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even less studied. The views of scientists on the concept of professional competence of the 
future specialists in physical culture and sports are analyzed. 

The aim of the article is defining and theoretical substantiation of the main structural 
components of the kinesiological competence of the future specialists in physical culture and 
sports. The main feature of the system of physical education, scientists consider the formation of 
a holistic person, which involves an active influence not only on its physical potential, but also on 
consciousness, psyche and intelligence, contributes to the formation of stable positive 
motivation, value orientations, interests and needs in physical activity and healthy lifestyle. 

It is found out that kinsiological competence in the context of our reasoning, on the 
one hand, is a characteristic of professional activity of a specialist, and on the other – a 
feature of his professional activity, which determines content of the competence, specificity 
of the composition of its components and conditions for their formation, but still requires 
clarification and specification. 

The main directions of professional training of the future specialists in physical culture 
and sports are reviewed and the effectiveness of professional activity is determined to a large 
extent by the professional competence of a specialist in physical culture and sports, which is 
an integrated personality trait of a person who is formed at the educational stage, is finally 
developed in the process of practical activities and provides a competent approach to the 
solution of professional tasks, conditions for improvement of the pedagogical activity. 

Professional training of the future specialists in physical culture and sports must meet 
the requirements of the logic and methodology of modern science; organically fit into the 
general theory of the culture of personality and society; give opportunity to set and solve 
philosophical, cultural, sociological, psychological and pedagogical problems. 

Key words: professional training, competence, kinesiological competence, specialists, 
physical culture, sports. 
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У статті описано педагогічний експеримент щодо формуваннѐ дослідницької 

компетентності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки. 
Окреслено критерії аналізу й оцінки стану сформованості дослідницької 
компетентності. Охарактеризовано критеріально-рівневий інструментарій оцінки 
сформованості компонентів дослідницької компетентності. Описано показники 
комунікативного компоненту за репродуктивним, продуктивним і творчим рівнѐми. 
Доведено вплив авторської дидактичної системи формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх учителів біології на процес професійної підготовки. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку вітчизнѐної системи 
освіти характеризуютьсѐ цілеспрѐмованим упровадженнѐм компетентнісного 
підходу, ѐкий, на відміну від традиційного, передбачаю не озброюннѐ суб’юктів 
освіти готовим комплектом «знаннѐ-уміннѐ-навички», а компетентностѐми, 
тобто формуваннѐ в них універсальних динамічних умінь, що дозволѐять 
вирішити життюво та професійно важливі завданнѐ. У зв’ѐзку з цим постала 
нагальна проблема щодо шлѐхів оціняваннѐ компетентностей студентів у 
процесі їх професійної підготовки. Це, у своя чергу, допоможе відстежувати 
динаміку сформованості дослідницької компетентності й обґрунтовувати 
розроблену дидактичну систему формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутніх учителів біології. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні набуттѐ випускниками 
закладів загальної середньої освіти компетентностей у галузі природничих 
наук, техніки і технологій визначено й закріплено Законом України «Про 
освіту» (2017) та Концепціюя «Нова українська школа» (2016). 

Тому дослідницьку компетентність майбутніх учителів біології ми 
розглѐдаюмо ѐк комплекс двох важливих аспектів: готовності та здатності 
майбутніх спеціалістів організовувати й реалізовувати ѐк власну навчально-
пізнавальну та дослідницьку діѐльність, так і відповідну діѐльність своїх 
учнів у процесі опануваннѐ ними природничих дисциплін. 

Таким чином, під дослідницькоя компетентністя майбутніх 
учителів біології розуміюмо цілісну інтегративну ѐкісну характеристику 
майбутніх учителів, що поюдную в собі спеціальні знаннѐ, уміннѐ та навички, 
мотиваційно-особистісні ѐкості, ціннісні ставленнѐ та активну дослідницьку 
позиція, передбачаю певний досвід дослідницької діѐльності в біологічній і 
педагогічній галузі, проѐвлѐютьсѐ в готовності та здатності здійснявати власну 
дослідницьку діѐльність у типових і нестандартних умовах та організовувати 
відповідну діѐльність своїх учнів (Пташенчук, 2017 г, с. 142). 

Компонентами дослідницької компетентності майбутніх учителів 
біології визначено такі: когнітивний, діѐльнісно-операційний, мотиваційно-
особистісний і комунікативний. 

