дослідницької діяльності. 



Соціально-професійний напрям розвитку особистості пов'язаний з 

соціальним простором, який оточує і буде оточувати майбутнього вчителя 

біології, здатністю його знайти своє місце у соціумі згідно своїх професійних  

якостей, бути задіяним у всіх сферах соціального простору: суспільстві, 

державних установах, сімейних відносинах.  

Мета: формування дослідницької компетентності 

Принципи навчання, функції, компоненти  дослідницької компетентності 

Педагогічні умови формування дослідницької компетентності 

Професорсько-викладацький склад Студенти 
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навчання: 

1. Впровадження 

в навчальний 
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знань і вмінь 
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навчального 

змісту: 

1. Насичення 

програмового 

матеріалу 

елементами  

біо- та екоетики,  

валеології, ідеями 

сталого розвитку 

2.Створення 

навчальних і 
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програм, 

посібників, 

монографій, 

методичних 

рекомендацій 
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науково-дослідної 

роботи студентів з 

біології: 

1.Реалізація 

принципів  

поетапності, 

наступності, 

спорідненості, 

комплексної 

спеціалізації, 

«корисної дії», 

«думай глобально, 

дій локально». 

2. Участь у 
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олімпіадах 

 

Активізація 

творчо-наукової   

позанавчальної 

діяльності: 

Інтелектуально-

виховні заходи, 
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музеїв, ботанічних 

садів, 

заповідників, 

національних 

природних парків 

 

Сформована дослідницька компетентність учителя біологічного профілю 



Напрями розвитку особистості учителя біологічного профілю 

Творчо-науковий Соціально-професійний Екокультурний 
 

Рис.4. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх 

учителів біології 

2.2. Основні етапи формування дослідницької компетентності 

Згідно з віковими особливостями студентів та принципами поетапності та 

послідовності виділено етапи формування дослідницької компетентності: 

початковий, направляючий, діяльний, аналітичний, синтетичний, 

інтеграційний.   

Початковий етап – протягом 1,2 курсів – написання рефератів, виконання 

проектів, підготовка презентацій в рамках індивідуальної і самостійної роботи 

згідно програм модульно-кредитної системи навчання.  

Направляючий етап – робота на польовій практиці, завдання на літо,  

визначення тематики наукових досліджень за інтересами, цілей, методів,  

завдань – протягом 1,2 курсу. Участь в діяльності студентської проблемної 

групи, вибір тематики для  виконання дослідної роботи згідно інтересів, огляд 

літератури.  

Діяльний етап – проведення самостійних наукових досліджень в природі 

на об’єктах, що мають практичну цінність для студента поблизу місць 

проживання, в ботанічних садах, на об’єктах природно-заповідного фонду тощо 

в рамках курсової, дипломної роботи.  

Аналітичний етап – обробка результатів досліджень, їх аналіз, 

визначення  перспективних напрямів подальших досліджень ( курсова робота, 

кваліфікаційна робота). 

Синтетичний етап – навчання в магістратурі, проведення розширених 

наукових досліджень, підготовка статей за результатами досліджень,  

написання  і оформлення магістерської роботи. Розробка рекомендацій 

працівникам установ. 



Інтеграційний етап – підготовка до захисту, захист магістерської роботи, 

початок трудової діяльності. 

Відповідно до визначених вище етапів формування дослідницької 

компетентності як інтегративного утворення, що формується у часі, ми 

виділили основні стадії розвитку особистості майбутнього вчителя біології. 

Стадії розвитку особистості згідно етапів формування дослідницької 

компетентності: ідеалізації, реалізації, інтеграції, адаптації. На першій стадії 

студент потрапляє в ідеалізоване педагогічне середовище, ознайомлюється з 

елементами наукової діяльності, визначає своє місце у ньому згідно 

особистісних характеристик, потреб, розглядає себе у якості дослідника. 

На стадії реалізації студент втілює у практику елементи науково-

дослідницької роботи, поки що не пов’язаної з конкретною тематикою. 

На стадії інтеграції студент, набувши теоретичних знань, практичних 

навичок і умінь шляхом виконання певної роботи, здобуває цінний досвід 

науково-дослідної діяльності.  

Особливо важливе місце належить, згідно європейських критеріїв освіти, 

адаптаційному етапу, який у вітчизняній педагогіці ігнорується. Це етап 

післядипломного періоду, що знаменує здатність майбутнього вчителя біології 

адаптуватись до умов сучасного суспільства. Знайти в ньому своє місце, що 

часто залежить від його життєвої позиції, світоглядних установ, здатності до 

професійної діяльності, в тому числі і до науково-дослідної роботи. 

