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У ході дослідження уточнено дефініцію понять «система», «дидактична система» та «науково-дослідницька 

компетентність». Науково обґрунтовано дидактичну систему формування науково-дослідницької компетентно-

сті студентів екологічних спеціальностей, якій притаманні цілісність, множинність елементів, зв’язок між ком-

понентами, ієрархічність, мета, взаємодія з довкіллям, можливість функціонування та управління. Наукова но-

визна представленої дидактичної системи полягає в розробці нового змісту кожної її підсистеми й установленні 

зв’язку між ними. У ході системно-компонентного аналізу виокремлено та обґрунтовано мотиваційно-цільовий, 

концептуальний, змістовий, діяльнісний, контрольно-оцінний блоки дидактичної системи та її елементи. Розг-

лянуто дидактичні умови формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціаль-

ностей в процесі фахової підготовки та можливі шляхи їх реалізації. Результати дослідження можуть бути ви-

користані в навчальному процесі майбутніх фахівців галузі знань природничі науки. 

Ключові слова: дидактична система, науково-дослідницька компетентність, студенти екологічних спеціа-

льностей. 
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В ходе исследования уточнено дефиницию понятий «система», «дидактическая система» и «научно-

исследовательская компетентность». Научно обоснованно дидактическую систему формирования научно-

исследовательской компетентности студентов экологических специальностей, которой присущи целостность, 

многообразие элементов, связь между компонентами, иерархичность, цель, взаимодействие с окружающей сре-

дой, возможность функционирования и управления. Научная новизна представленной дидактической системы 

заключается в разработке нового содержания каждой ее подсистемы и установлении связи между ними. В ходе 

системно-компонентного анализа выделены и обоснованны мотивационно-целевой, концептуальный, содержа-

тельный, деятельностный, контрольно-оценочный блоки дидактической системы и ее элементы. Рассмотрены 

дидактические условия формирования научно-исследовательской компетентности студентов экологических 

специальностей в процессе профессиональной подготовки и возможные пути их реализации. Результаты иссле-

дования могут быть использованы в учебном процессе будущих специалистов отрасли знаний естественные 

науки. 

Ключевые слова: дидактическая система, научно-исследовательская компетентность, студенты экологиче-

ских специальностей. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із провідних 

завдань підготовки висококваліфікованих та конку-

рентоспроможних фахівців-екологів є формування у 

них науково-дослідницької компетентності (НДК), 

сформованість якої характеризується здатністю та 

готовністю до саморозвитку, самореалізації, умін-

ням знаходити рішення в нестандартних професій-

них ситуаціях.  

Тому сьогодні необхідно забезпечити якісно но-

вий рівень підготовки студентів екологічних спеціа-

льностей (СЕС), що обумовлює необхідність розро-

бки та обґрунтування відповідної дидактичної сис-

теми. 

Варто зазначити, що сучасною екологічною осві-

тою накопичено певний досвід, який охоплює різні 

аспекти фахової підготовки студентів. Зокрема, роз-

виток їх професійної підготовки досліджували 

Г. Білецька, О. Войтович, Н. Рідей, та ін.; форму-

вання науково-дослідницької компетентності розг-

лядали М.  Вінник, О.  Дубасенюк, В. Прошкін, та 

ін.; питання розробки дидактичної системи розкри-

ли в своїх працях В. Беспалько, І. Осадченко, 

О. Жукова та ін. 

Однак, не дивлячись на те, що протягом останніх 

десятиліть питанню підготовки студентів екологіч-

них спеціальностей  приділяється чимало уваги, 

проблема розробки дидактичної системи для фор-

мування у них науково-дослідницької компетентно-

сті залишається не розкритою. 

Мета статті полягає у створені науково обґрун-

тованої дидактичної системи формування науково-

дослідницької компетентності студентів екологіч-

них спеціальностей.  
Дослідження було проведено із застосуванням 

комплексу теоретичних (аналіз, синтез, порівняння, 

систематизація, узагальнення) та емпіричних (бесі-

ди, спостереження, педагогічний експеримент) ме-

тодів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Предметом нашого дослідження є дидактична сис-

тема формування науково-дослідницької компетен-

тності студентів екологічних спеціальностей, яку ми 

розглядаємо як обов’язкову складову професійної 

підготовки. 
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Спираючись на дослідження О.  Пташенчук [1] 

під науково-дослідницькою компетентністю студе-

нтів екологічних спеціальностей розуміємо цілісну 

інтегративну якісну характеристику майбутніх фа-

хівців, що поєднує в собі професійні знання, умін-

ня та навички, мотиваційно-особистісні якості, що 

проявляються в готовності й здатності здійснювати 

власну науково-дослідницьку діяльність у типових 

і нестандартних ситуаціях. Без сумніву, процес 

формування такого багато-компонентного явища, 

як НДК, носить цілеспрямований і системний ха-

рактер. 