Проблемі пошуку шлѐхів формуваннѐ й оціняваннѐ дослідницьких 
умінь і загалом дослідницької компетентності майбутніх учителів 
природничих дисциплін присвѐчено праці таких дослідників: 
В. Константінова (Константінов, 2010, с. 137), Л. Бурчак (Бурчак, 2011, с. 13), 
Н. Москаляк (Москаляк, 2013, с. 13), М. Сидорович (Сидорович, 2014, с. 129), 
В. Грубінка, А. Степаняк (Грубінко, Степаняк, 2016, с. 233) та інших. У 
контексті нашого дослідженнѐ певний інтерес становлѐть дослідженнѐ щодо 
визначеннѐ критеріїв і рівнів сформованості професійної компетентності 
майбутніх учителів біології (Рѐбченко, 2016, с. 299) та дослідницьких 
компетенцій майбутніх учителів математики (Берсенюва, 2015, с. 6). 
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Разом із тим, проблема системного формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх учителів біології та її оціняваннѐ на сучасних 
освітніх теренах залишаютьсѐ актуальноя. 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні доцільності використаннѐ 
критеріально-рівневого інструментарія з метоя оцінки стану 
сформованості дослідницької компетентності та аналізі динаміки її 
сформованості в ході проведеннѐ лінійного педагогічного експерименту. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 
використано комплекс методів: теоретичних (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 
систематизаціѐ та узагальненнѐ одержаних даних), емпіричних 
(анкетуваннѐ, тестуваннѐ, бесіди, спостереженнѐ, педагогічний 
експеримент); методів математичної статистики (кількісний та ѐкісний 
аналіз) отриманих даних. 

Виклад основного матеріалу. Мета проведеного педагогічного 
експерименту полѐгала в перевірці ефективності розробленої нами 
дидактичної системи формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології у процесі їх професійної підготовки на природничо-
географічному факультеті Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, факультеті природничої і фізико-
математичної освіти Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка, природничому факультеті 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка та хіміко-біологічному факультеті Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатяка. 

Дослідженнѐ вклячало чотири етапи наукового пошуку: 
- констатувальний етап, метоя ѐкого було з’ѐсуваннѐ сучасного 

стану та проблем професійної підготовки майбутніх учителів біології, 
визначеннѐ рівнѐ сформованості їх дослідницької компетентності; 

- пошуковий етап проводивсѐ з метоя пошуку та відбору 
дидактичних підходів, методів, форм і засобів навчаннѐ, педагогічних умов 
формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх учителів біології; 
результатом чого стало розробленнѐ дидактичної системи формуваннѐ 
дослідницької компетентності майбутніх учителів біології; 

- формувальний етап передбачав упровадженнѐ й 
експериментальну перевірку авторської дидактичної системи формуваннѐ 
дослідницької компетентності майбутніх учителів у ході проведеннѐ 
формувального етапу експерименту; 

- контрольно-коригувальний етап, протѐгом ѐкого здійснено 
математично-статистичну обробку одержаних даних, проаналізовано та 
узагальнено результати педагогічного експерименту; сформульовано 
відповідні висновки дисертаційного дослідженнѐ; оформлено текстовий 
рукопис дисертації. 
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На різних етапах в експериментальному дослідженні участь брало 
645 респондентів таких категорій: 550 студентів І-V курсів і 21 викладач 
зазначених факультетів, 45 учителів біології закладів загальної середньої 
освіти Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, 29 слухачів МАН у 
м. Суми (секції: валеологіѐ, психологіѐ, зоологіѐ та біологіѐ лядини). 

На початку констатувального етапу експерименту проведено 
анкетуваннѐ студентів (n=407), викладачів (n=21) і вчителів біології (n=47) з 
метоя з’ѐсуваннѐ їх ставленнѐ до проблеми формуваннѐ дослідницької 
компетентності в учнівської молоді, по-перше, а, по-друге, – виѐвленнѐ 
можливих шлѐхів формуваннѐ дослідницької компетентності. 

Результати анкетуваннѐ свідчать, що 81,0 % викладачів вважаю 
дослідницьку компетентність обов’ѐзковоя складовоя професійно-
педагогічної компетентності вчителів біології. Одночасно з цим, багатий 
досвід дослідницької діѐльності маять 38,3 % практикуячих учителів, 48,9 % 
займаятьсѐ нея епізодично, а 12,8 % – взагалі не маять такого досвіду. Лише 
40,2 % практикуячих учителів біології розглѐдаять дослідницьку діѐльність ѐк 
обов’ѐзкову та необхідну в своїй професійній роботі, 14,9 % упевнені, що 
сучасні педагогічні університети готуять студентів до дослідницької 
діѐльності у школі, 44,7 % – «швидше готуять, ніж ні». 