Таким чином, формування дослідницької компетентності значною мірою 

залежить від створення сприятливого педагогічного середовища у межах 

вищого навчального закладу, зокрема, на факультеті, кафедрах: застосування 

широкого спектру індивідуальних завдань згідно кредитно-модульної системи 

навчання, удосконалення програмового змісту базових навчальних дисциплін; 

оптимізації науково-дослідної роботи студентів; активізації поза навчальної 

дослідницької діяльності в межах проблемних груп, на олімпіадах, конкурсах 

тощо. 

 



РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ З БІОЛОГІЇ РОСЛИН  

 

3.1. Роль кредитно-модульної системи навчання у формуванні 

дослідницької компетентності студентів 

Значні можливості для підвищення якості навчання містить модульно-

рейтингова система, яка дає змогу систематично контролювати й оцінювати хід 

навчання, своєчасно коригувати упущення і відхилення, підтримувати 

рівномірне напруження зусиль протягом семестру. Кредитно-модульна система 

навчання слугує вихідною відправною базою для формування дослідницької 

компетентності, оскільки вже з перших днів навчання у вузі передбачає активне 

залучення студента до виконання індивідуальної і самостійної роботи, що є 

першою ланкою для формування дослідницьких вмінь і навичок.  

Кредитно-модульна система навчання вже з перших занять з будь-якої 

дисципліни привчає студента не лише до постійної навчальної діяльності, але й 

надає широкі можливості щодо формування дослідницьких умінь і навичок.  

До кожного зі змістових модулів програмового матеріалу навчальних 

дисциплін мають бути розроблені індивідуальні завдання, зміст яких доцільно 

поступово ускладнювати від теоретичних завдань у вигляді складання 

порівняльних таблиць, написання рефератів за пропонованою схемою, 

підготовки доповідей з презентаціями, практичних завдань з підготовки 

колекцій до виконання  проектів. При цьому дотримано принцип поетапного 

ускладнення проектних завдань: від інформаційних проектів до дослідницьких і 

практично-орієнтованих. 

 

3.2.Науково-дослідна робота студентів у межах проблемної групи 

Метою діяльності проблемних  груп, або студентських наукових гуртків,  є 

виявлення обдарованих студентів, здібних до науково-дослідної діяльності; 

створення передумов для розкриття  і  розвитку  їх потенціальних можливостей.  



Діяльність проблемних груп базується на принципах добровільності, 

ініціативності, творчого підходу, самоорганізації праці. Головними завданнями 

роботи проблемних груп є активне залучення студентів до науково-дослідної 

роботи вже з першого і другого курсів; прискорення оволодіння ними 

принципами, методами, засобами дослідницької діяльності; поглиблення знань, 

формування навичок проведення наукових досліджень і оформлення їх 

результатів; представлення результатів досліджень у вигляді тез, статей, виступів 

на науково-практичних конференціях, лекторіях тощо. Діяльність проблемної 

групи безпосередньо направлена на формування дослідницької компетентності 

майбутнього фахівця, оскільки поєднує всі компоненти дослідницької 

компетентності і сприяє  реалізації  усіх її функцій.  

На таблиці 1 представлено напрями діяльності студентської проблемної 

групи з біології рослин. Діяльність проблемної групи пов’язана з навчальним 

процесом, відбувається у вільний від навчання час. Напрями дослідної роботи 

тісно взаємопов’язані. Часто науково-дослідна робота з ботаніки на 1, 2 курсі є 

базою для виконання науково-дослідних робіт з фізіології рослин на 3 курсі і 

для кваліфікаційних робіт у подальшому. 

У таблиці 2 представлений план роботи проблемної групи з біології рослин  

впродовж навчального року. 

Таблиця 1.  