При розробці дидактичної системи формування 

науково-дослідницької компетентності студентів 

екологічних спеціальностей перш за все розглянемо 

поняття «система». 

Аналіз наукових джерел дозволяє констатувати, 

що під «системою» слід розуміти: «сукупність еле-

ментів», які знаходяться в деяких зв’язках один з 

одним і складають щось ціле [2]; безліч елементів, 

що є тісно взаємопов’язаними та становлять ціліс-

ність у функціонуванні й будові [3]; суму елементів, 

фіксовані властивості яких визначають шляхи реалі-

зації певних відносин [4]; кооперацію компонентів 

множини, дія яких спрямована на отримання корис-

ного кінцевого результату [5]. 

Отже, поняття «система» у нашій роботі ми тлу-

мачимо як множину впорядкованих елементів,  які 

мають тісний зв’язок один з одним, утворюючи ці-

лісну єдність. 

З метою формування НДК, поняття «система» 

розглядаємо як дидактичну систему, яка належить 

до педагогічної системи.  

Для більш чіткого розуміння поняття «педагогі-

чна система», узагальнили роботи вчених, які її 

трактують як: комплекс наукових тверджень, вико-

ристання якого має за мету встановлення зв’язків 

між педагогічними факторами та їх координацію 

[6]; сукупність взаємопов’язаних засобів, методів і 

процесів, необхідних для створення організованого 

та цілеспрямованого педагогічного впливу на фор-

мування особистості із заданими якостями [7] та ін.  

Відповідно да нашого дослідження, спираючись 

на розробки В. Беспалько [7], заданою якістю є 

сформована НДК студентів екологічних спеціаль-

ностей. 

Ґрунтуючись на поглядах дослідників, визначає-

мо, що поняття «дидактична система» теж не має 

однозначного тлумачення: складова педагогічної 

системи, тобто її підсистеми, що спрямована на 

управління процесом навчання [7]; внутрішня ціліс-

на структура, що базується на єдності цілей, органі-

заційних принципів, змісту, форм і методів навчання 

[8]; цілісне утворення, що формується за визначе-

ними критеріями та характеризується внутрішньою 

цілісністю структур, створених через єдність цілей, 

організаційних принципів, змісту, форм та методів 

навчання [1]; сукупність дидактичних компонентів, 

що є взаємозалежними та взаємопов’язаними [9].  

В результаті аналізу науково-педагогічної літе-

ратури [7–9] під дидактичною системою розуміємо 

сукупність взаємопов’язаних, взаємозалежних та 

взаємодіючих між собою компонентів, що склада-

ють єдине ціле елементів педагогічного процесу, до 

яких входять мета, завдання, зміст, принципи, фор-

ми, методи та засоби навчання. 

Власну систему формування науково-

дослідницької компетентності студентів екологіч-

них спеціальностей ми визначили як дидактичну, 

тому що їй притаманні: цілісність, множинність 

елементів, зв’язок між компонентами, ієрархічність, 

мета, взаємодія з довкіллям, можливість функціону-

вання та управління. 

Системно-компонентний аналіз проблеми розро-

бки дидактичної системи формування НДК у студе-

нтів екологічних спеціальностей дозволив нам вио-

кремити та обґрунтувати її блоки: мотиваційно-

цільовий, концептуальний, змістовий, діяльнісний, 

контрольно-оцінний (рис. 1). 

Зокрема, реалізація мотиваційно-цільового блоку 

передбачає визначення чинників, що впливають на 

постановку мети дидактичної системи – формування 

науково-дослідницької компетентності студентів 

екологічних спеціальностей й посилення мотивації 

до науково-дослідницької діяльності. Викладач ста-

вить перед собою мету – сприяти формуванню нау-

ково-дослідницької компетентності студентів, тоді 

як наявність у них внутрішнього мотиву дозволяє 

спрямувати свої зусилля на її досягнення. Цей блок 

виступив по відношенню до інших блоків в якості 

керуючого. 

Концептуальний блок базується на методологіч-

них засадах процесу формування НДК: принципах, 

наукових підходах та концепції. 