У педагогічній діѐльності викладачів і вчителів переважаять 
поѐснявально-ілястративний метод (61,9 і 80,9 % відповідно), потім – 
частково-пошуковий метод та проблемного викладу (відповідно 61,7 % і 
52,4 % відповідно), дослідницькі методи використовуять тільки 38,1 % 
викладачів і 38,3 % учителів. Зазначимо розбіжність у використанні 
репродуктивного методу: ѐкщо у відповідѐх викладачів він становить лише 
9,5 %, тоді ѐк відсоток студентів, що відзначаять його основним у своїх 
університетах, складаю 45,2 %. 

Переважна більшість викладачів (81,0 %) зазначаю, що вже під час 
викладаннѐ своїх навчальних дисциплін створяять такі умови, що будуть 
сприѐти набуття студентами дослідницької компетентності, 61,9 % при 
плануванні дослідницької діѐльності враховую побажаннѐ й особливості 
кожного студента. 

Також з’ѐсовано, що систематично в ролі дослідника на лекціѐх, 
лабораторних і практичних роботах відчуваять себе лише 11,3 % студентів; 
переважаннѐ завдань дослідницького характеру під час польових практик 
засвідчуять 36,6 % студентів; беруть участь у роботі наукових гуртків і 
проблемних груп 15,5 % студентів; публікації з біологічних наук маять 
17,0 % студентів, а з педагогічних – 12,5 %; досвід доповідей на 
студентських конференціѐх маять 18,2 % студентів; у предметних 
олімпіадах із природничих дисциплін (І тур) брали участь 23,1 % студентів. 

Серед основних причин, що заважаять бажання та можливості їм 
займатисѐ дослідницькоя діѐльністя, студенти вказуять такі: брак часу 
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через значне навчальне навантаженнѐ (45,0 %) або необхідність 
підроблѐти (21,6 %), недостатнѐ матеріально-технічна база (20,6 %), 
відсутність зовнішнього стимуляваннѐ та ініціативи (20,6 %).  

Зазначені результати дослідженнѐ свідчать про відсутність системного 
підходу щодо залученнѐ студентів до дослідницької діѐльності, що негативно 
впливаю на рівень сформованості їх дослідницької компетентності. 

Указані причини викликали необхідність зробити дослідницьку 
діѐльність студентів органічноя складовоя їх освітнього процесу та 
професійної підготовки, що враховано нами при розробці й обґрунтуванні 
дидактичної системи формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології. 

Одночасно, виникла проблема визначити метод оцінки одержаних 
результатів експерименту. У ѐкості такого обрано порівнѐльний аналіз 
вихідних і кінцевих показників стану сформованості дослідницької 
компетентності та її компонентів.  

Длѐ оцінки стану сформованості компонентів дослідницької 
компетентності майбутніх учителів використано критеріально-рівневий 
інструментарій, ѐкий ю доцільним в умовах реалізації компетентнісного 
підходу й передбачаю виділеннѐ компонентів дослідницької 
компетентності та їх показників, визначеннѐ та обґрунтуваннѐ критеріїв і 
рівнів сформованості дослідницької компетентності. 

Оцінка дослідницької компетентності ѐк інтегративної та динамічної 
категорії здійсняваласѐ окремо за кожним визначеним компонентом: 
мотиваційно-особистісним, діѐльнісно-операційним, когнітивним і 
комунікативним. 

З оглѐду на виділені нами компоненти дослідницької 
компетентності, визначено відповідні однойменні критерії оцінки 
сформованості дослідницької компетентності: когнітивний, діѐльнісно-
операційний, мотиваційно-особистісний і комунікативний. Длѐ кожного 
критерія означено показники, за ступенем проѐву ѐких визначавсѐ рівень 
сформованості відповідного компоненту дослідницької компетентності. 

Так, мотиваційно-особистісний критерій передбачав визначеннѐ 
ступенѐ проѐву таких показників, ѐк розвиток у студентів інтересу та 
прагненнѐ до дослідницької діѐльності з біології та педагогіки, усвідомленнѐ 
її значущості у професійній роботі вчителѐ; рівнѐ проѐву таких особистісних 
ѐкостей, ѐк самокритичність, вольові здатності, креативність, 
спостережливість, допитливість, самостійність, ініціативність; прагненнѐ до 
реалізації власної навчально-пізнавальної та дослідницької діѐльності, 
організації такої длѐ учнів під час подальшої професійної діѐльності. 