Основні напрями досліджень студентської проблемної групи з біології 

рослин 

Анатомія і 

морфологія 

рослин:  

Фізіологія і 

біохімія 

рослинного 

організму:  

Ботанічне 

ресурсознавство: 

 

Флорологія і 

фітосозологія: 

 

особливості 

анатомо-

морфологічної 

будови рослин 

особливості 

онтогенезу 

рослин; 

фізіологічні явища 

інтродукція і 

акліматизація 

рослин;  лікарські, 

пряно-ароматичні, 

регіональні 

дослідження фіто 

різноманіття;  

раритетні види і 



різних 

екологічних груп 

фотосинтезу, 

фотоперіодизму, 

водообміну тощо 

ефірно-олійні, 

отруйні рослини, 

стан їх поширення 

в регіоні, способи 

застосування 

угруповання, їх 

охорона   

 

3.3. Принципи оптимізації  науково-дослідної роботи студентів 

Як  відомо,  наукова робота - це самостійно виконане наукове дослідження 

тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам,  має певну 

структуру, містить результати і висновки.  Якість наукової роботи визначається 

рядом критеріїв, серед яких актуальність обраної теми, науковість, повнота 

розкриття теми, аргументованість висновків, наявність елементів творчості, 

науковий стиль, граматична і стилістична грамотність.  

Таблиця 2. 

Планування роботи студентської проблемної групи 

Дата Зміст роботи Результат 

вересень Ознайомлення студентів із загальними 

положеннями про науково-дослідну діяльність. 

Виявлення наукових інтересів студентів та 

обрання тем досліджень.  

Обрання напряму 

та теми 

досліджень 

жовтень Складання індивідуальних планів наукових 

досліджень. Огляд літератури за обраною 

темою. 

Огляд літератури  

жовтень, 

листопад, 

грудень 

Робота в лабораторіях згідно обраної теми: 

проведення занять з мікроскопічною технікою, 

гербарна справа, досліди. 

Проведення 

експериментальної 

частини 

лютий, 

березень 

Оформлення результатів досліджень. Правила 

написання тез, доповідей з презентаціями, 

наукових статей. 

Тези, доповіді, 

презентації 



квітень Виступи на засіданнях гуртка, студентських 

науково-практичних конференціях, участь в 

олімпіадах. Підведення підсумків роботи. 

Апробація 

результатів 

досліджень 

травень, 

червень 

Продовження досліджень в лабораторіях, на 

польових практиках, в місцях проживання. 

Накопичення 

фактичного 

матеріалу для 

подальшої роботи 

 

Виконання науково-дослідних робіт (курсових, бакалаврських, 

магістерських) з ботаніки, фізіології рослин обов’язково певною мірою залучає 

студента-біолога до постановки і розв’язання тих чи інших проблем існування 

рослинних організмів. Так, за висловом академіка В.І. Вернадського, екологічне 

благополуччя біосфери, і, відповідно людства і цивілізації, визначається станом 

рослинного покриву нашої планети [8]. Науково-дослідні роботи студентів з 

біології рослин часто є одним із інформативних засобів біомоніторингу за 

станом навколишнього середовища в регіоні. При цьому дослідницькі роботи 

студентів являють значний інтерес і наближають студента майже до рівня 

ученого, оскільки методи досліджень при їх виконанні часто такі ж, які 

використовує кваліфікований дослідник що зобов’язує студентів відповідально, 

акуратно і чітко проводити спостереження і досліди, робити реєстрацію  

фактичних даних. 

Отже, науково-дослідні роботи з біології мають на меті оволодіння 

студентами різноманітними методиками проведення наукових досліджень, 

правильного оформлення результатів, їх обґрунтування та обговорення, 

формулювання висновків.  

На нашу думку, при формуванні дослідницької компетентності студентів-

біологів  бажаними є наступні принципи: 

- принципи послідовності і спорідненості при виборі  тематики курсових 

і дипломних робіт. Це означає, що студент-дослідник, який виконував курсову 

роботу за певною темою, має обрати для виконання бакалаврської і 



магістерської робіт споріднені теми. При цьому студент використовує і 

доповнює уже набуті теоретичні знання, до напрацьованої експериментальної 

бази даних додає нові дані за кілька років, що безумовно сприяє підвищенню 

рівня виконання, а також практичного і наукового значення роботи. При цьому 

цілком ймовірним є виконання робіт у суміжних галузях знань. Наприклад, 

тематика курсової роботи пов’язана з особливостями анатомічної будови тих чи 

інших структур організму рослин. Тематика бакалаврської може бути 

присвячена особливостям проходження тих чи інших фізіологічних процесів, 

що протікають у досліджених структурах рослинного організму.  

