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ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УМІНЬ ПІД ЧАС 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БІОЛОГІВ І ЕКОЛОГІВ У 

ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Ю.О. Кістін  

 

Кафедра фізіології людини і тварин 

Співробітник факультету природознавства, здоров`я людини і туризму 

ХДУ 

 

Досліджували особливості формування та розуміння у студентів 

науково-дослідних умінь та практичного використання набутих 

дослідницьких знань. Було виявлено недостатню мотиваційну і змістову 

складові структури навчально-дослідних і науково-дослідних вмінь у 

студентів біологів і екологів, що зумовлено відсутністю однозначного 

розуміння поняття «науково-дослідні вміння» і знань про послідовність етапів 

наукового пошуку. 

Ключові слова: навчально-дослідні вміння, науково-дослідні уміння (НДУ), 

науково-дослідна діяльність. 

 

Дослідницькі вміння визначаються особливостями дослідницької 

діяльності студентів (уміння формуються в діяльності). Науково-методична  

література розрізняє навчально-дослідну і науково-дослідну діяльність         

[3, 12]. В.П. Беспалько [1] виокремлює декілька різновидів діяльності, якими 

може оволодіти студент під час навчання. Виходячи з двох вказаних аспектів, 

можна  дати загальне визначення двом різновидам відповідних дослідних 

умінь: навчально-дослідних і науково-дослідних. Перші розуміються такі 

вміння, що забезпечують продуктивну діяльність студента, в процесі якої він 

створює (одержує) суб‘єктивно нову інформацію (знання). Наявність 

науково-дослідних умінь свідчить, що студент спроможний до творчої праці, 

яка дозволяє йому створити (одержати) об‘єктивну нову інформацію (знання) 

про всесвіт.  

Оглядовий аналіз літературних першоджерел щодо підготовки біологів 

та екологів свідчить про наявність поодиноких праць фахівців [9].  У них 

особлива увага приділяється формуванню саме навчально-дослідних умінь 

майбутніх біологів  в процесі проведення практичних і лабораторних занять, 

проходження польових практик. Завданням такої дослідницької роботи 

полягає в розвитку нахилу до пошукової навчальної дослідницької діяльності, 

до творчого вирішення навчально-виховних завдань під час роботи, а також у 

формування умінь і навичок застосування методів наукових досліджень для 
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вирішення практичних питань навчання і виховання. Л. О. Шевчик звертає 

увагу на провідну роль науково-дослідної роботи у підготовки майбутніх 

фахівців з біології, але цілеспрямоване формування відповідних вмінь  не є 

предметом його дослідження. Водночас він вважає, що завдяки участі в 

науковій роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними 

інформаційними джерелами, здобуває уміння організовувати наукові гуртки 

та керувати їх діяльністю [13 ]. У низці  публікацій   проголошується, що 

дослідницька діяльність формує такі необхідні для майбутнього спеціаліста-

дослідника якості, як уміння аналізувати, спостерігати, розвивати навички до 

самостійної творчої роботи та професійного пошуку. Дослідницька робота 

сприяє розвитку самостійності, креативності, аналітичного мислення 

студентів. Вона має величезний вплив на формування творчої особистості 

майбутнього біолога [6, 7, 10, 13 тощо]. 

Оглядовий аналіз методичної літератури [2, 8, 4, 5, 11 тощо] засвідчує 

наявність значної кількості досліджень щодо проблеми формування 

навчально-дослідних умінь  студентів природничого напряму підготовки.  

Але роз‘язання цієї проблеми на практиці все ще залишається 

недопрацьованим питанням. Тому метою дослідження стало анкетування 

студентів щодо  їх теоретичної підготовки з вказаної проблеми. Воно дасть 

змогу певним чином з‘ясувати наявність у них деяких складових дослідних 

умінь, зокрема, мотиваційної, яка формується впливом цілей нової діяльності, 

та змістової, що  охоплює знання про дослідні вміння. Зміст анкети, що був 

запропонований студентам 5 курсу – майбутнім біологам та екологам, 

наведений далі. 

Анкета для студентів щодо виміру сформованості в них 

мотиваційного і змістового компонентів структури науково-дослідних 

умінь 
1. Який зміст ви вкладаєте в термін «науково-дослідні вміння студентів»? 

Виберіть варіант відповіді. 

А) це сукупність умінь, що забезпечують одержання об‘єктивно нової 

інформації в процесі експериментального пошуку; 

Б) це сукупність умінь, що забезпечують одержання суб‘єктивно нову 

інформацію в процесі продуктивної  діяльності; 

В) це самостійна, свідома дія для практичного чи теоретичного застосування 

набутих знань; 

Г) це уміння застосовувати той чи інший метод дослідної роботи при 

вирішені певної проблеми чи дослідного завдання. 

2. Чи набули ви дослідні уміння під час навчання в університеті? Виберіть 

варіант відповіді. 

                      А) так                          б) Ні                

3. Якщо «так», то для чого, на вашу думку, вони будуть Вам потрібні в 

майбутньому ? Виберіть варіанти відповіді: 
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А) для практичного застосування набутих знань у подальшій науковій 

діяльності; 

Б) для написання творчих рефератів, курсових та випускних робіт; 

В) для роз‘язання проблемних завдань практичного спрямування  в майбутній 

професійній діяльності. 

4. Які з основних видів вмінь Вам знадобляться для професійної діяльності? 