У процесі виконання дослідження зроблено таке 

узагальнення: при формуванні НДК важливо дотри-

муватися загальнодидактичних принципів  (систем-

ності, систематичності, свідомості, активності, оп-

тимального поєднання всіх форм організації освіт-

нього процесу) та специфічних (особистісна значу-

щість НДК взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 

рефлексія).  

Реалізація мети дидактичної системи передбачає 

врахування провідних підходів, на засадах яких ґру-

нтується освітній процес, а отже відбувається ефек-

тивна професійна підготовка. 

Як свідчать проведені нами дослідження, най-

більш ефективними підходами, що сприяли форму-

ванню НДК студентів екологічних спеціальностей є 

[10, 11]: компетентнісний, діяль-нісний, особистіс-

но-орієнтований, інтегративно-розвиваючий, систе-

мний синергетичний. 
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Рисунок 1 – Дидактична система формування науково-дослідницької компетентності  

у студентів екологічних спеціальностей 
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Мета: формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціальностей; 

посилення мотивації для науково-дослідницької діяльності 

Принципи: загальнодидактичні (систе-

мності, систематичності, свідомості, ак-

тивності, оптимального поєднання всіх 

форм організації освітнього процесу); 

специфічні (особистісна значущість НДК 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 
рефлексія) 

Підходи:  компетентнісний, 

діяльнісний, особистісно-

орієнтований, інтегративно-

розвиваючий, системний 

синергетичний 
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Компоненти науково-дослідницької 

компетентності: когнітивний, мотиваційно-

стимулюючий, операційний, проектно-

дослідницький, результативно-оцінний 

Інтегрована навчальна дисципліна 
«Організація наукових досліджень в га-

лузі екологічної безпеки» (навчальна, 

навчальна робоча програми, посібник) 

 

Дидактичні умови формування науково-дослідницької компетентності: 

– мотиваційна спрямованість процесу наукового дослідження при вивченні фахових дисциплін; 

– цілеспрямоване оволодіння студентами методикою наукових досліджень засобами інтегрованої 

навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень в галузі екологічної безпеки» та навча-

льної дисципліни «Урбоекологія»; 

– активне впровадження та пропагування новітніх інформаційних технологій для НДД; 

– орієнтація змісту навчальної ландшафтно-екологічної практики на формування науково-

дослідницької компетентності студентів; 

– розробка спільних наукових проектів викладачів та студентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми: лекційні, практичні та лабораторні заняття, навчальна ландшафтно-екологічна та 

виробнича практики; ІПДЗ, курсові та кваліфікаційні проекти, наукові роботи студентів; статті, 

тези доповідей; наукові гуртки та проблемні групи; студентське наукове товариство, Всеукраїнські 

та Міжнародні конкурси студентських наукових робіт; інтелектуально-пізнавальні та науково-

просвітницькі заходи та ін. 

Методи: частково-пошукові, проблемні, дослідницькі, інтерактивні. 

Засоби: приклад викладача-науковця, авторський навчально-методичний супровід; натуральні за-

соби наочності; ТЗН (дидактична техніка, мультимедійні матеріали, вимірювальне обладнання); 

ІКТ (інформаційні мережі, електронні ресурси, інформаційно-освітнє середовище) 
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Методи діагностики сформованості науково-дослідницької компетентності 

Критерії сформованості науково-дослідницької компетентності: когнітивний, мотиваційно-

стимулюючий, операційний, проектно-дослідницький, результативно-оцінний 

Рівні сформованості науково-дослідницької компетентності: номінальний, репродуктивний, 

конструктивний, творчий 

Очікуваний результат: сформована науково-дослідницька компетентність у студентів екологічних 

спеціальностей 

Концепція  фор-

мування науково-

дослідницької 

компетентності 
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Компетентнісний підхід спрямований на форму-

вання у СЕС здатності творчо застосовувати набуті 

знання та вміння у професійних нестандартних си-

туаціях.  

Діяльнісний підхід забезпечує набуття студента-

ми практичного досвіду професійної роботи шляхом 

їх залучення до активної науково-дослідницької дія-

льності.  

Особистісно-орієнтований підхід дозволяє побу-

дувати навчання так, щоб студенти усвідомлено за-

лучалися до пошуків нових самостійних, оригіналь-

них наукових рішень відповідно до власних здібнос-

тей під час реалізації НДД. 