- принцип комплексної спеціалізації студентської науково-дослідної 

роботи полягає в органічному поєднанні  навчальної науково-дослідної роботи і 

позанавчальної в межах студентських проблемних груп. Відомо. що наукова 

робота є складним інтегрованим процесом, що відбувається  протягом значного 

часу і потребує певних затрат фізичних і розумових сил дослідника. Як 

правило, уже через 3-4 години напруженої розумової діяльності наступає стан 

виснаження. Зважаючи на значне навчальне навантаження, студентам, що 

бажають виконувати науково-дослідні роботи, доцільно поєднувати тематику 

науково-дослідних робіт у позанавчальний період у межах проблемної групи з 

тематикою курсових і кваліфікаційних робіт. Це значною мірою пролонгує стан 

«занурення в науку», сприяє оформленню вектора спеціалізації студента як  

майбутнього науковця. 

 - принцип «корисної дії» витікає із попереднього і означає, що результати 

досліджень студента протягом кількох років (курсова, бакалаврська, 

магістерська) за спорідненою тематикою мають певне наукове і практичне 

значення. При цьому розробляються рекомендації працівникам тієї чи іншої 

сфери діяльності, створюються нові природно-заповідні об’єкти, доповнюються 

списки рідкісних видів рослин, фіксуються нові знахідки адвентивних видів 

рослин, локалітети карантинних видів рослин в регіоні, складаються анотовані 

кадастри культивованих видів рослин і т.д.  



- принцип « думай глобально, дій локально», запозичений в організації 

«Грінпіс», тісно пов'язаний з попередніми і направлений на формування у 

студента-дослідника екоцентричних світоглядних позицій на основі конкретної 

діяльності. Проведення досліджень має формувати у студентів не лише 

практичні навички дослідницької роботи, але й хід думок в руслі збереження і 

охорони довкілля. Студент-біолог повинен пам’ятати, що його діяльність 

сприяє покращенню екологічної ситуації, має бути відповідальним за отримані 

результати дослідницької діяльності та усвідомлювати особисту причетність до 

вирішення глобальних проблем збереження довкілля.  

З метою формування дослідницької компетентності у майбутніх учителів 

біології ми розробили методичні рекомендації до виконання курсових, 

дипломних робіт, які включають необхідні теоретичні відомості щодо певних 

біологічних понять, методів досліджень, запропонували теми досліджень й 

сформульований до кожної із тем науковий апарат [12]. Розроблена тематика 

курсових, кваліфікаційних робіт пов’язана із актуальними проблемами 

дослідження рослинного покриву, охорони рослин, їх народногосподарського 

значення, а також спрямована на дослідження життєво важливих фізіологічних 

процесів у рослин.  

Нижче наводяться приклади розробленої тематики студентських наукових 

робіт, які були виконані у межах проблемних груп, доповнені згодом і  

захищені у якості кваліфікаційних робіт. Так, на першому курсі згідно з 

програмовим матеріалом з ботаніки доцільно виконати у межах проблемної 

групи роботу: 

Тема: Особливості анатомічної будови листків (стебла, коренів) 

рослин різних екологічних груп. 

Мета дослідження: вивчення особливостей анатомічної будови листків 

рослин різних екологічних груп та різних природних зон Землі  

Об’єкт дослідження: кімнатні рослини Hoya cаrnosa R.Brown, Aloe 

arborescens Mill, Saintpaulia ionantha H.Wendl. 

Предмет дослідження: анатомічна будова листків 



Матеріали і методи дослідження: загальноприйнята методика 

виготовлення зрізів; мікроскоп ЛОМО Мікмед 1 при збільшенні в 140, 600 

разів. 

План 

Вступ 

Розділ 1. Поняття про екологічні групи рослин та характер анатомо-

морфологічних, фізіологічних пристосувань рослин до різних екологічних умов 

1.1. Екологічні групи рослин щодо чинників зволоження, освітлення 

1.2. Анатомо-морфологічні особливості будови рослин різних екогруп 

1.3. Типова анатомічна будова листків 

Розділ 2. Методи і матеріали досліджень 

Розділ 3. Особливості анатомічної будови листків кімнатних рослин різних 

фізико-географічних зон 

3.1. Морфологічна та анатомічна будова листків H. cаrnosa 

3.2. Морфологічна та анатомічна будова листків S. ionantha 

3.3. Морфологічна анатомічна будова листків A.  аrborescens 

Висновки. Список літератури. Додатки. 
 