Діѐльнісно-операційний критерій розкривав ступінь оволодіннѐ 
способами пошукової діѐльності та формуваннѐ дослідницької стратегії – 
уміннѐ бачити проблему, висувати гіпотезу, здобувати інформація різними 
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шлѐхами, будувати запитаннѐ, структурувати матеріал, формулявати 
висновки, інтерпретувати й оформлявати результати дослідженнѐ, 
впроваджувати їх у практику; опануваннѐ дослідницьких методів (біологічних 
і психолого-педагогічних) і набуттѐ досвіду їх застосуваннѐ у стандартних та 
нестандартних умовах; здатність застосовувати спеціальні прилади та 
обладнаннѐ. 

Когнітивний критерій характеризував ступінь опануваннѐ 
майбутніми вчителѐми біології системоя предметних, міжпредметних, 
метапредметних і фахових знань, становленнѐ наукового світосприйнѐттѐ й 
засвоюннѐ основних методологічних знань щодо логіки, структури, методів 
та функцій дослідницької діѐльності з біології і педагогіки, розвитку 
критичного та творчого мисленнѐ. 

Комунікативний критерій характеризував ступінь здатності 
представлѐти, захищати й транслявати результати своїх досліджень, 
ефективно працявати в команді, налагоджувати співпраця з 
однодумцѐми, у тому числі з інших закладів освіти та профільних установ; 
організовувати дослідницьку діѐльність своїх учнів; популѐризувати 
важливість і значеннѐ наукових знань та дослідницької діѐльності, зокрема 
з біології тощо. 

Таким чином, під рівнем сформованості дослідницької компетентності 
розуміютьсѐ ступінь активності та повнота проѐву всіх її компонентів. 

З поглѐду на те, що будь-ѐка компетентність (у нашому дослідженні 
дослідницька) передбачаю застосуваннѐ набутих знань і вмінь ѐк за 
стандартних, так і за нестандартних умов, проѐв активної (дослідницької) 
позиції особистості, розвиток її мотиваційної та ціннісної сфери, 
погоджуюмосѐ з позиціюя дослідників С. Бахарювої та Н. Мінькової 
(Бахарюва, Мінькова, 2013, с. 8), О. Замолоцьких і О. Дурнювої 
(Замолоцьких, Дурнюва, 2013, с. 84), О. Берсенювої (Берсенюва, 2015, с. 6), 
Л. Гаврутенко (Гаврутенко, 2017, с. 85), і вважаюмо доцільним виділеннѐ 
таких рівнів сформованості дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології та її компонентів: репродуктивний, продуктивний і 
творчий. Наводимо в ѐкості прикладу характеристику ступенів проѐву 
показників і рівнів сформованості комунікативного компоненту 
дослідницької компетентності майбутніх учителів біології (табл. 1). 

Длѐ оцінки рівнѐ сформованості дослідницької компетентності 
майбутніх учителів біології використано такі методи: опитуваннѐ, 
анкетуваннѐ, інтерв’яваннѐ, тестуваннѐ, спостереженнѐ, самооцінка. 
Основним засобом оцінки кожного визначеного компоненту дослідницької 
компетентності виступили власне розроблені компетентнісно-оріюнтовані 
завданнѐ-тести, ѐкі моделяять ситуації, що ю актуальними длѐ майбутньої 
професійної діѐльності, та дозволѐять перевірити здатність застосовувати 
набуті знаннѐ на практиці.  
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Таблицѐ 1 
Рівні сформованості комунікативного компоненту дослідницької 

компетентності майбутніх учителів біології 
Р

ів
н

і 
сф

о
р

м
о

-
ва

н
о

ст
і 

Характер ознаки проѐву показників комунікативного компонента 
дослідницької компетентності 

Р
е

п
р

о
д

ук
ти

вн
и

й
 Студенти уникаять усних відповідей і публічних виступів, прагнуть 

зайнѐти роль слухача; воліять зайнѐти чужу позиція, ніж відстоявати власну 
думку; з утрудненнѐм захищаять результати своюї дослідницької роботи, 
гублѐтьсѐ перед поставленими запитаннѐми; уникаять групових форм 
роботи або займаять пасивну позиція при виконанні спільних справ; 
уникаять участі в наукових і громадських спільнотах 
факультету/університету, ухилѐятьсѐ від взаюмодії з учнѐми, під час 
педагогічної практики відчуваять дискомфорт 

