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світі; при цьому учні повинні отримувати не готові знання і просто запам’ятовувати 
їх, а саме як би відкривати їх для себе [4]. 

Необхідно, щоб дитина в процесі навчання раділа тому, що вона щось дізналася, 
зрозуміла, чогось навчилася, – значить у неї розвивається мотивація, адекватна 
структурі навчальної діяльності. 

Отже, розвитку творчої пізнавальної активності молодших школярів сприяє 
створення внутрішнього мотиваційного компоненту з установкою на творчість і 
зацікавлені відносини між учасниками навчально-пізнавальної діяльності. Тоді 
пізнавальна потреба, бажання дитини, її інтерес, призведе не тільки до знань, але й 
до прагнення подолання звичних норм і способів дій, пошуку нових завдань, 
оволодіння оригінальних методів і прийомів їх рішень, прагнення до 
самовдосконалення і самостійності. 
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ЗМІСТ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ  

 
Актуальною проблемою вищої професійної школи стало навчання студентів-

екологів способам добування, переробки і презентації інформації у рамках 
компетентнісного підходу, так як за нашим переконанням, підготовка майбутнього 
еколога, як професіонала-дослідника, вимагатиме цілеспрямованого формування в 
студентів дослідницької компетентності.  

Донедавна знання, уміння та навички у сфері професійної діяльності були 
головною складовою підготовки та розвитку студента. Сьогодні ж суспільство 
визначає нові вимоги до підготовки фахівця – набуття ним ряду компетентностей, 
які передбачають відмінне володіння ним сучасних знань, умінь та навичок, таких 
як мобільність, гнучкість знань, прагнення до самоосвіти, практична спрямованість 
навичок, комунікабельність, креативність, дослідницький дух тощо. Необхідність 
формування дослідницької компетентності цілком узгоджується із загальноєвро- 
пейськими тенденціями розвитку освіти, зокрема Болонською декларації, згідно якої 
відбувається переорієнтація національної системи освіти України на кінцевий 
результат. 

Актуальність формування даної якості в студентів-екологів полягає в тому, що 
від сучасної системи вищої освіти вже очікують конкурентоспроможних 
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випускників, здатних бути дослідниками проблем, а не простими виконавцями. 
Аналіз стану даної досліджуваної проблеми, показав, що в даний час намітилося 
протиріччя між необхідністю і можливістю формування у особистості творчої 
діяльності в процесі підготовки майбутніх екологів та недостатньою її 
розробленістю в педагогічній теорії і практиці. Умовою подолання виявленого 
протиріччя стане пошук умов, необхідних для формування у майбутніх екологів 
проектних і дослідницьких умінь в процесі навчання [9].  

Так як формулювання дефініції «дослідницька компетентність майбутнього 
еколога» в науковій літературі ще відсутнє, для формулювання її змісту, було 
досліджено низку джерел, присвячених дослідницькій компетентності взагалі. 
Встановлено, що серед науковців відсутнє однозначне її трактування і відомі різні 
формулювання дослідницької компетентності [1-8; 10-20]. 

Узагальнивши вищенаведені формулювання пропонуємо під «дослідницькою 
компетентністю майбутнього еколога» розуміти інтеграційну якість майбутнього 
фахівця в екологічній сфері, яка виявляється в усвідомленій готовності здійснювати 
активну дослідницьку діяльність, володіючи знаннями з методології і методів 
наукового дослідження, вміннями визначати суть, мету, завдання, об’єкт та предмет 
дослідження, впевнено працювати з довідковими та науковими джерелами, 
формулювати робочу гіпотезу, планувати та проводити дослідження, аналізувати 
отримані результати, знаходити взаємозв’язки між компонентами досліджуваного 
процесу чи явища, робити висновки, готувати публікації або виступи, захищати 
дослідницькі роботи, ефективно працювати в команді і нести відповідальність за 
результати дослідження; здатності переходити від процесуальної діяльності до 
творчої; прагнути до саморозвитку і вдосконалення в професійній діяльності.  