На третьому курсі студенти, маючи досвід мікроскопічних досліджень, 

оформлення результатів та висновків, виконують комплексні дослідницькі 

роботи із залученням  методів  анатомії і фізіології рослин:  

Тема: Особливості водного  обміну у рослин різних екологічних груп 

Мета: дослідити особливості водного обміну у рослин різних екогруп 

Об’єкт дослідження:  процес водного обміну у  рослин різних екогруп 

Предмет дослідження: анатомо-морфологічні особливості, фізіологічні 

процеси транспірації  та осмосу у рослин різних екологічних груп 

Методи дослідження: методи мікроскопічної техніки: виготовлення 

тимчасових мікропрепаратів епідермісу та поперечних зрізів листків; методи 

визначення транспірації та відносної транспірації. 

План 



Вступ 

Розділ 1. Поняття про водний обмін рослин 

1.1. Водний обмін рослин та механізм його перебігу 

1.2. Органи рослин, які беруть участь в процесі водного обміну 

1.3. Особливості водного режиму рослин різних екологічних груп   

Розділ 2. Матеріали та методи дослідження водного обміну 

2.1. Біоморфологічна, географічна, екотопологічна характеристика видів 

рослин, обраних для дослідження 

2.2. Методика вивчення особливостей анатомічної будови  листків  

2.3. Методика вивчення процесу транспірації у рослин 

Розділ 3.  Особливості водного  обміну у рослин різних екологічних груп 

3.1.Особливості будови епідерми нижньої сторони листків та визначення 

кількості продихів у дослідних  рослин 

3.2. Відмінності у анатомічній будові листків дослідних рослин 

3.3. Дослідження інтенсивності транспірації у дослідних  рослин  

3.4. Визначення інтенсивності транспірації верхньої і нижньої сторін 

листків у дослідних рослин  

Висновки. Список літератури. Додатки. 
 
 

Тема: Особливості вмісту природних фенолів – каннабіноїдних сполук 

у вегетативних та генеративних органах  рослин виду  Cannabis sativa L.  

Мета: визначити і показати роль хроматографічних методів у біології для 

аналітичного розподілу складних сполук. 

Об’єкт дослідження:  діапазон застосування хроматографічних методів для 

розподілу сумішей й виділення окремих речовин у чистому вигляді з метою 

поглибленого вивчення певних фізіологічних та біохімічних процесів у рослин. 

Предмет дослідження: процес коливання вмісту та кількісного співвідношення 

каннабіноїдних сполук у рослинах виду коноплі посівні ( Cannabis sativa L.)  в 

онтогенезі. 

Методи дослідження:вегетаційний дослід; метод паперової хроматографії; 



статистичні методи обробки експериментальних даних. 

План 

Вступ 

Розділ 1. Хроматографія як метод розділення органічних сполук 

1.1. Поняття «хроматографія», її види та діапазон використання 

1.2. Основи техніки хроматографії у тонких шарах 

Розділ 2. Коноплі посівні  - одна з найдавніших технічних культур світу 

2.1. Анатомо-морфологічні особливості конопель та їх господарсько-цінні 

ознаки 

2.2. Біохімічні особливості конопель:  

Розділ 3. Матеріали, умови та методика досліджень 

Розділ 4. Визначення вмісту каннабіноїдних сполук у рослинах виду 

коноплі посівні ( Cannabis sativa L.)  

4.1. Вміст природних фенолів - каннабіноїдних сполук у рослинах різних 

сортів виду коноплі посівні в онтогенезі 

Висновки. Список літератури. Додатки.  

Після опанування курсу «Систематика рослин» студент має здатність до 

виконання впродовж польової практики або влітку за місцем проживання 

досліджень за темою: 

Тема: Флористичні особливості  селища/міста/регіону 

Мета:  аналіз сучасного стану флори судинних рослин регіону  

Об‘єкт дослідження: флора селища/міста/регіону  

Предмет дослідження: структура і генезис флори селища/міста/регіону  

Методи дослідження: методи маршрутних та напівстаціонарних польових 

досліджень, морфолого-еколого-географічний метод систематики та 

флористики судинних рослин, методи порівняльної флористики 

План 

Вступ 

Розділ 1. Історико-бібліографічний нарис досліджень рослинного покриву 

та природні умови регіону дослідження 



1.1. Історичні відомості щодо флористичних досліджень регіону 

1.2. Природні умови регіону дослідження: фізико-географічне положення; 

рельєф і ґрунти; клімат; гідрологічний режим; природний рослинний покрив; 

природно-заповідні об’єкти регіону 

Розділ 2. Матеріали і методика досліджень 

Розділ 3. Структурний аналіз флори регіону 

3.1. Систематичний аналіз флори  

3.2. Біоморфологічний аналіз флори  

3.3. Екологічний аналіз флори  щодо зволоження 

3.4. Екотопологічний аналіз флори  

3.5. Аналіз господарської цінності видів флори  

3.6. Рідкісні види рослин регіону 

Висновки. Список використаних джерел. Додатки.  