Інтегративно-розвиваючий підхід дозволяє шля-

хом дидактичного обґрунтування та перетворення 

реально існуючих зв’язків між поняттями, явищами, 

реалізувати ідеї інтеграції в системі розвитку здіб-

ностей СЕС до науково-дослідницької діяльності.  

Системність професійної екологічної освіти зу-

мовлює необхідність застосування системного сине-

ргетичного підходу під час формування НДК, що 

дозволяє отримувати системну інформацію  та за-

безпечує трансдисциплінарність розуміння глибоко-

го та відкритого взаємозв’язку всіх елементів дидак-

тичної системи. 

Важливою складовою дидактичної системи фор-

мування НДК студентів екологічних спеціальностей 

нами був визнаний змістовний блок, який віддзерка-

лює єдність когнітивного, мотиваційно-стимулю-

ючого, операційного, проектно-дослідницького, ре-

зультативно-оцінного компонентів сформованості 

НДК. 

Когнітивний компонент спрямований на опану-

вання СЕС системою фахових знань, становленню їх 

наукового світосприйняття та засвоєнню методоло-

гічних знань щодо структури, методів і функцій на-

уково-дослідницької діяльності, розвитку критично-

го та творчого мислення. 

Мотиваційно-стимулюючий компонент сприяє: 

– розвитку у СЕС інтересу до НДД та усвідом-

лення її важливості у професійній роботі;  

– набуття таких особистісних якостей, як само-

розвиток, самовдосконалення та інше. 

Операційний компонент допомагає студентам 

оволодіти способами та уміннями НДД:  

– визначати проблему та висувати гіпотезу дос-

лідження;  

– підбирати методи; 

– проводити дослідження та робити аналіз отри-

маних даних; 

– оформлювати висновки та представляти ре-

зультати дослідження. 

Проектно-дослідницький компонент передбачає 

розвиток у студентів уміння самостійно здійснювати 

проектну діяльність – від формулювання мети до 

виконання проектних операцій, від реалізації проек-

ту до самоконтролю та самооцінки. 

Необхідним компонентом готовності до НДД є 

вміння оцінити її результати, тому результативно-

оцінний компонент виявляє самоаналітичну актив-

ність СЕС як наявність умінь та навичок самооцін-

ки, саморозвитку з метою вдосконалення своїх про-

фесійних якостей. 

Важливим компонентом змістовного блоку є ро-

зроблений електронно-методичний комплекс інтег-

рованої навчальної дисципліни «Організація науко-

вих досліджень в галузі екологічної безпеки»,  ви-

вчення якої сприяє опануванню СЕС теоретичних 

знань з основ організації наукових досліджень в га-

лузі екологічної безпеки, а обговорення питань ета-

пів, первинної обробки та презентації результатів 

надає можливість набути необхідного досвіду для 

подальшої НДД.  

Здійснений нами аналіз наукових джерел [3-7] 

дозволяє пов’язати змістовий блок із дидактичними 

умовами, що впливають на процес реалізації дидак-

тичної системи за вимоги зберігання оптимальної 

організації освітнього процесу. 

Нами було визначено низку дидактичних умов, 

необхідних для формування НДК:  

– мотиваційна спрямованість процесу наукового 

дослідження при вивченні фахових дисциплін;  

– цілеспрямоване оволодіння студентами мето-

дикою наукових досліджень засобами інтегрованої 

навчальної дисципліни «Організація наукових дос-

ліджень в галузі екологічної безпеки» та навчальної 

дисципліни «Урбоекологія»;  

– активне впровадження та пропагування новіт-

ніх інформаційних технологій для НДД;  

– орієнтація змісту навчальної ландшафтно-

екологічної практики на формування НДК;  

– розробка спільних наукових проектів виклада-

чів та студентів.  

Визначені дидактичні умови посідають одне з 

ключових місць у розробленій нами дидактичній 

системі, корелюють із компонентами сформованості 

НДК, що були зазначені вище та є результатом ціле-

спрямованого добору, конструювання й застосуван-

ня елементів змісту, форм, методів та засобів. 

Реалізації визначених умов сприяли такі відібра-

ні:  

– форми – лекційні, практичні, лабораторні за-

няття, навчальні та виробничі практики, індивідуа-

льні проектно-дослідницькі завдання, курсові та 

кваліфікаційні проекти, наукові роботи студентів, 

наукові гуртки та проблемні групи, студентське на-

укове товариство, та ін.;  

– методи – частково-пошукові, проблемні, дослі-

дницькі, інтерактивні;  
– засоби – приклад викладача-науковця, авторсь-

кий навчально-методичний супровід ТЗН (дидакти-

чна техніка, мультимедійні матеріали, вимірювальне 

обладнання), ІКТ (інформаційні мережі, електронні 

ресурси, інформаційно-освітнє середовище).  