Використовуючи положення ряд нормативних документів (Закони України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», Національну стратегію розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 рр., Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», постанову Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», 
«Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні», 
«Концепцію екологічної освіти України») та наукові праці, у яких розглянуто 
особливості формування компетентностей майбутніх фахівців (В. Стрельніков,  
Л. Лебедик, О. Гончарова, С. Горобець, Н. Кічук, О. Кузьмінська, Л. Пєтухової,  
Е. Смірнова-Трибульська, О. Яковчук, та ін.), пропонуємо виокремити наступні 
змістовні компоненти дослідницької компетентності майбутніх екологів: 
мотиваційно-ціннісний, інтелектуальний, конструктивно-проективний, організ- 
аційно-комунікаціний, інформаційний та рефлексивно-корегувальний, зміст яких 
викладено в таблиці 1.  

Дослідницька компетенція майбутніх фахівців екологічної галузі визначена 
нами багатокомпонентною якістю, а формування її компонентів стане складним 
педагогічним процесом, який вимагатиме розробки комплексу методологічних 
підходів, що забезпечать отримання різнопланових її характеристик і тому 
перспектива подальших розвідок полягатиме в необхідності ґрунтовних досліджень 
з виявлення нових, оптимальних шляхів формування дослідницької компетентності 
майбутніх екологів як компоненту їх професійної компетентності. 
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Таблиця 1 
Компоненти дослідницької компетентності майбутнього еколога 

Компонент Зміст 

Мотиваційно-
ціннісний 

 зацікавленість до дослідницької діяльності; 

 схильність до дослідницької діяльності; 

 усвідомлення мети та мотивів дослідницької діяльності; 

 готовність до використання на практиці навичок дослідницької роботи. 

Інтелектуальний 

 систематизація, порівняння, відокремлювання, упорядковування отриманої 
інформації, аналіз об’єктів дослідження за певними ознаками;  

 аналіз динамічних процесів, їх характеристики та визначення методів 
дослідження;  

 прийняття рішення й аналіз отриманих результатів, відокремлення 
істотного від другорядного, закономірного від випадкового, загального від 
поодинокого, якісного від кількісного. 

Конструктивно-
проективний 

 визначення мети, виділення цілі, вхідної та вихідної характеристики об’єкта 
дослідження, передбачення можливих утруднень й визначення засобів їх 
подолання;  

 проектування моделі досліджуваного процесу;  

 інтерпретація отриманих результатів, порівнювання їх із первинними 
цілями та метою дослідження та в разі необхідності проведення необхідної 
корекції. 

Організаційно-
комунікативний 

 здійснення організації дослідницької діяльності;  

 підтримання на належному рівні міжособистісного спілкування з усіма 
учасниками процесу побудови досліджуваного процесу або явища;  

 конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій, досягнення порозуміння 
та взаємоповаги з учасниками дослідження;  

 здійснення кваліфікованого управління, організація роботи команди 
дослідників щодо досягнення поставлених цілей;  

 праця в команді, оптимальне розподілення функціональних обов’язків, 
ролей та функцій при вирішенні дослідницьких завдань;  

 створення сприятливої та доброзичливої атмосфери в процесі професійної 
взаємодії;  

 ведення діалогу;  

 переконання інших у правильності своїх поглядів. 

Інформаційний 

 орієнтування в інформаційному просторі, самостійне здобуття й 
опрацьовування інформації, необхідної для розв’язання порушеної проблеми;  

 використання сучасних технічних засобів й інформаційно-комунікативних 
технологій, Інтернет-ресурсів, соціально-орієнтованих ІКТ, пошукачів, 
спеціалізованих пакетів програм, табличних та графічних редакторів для 
отримання, опрацювання й подальшого застосування інформації в процесі 
дослідницької діяльності;  

Рефлексивно-
корегувальний 

 аналіз власної діяльності щодо розробки досліджень;  

 виявлення недоліків у своїй роботі з побудови, дослідження, аналізу 
дослідження і на цій основі організація самоосвіти із цього питання;  

 перевірка достовірності емпіричних методів і доречного їх застосування 
при розробці та побудові досліджень, визначення власної позиції стосовно 
певних дій;  

 оцінка результатів дослідницької діяльності відповідно до поставленої 
мети. 
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