 

Отримані матеріали можуть бути представлені у курсовій роботі. У 

подальшому впродовж наступного навчального періоду студент може 

продовжувати флористичні дослідження і виконати, використовуючи 

попередньо отримані дані та результати нових маршрутних досліджень, 

наступну тему з метою захисту кваліфікаційної роботи: 

Тема: Адвентивна флора селища/ міста /регіону 

Мета:  аналіз сучасного стану антропогенної трансформації флори регіону  

на фоні процесів урбанізації та господарського освоєння території.  

Об‘єкт дослідження: адвентивна флора селища/міста/регіону ……..  

Предмет дослідження: комплексний аналіз адвентивної флори  

Методи дослідження: методи маршрутних та напівстаціонарних польових 

досліджень, комплекс методів дослідження синантропної та адвентивної 

фракцій флори та флор урбанізованих територій.  

План 

Вступ 



Розділ 1. Поняття про адвентивні види рослин та історико-бібліографічний 

нарис вивчення адвентивних рослин України та регіону 

1.1. Адвентивні види та історія їх вивчення 

1.2. Природні умови регіону дослідження: фізико-географічне положення; 

рельєф і ґрунти; клімат; гідрологічний режим; природний рослинний 

покрив 

Розділ 2.  Матеріали і методика досліджень 

Розділ 3. Адвентивна  флора регіону, її структура та аналіз  

3.1.Систематичний аналіз адвентивної  флори 

3.2. Біоморфологічний аналіз адвентивної флори 

3.3. Екотопологічний аналіз адвентивної флори 

3.4. Екологічний аналіз адвентивної флори щодо зволоження і освітлення 

3.5. Аналіз адвентивних видів за способом проникнення 

3.6. Аналіз адвентивних рослин за часом занесення на територію 

дослідження  

3.7. Аналіз адвентивних видів за типами вихідних ареалів  

3.8. Аналіз адвентивних видів за ступенем натуралізації  

Висновки. Список літератури. Додатки 

 

Висновки 

1. Приєднання України до Болонського процесу надає пріоритетності 

компетентнісному підходу у національній системі навчання й виховання, де 

одне з важливих місць, згідно європейської системи кваліфікацій (ЄСК),  

посідає дослідницька компетентність. 

2. Актуальним для майбутніх учителів біології поряд з формуванням 

дослідницьких знань, умінь, навичок є «ноосферний» тип мислення, що 

забезпечує мотиваційно-ціннісні орієнтири екологічного спрямування, 

направлені на досягнення гармонійного розвитку людського суспільства. 

3. Дослідницька компетентність майбутніх учителів біології є 

складним інтегративним утворенням особистості, що поєднує в собі 



когнітивну, екокультурну, аксіологічну, праксеологічну, контрольно-оціночну 

компоненти і виконує функції: творчо-пізнавальну, світоглядну, мотиваційно-

ціннісну, інформаційну, комунікаційну, економічно-правову, адаптаційну, 

футуристичну.  

4. Формування дослідницької компетентності майбутніх вчителів 

біології - комплексне завдання, що потребує створення сприятливого 

педагогічного середовища через реалізацію ряду педагогічних умов у системі 

навчально-виховного процесу.  

5. Розроблена модель формування дослідницької компетентності 

студентів з біології рослин передбачає використання широкого спектру форм 

індивідуальних і самостійних завдань у межах кредитно-модульної системи 

навчання. Насичення програмового матеріалу екологічним змістом сприяє 

формуванню екоцентричного світогляду і формує аксіологічну сферу 

дослідника в бік «ноосферного» мислення. Оптимізація науково-дослідної 

роботи студента здійснюється шляхом введення в дію ряду запропонованих 

принципів поетапності, наступності, спорідненості, комплексної спеціалізації, 

«корисної дії», «думай глобально, дій локально», що дозволяє раціонально 

використовувати час, фізичні і розумові сили студента у поєднанні з  

підвищенням практичного значення виконаних науково-дослідних робіт,  

науковою спеціалізацією  студента-дослідника. 
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