Контрольно-оцінний блок відображає низку ви-

мог, що ставилися до процесу формування НДК у 

студентів екологічних спеціальностей. У площині 

цього блоку розроблено діагностичний апарат, на 

підставі якого було визначено методи діагностики,  

критерії та рівні сформованості науково-

дослідницької компетентності.   

Запропонована нами дидактична система форму-

вання науково-дослідницької компетентності у сту-

дентів екологічних спеціальностей передбачає реа-

лізацію сукупності її компонентів, які забезпечують 
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розвиток їх мотивації  до науково-дослідницької 

діяльності, а отже, до набуття НДК. Вона є відкри-

тою, тому у разі сформованості НДК на номіналь-

ному, або репродуктивному рівнях є можливість 

через вплив на студента та корекцію навчального 

середовища їх підвищувати. 

ВИСНОВКИ. У розробленій дидактичній системі 

визначено взаємопов’язані та взаємозумовлені бло-

ки та їх компоненти процесу формування НДК:  

– мотиваційно-цільовий – мета, посилення моти-

вації для науково-дослідницької діяльності;  

– концептуальний – принципи, підходи, концеп-

ція; 

– змістовий – компоненти; 

– діяльнісний – дидактичні умови, форми, мето-

ди, засоби; 

– контрольно-оцінний – критерії, рівні сформо-

ваності).  

Блоки системи об’єднані загальною метою фун-

кціонування (особливості та характер їх взаємодії 

один із одним і з довкіллям) та єдністю управління 

(створюють внутрішню структуру та ієрархію цієї 

системи). 

Встановлено, що тільки комплексне впрова-

дження в освітній процес всіх компонентів розроб-

леної дидактичної системи дає можливість форму-

вати науково-дослідницьку компетентність студен-

тів екологічних спеціальностей та може бути апро-

бована у процесі професійної підготовки фахівців 

галузі знань природничі науки.  
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DIDACTIC SYSTEM OF FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS  

OF ENVIRONMENTAL SPECIALTIES 
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е-mail: soloishych@gmail.com  

Purpose. The purpose of the article is to reveal the scientifically substantiated content of the didactic system of for-

mation of research competence in students of ecological specialties. Methodology. The study was conducted using a set 

of theoretical (analysis, synthesis, comparison, systematization, generalization) and empirical (questionnaires, inter-

views, observations, pedagogical experiment) methods. Findings. The article defines the terms "system", "didactic sys-

tem" and "research competence". The didactic system is considered as a set of interconnected, interdependent and inter-

acting components that form a single whole elements of the pedagogical process, which include the purpose, objectives, 

content, principles, forms, methods and teaching aids. Originality. The didactic system of formation of research com-

petence of students of ecological specialties, which is characterized by integrity, multiplicity of elements, connection 

between components, hierarchy, purpose, interaction with the environment, possibility of functioning and management, 

is scientifically substantiated. The scientific novelty of the developed didactic system is to develop a new content of 

each of its subsystems and to establish a connection between them. In the course of system-component analysis the mo-

tivational-target, conceptual, semantic, activity, control-evaluation blocks of the didactic system and its elements are 

singled out and substantiated. The didactic conditions of formation of research competence of students of ecological 

specialties in the process of professional training and possible ways of their realization are considered. It is established 

that only the complex improvement of all components of the relevant didactic system will improve the process of pro-



ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2020 (121) 

44 

fessional training of students of environmental specialties for the formation of research competence. Practical value. 

The developed didactic system can be used in the process of professional training of students of other specialties in the 

field of knowledge "Natural Sciences" in the formation of their research competence. Conclusions. Our proposed di-

dactic system of formation of research competence in students of environmental specialties involves the implementation 

of a set of its components that ensure the development of their motivation for research and, consequently, to the acquisi-

tion of NDK. In the developed didactic system the interconnected and interdependent blocks of the process of formation 

of the National Palace of Culture are defined, their structural elements are revealed. In particular, the following are de-

fined: principles, approaches, concept, components of research competence, didactic conditions, forms, methods and 

means of its formation; criteria and levels of formation. 

Key words: didactic system, research competence, students of ecological specialties. 
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