Виберіть варіанти відповіді:  

А) навчально-організаційні (вміння приймати та вирішувати задачі під час 

діяльності, раціонально планувати діяльність і створювати для неї сприятливі 

умови); 

Б) навчально-інформаційні (вміння здобувати інформацію з різних джерел); 

В) навчально-інтелектуальні (вміння раціонально запам‘ятовувати 

інформацію і логічно усвідомлювати навчальний матеріал); 

Г) навчально-дослідні (вміння до продуктивної діяльності); 

Д) науково-дослідні (вміння до творчої діяльності: створювати об‘єктивно 

нову інформацію) 

5. На яких видах занять, на Вашу думку, формувалися ваші дослідні вміння? 

Виберіть варіант(-и) відповіді: 

А) на лекціях; 

Б) на семінарах та практичних заняттях;  

В) на спецкурсах; 

Г) під час виконання домашніх завдань з елементами творчого пошуку; 

Д) під час проведення науково-дослідної роботи у пошукових гуртках і 

наукових товариствах 

6.  Наведіть послідовність проведення наукового студентського дослідження: 

А) оволодіння методикою досліду; 

Б) одержання результатів; 

В) визначення теми, мети дослідження; 

Г) відпрацювання методики дослідження; 

Д) збір літератури з теми; 

Ж) висновки за результатами дослідження; 

З) написання огляду літератури; 

И) апробація результатів дослідної роботи; 

І) статистична обробка одержаних даних; 

Ї) проведення експериментальних даних 

Аналіз результатів анкетування студентів природничого напряму 

підготовки (біологів + екологів) ХДУ показав, що 35% студентів розуміють 

під терміном «науково-дослідні вміння» (НДУ) сукупність умінь, що 

забезпечують одержання об`єктивно нової інформації в процесі 

експериментального пошуку.  Однакова частка студентів (по 19%) розуміють 

під цим поняттям або уміння застосовувати той чи інший метод дослідної 

роботи при вирішенні певної проблеми чи дослідного завдання, або 

сукупність умінь, що забезпечують одержання суб‘єктивно нову інформацію 
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в процесі продуктивної  діяльності. Отже, в студентів не сформоване 

однозначне розуміння поняття НДУ. Проте абсолютна більшість студентів  - 

88% - вважають, що НДУ в них під час навчання в університеті формуються. 

Половина опитуваних  вважають, що НДУ будуть потрібні їм для 

практичного застосування набутих знань у подальшій науковій діяльності, 

35% - суто для подальшої навчальної роботи і тільки 23% студенти для 

практичного застосування в майбутній професійній діяльності загалом. Таким 

чином, незначна частина студентів розуміють необхідність широкого 

використання НДУ в своєму майбутньому професійному житті. Певно тому 

тільки 11% опитуваних вважають саме науково-дослідні уміння основним 

видом умінь, що знадобиться їм у ньому. Більшість студентів вважають, що 

їм необхідні інші різновиди умінь. Одержані результати свідчать про низькій 

рівень  мотивації студентів щодо зацікавленості в набутті НДУ впродовж 

навчання в університеті. 

На питання анкети «На яких видах занять, на Вашу думку, формували у 

Вас дослідні вміння?», більшість опитуваних – 81% - вважають, що НДУ 

формували засобами різних форм аудиторних занять. Тільки 19% вважають, 

що провідною в цьому процесі була  науково-дослідна робота в пошукових 

гуртках і наукових товариствах. Одержані результати свідчать про те, що в 

опитуваних формуються значною мірою навчально-дослідні, а не науково-

дослідні вміння. Певно тому, що організаційні форми позаудиторної роботи 

функціонують у ХДУ з низьким рівнем ефективності. Додатковим доказом 

вказаному є той факт, що лише 4% майбутніх фахівців правильно 

розташували послідовні етапи наукового дослідження. Це свідчить про 

практично повну відсутність у них навіть загальних уявлень про 

послідовність науково-дослідного пошуку. 

Отже, мотиваційний компонент у структури НДУ майбутніх біологів 

та екологів не є сформованим повністю. Тому більшість опитаних не бачать 

нагальної потреби в набутті таких вмінь для майбутньої професійної 

діяльності. Змістовий компонент НДУ в студентів також розвинутий 

недостатньо. Про це свідчить відсутність у них однозначного розуміння 

поняття «науково-дослідні вміння» і знань про послідовність етапів 

наукового пошуку. 

Таким чином, проведене дослідження  щодо практичного розв‘язання 

проблеми формування науково-дослідних умінь при підготовки майбутніх 

біологів та екологів у ХДУ свідчить про те, що мотиваційна і змістова 

складові структури цих вмінь формуються недостатньо. Одним з шляхів 

виходу з цього становища може стати створення пошукових груп, що у 

своєму функціонуванні моделюють роботу лабораторії науково-дослідного 

інституту і залучення до них широкого загалу студентів. Саме на розроблення 

педагогічних умов для практичної реалізації вказаного підходу і спрямовані 

наші подальші дослідження. 
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Studied features of research abilities and practical use of the purchased research knowledges 

in the students. It was discovered insufficient motivational and semantic component structures 

educational-experimental and research abilities for the students of biologists and 

environmentalists, that predefined by absence of the synonymous understanding of concept 

«research abilities» and knowledges about the sequence of the stages of scientific search.  
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