П
р

о
д

ук
ти

вн
и

й
 

Студенти маять досвід публічних виступів в умовах аудиторних і 
позааудиторних форм організації освітнього процесу; здатні логічно 
викладати свої думки ѐк усно, так і письмово; воліять працявати в команді 
переважно в ролі виконавцѐ; за умов попередньої підготовки здатні 
передавати свій досвід і знаннѐ іншим; схильні відстоявати своя думку 
ситуативно та шукати компроміси залежно від зовнішніх умов; за умов 
зовнішньої стимулѐції беруть участь у наукових і громадських спільнотах 
факультету/університету; співпрацѐ з учнѐми відбуваютьсѐ під час 
педагогічної практики та спільних дослідницьких проектів тощо 

Тв
о

р
чи

й
 

Студенти маять успішний досвід публічних виступів, у тому числі на 
конференціѐх/дебатах/конкурсах тощо; вільно володіять матеріалом доповіді, 
доповідь готуять самостійно; залябки виступаять опонентом доповідача; 
прагнуть співпраці з однодумцѐми з інших університетів України та/або інших 
країн; беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства та/або 
інших наукових і громадських спільнот факультету/університету; здатні 
організувати дослідницьку діѐльність групи та бути її активним учасником; 
виѐвлѐять уміннѐ відстоявати власну думку й одночасно бути толерантними до 
думок інших; прагнуть співпраці з учнѐми, можуть виступати ініціаторами та 
організаторами різноманітних природоохоронних, інтелектуально-пізнавальних 
заходів длѐ учнів, бути консультантами дослідницьких проектів учнів у літніх 
біологічних таборах тощо 

 
Длѐ дослідженнѐ ефективності розробленої дидактичної системи 

формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх учителів біології у 
процесі професійної підготовки організовано та проведено послідовний 
(лінійний) педагогічний експеримент (Сисоюва, 2013, с. 141). У даному 
випадку проведено дослідженнѐ всього контингенту студентів І-V курсів на 
початку констатувального етапу (n=390) та в кінці формувального етапу 
педагогічного експерименту (n=399). Вибір послідовної структури 
експерименту обумовлено сучасними реаліѐми педагогічних університетів 
України. Сьогодні складно забезпечити коректні умови длѐ організації, 
функціонуваннѐ та контроля паралельної діѐльності контрольної й 
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експериментальної груп. Серед основних причин цього виокремимо такі: 
значне скороченнѐ контингенту студентів педагогічних університетів, а 
отже й кількості студентів в академічних групах; законодавчо затверджена 
автономіѐ закладів вищої освіти, що обумовляю складність з уніфікаціюя 
змісту, методів і форм освітнього процесу в різних університетах тощо. 

Досліджувані ѐкісні показники визначалисѐ до та післѐ 
впровадженнѐ розробленої дидактичної системи формуваннѐ 
дослідницької компетентності майбутніх учителів біології. 

Післѐ проведеннѐ констатувального етапу експерименту, ѐкий 
засвідчив вихідний рівень сформованості дослідницької компетентності та 
її компонентів майбутніх учителів біології, проведено пошуковий етап. На 
основі аналізу результатів констатувального етапу педагогічного 
експерименту було розроблено дидактичну систему формуваннѐ 
дослідницької компетентності майбутніх учителів біології, до ѐкої увійшли 
підходи до навчаннѐ, принципи, методи, засоби, форми освітнього 
процесу та педагогічні умови (організаційно-педагогічні, психолого-
педагогічні та дидактичні). 

З оглѐду на те, що Закон України «Про вищу освіту» (Закон України 
«Про вищу освіту», 2014) не передбачаю в освітньо-науковій програмі 
першого (бакалаврського) ступенѐ вищої освіти дослідницької (наукової) 
компоненти, то основноя метоя авторської дидактичної системи 
формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх учителів біології було 
розкриттѐ та реалізаціѐ дослідницького потенціалу лекцій, лабораторних і 
практичних робіт, навчальних польових практик, позааудиторних форм 
організації освітньої діѐльності студентів-біологів.  

Зазначимо основні заходи, ѐкі реалізовано під час проведеннѐ 
дослідженнѐ в межах формувального етапу педагогічного експерименту: 

 забезпеченнѐ дослідницького практико- та професійно-оріюнтованого 
змісту лекцій, лабораторних і практичних робіт, польових практик 
(Пташенчук, 2017 а, б); 

 систематичне використаннѐ в освітньому процесі проблемних і 
ситуативних завдань (Пташенчук, 2017 в); 

 наданнѐ домашнім завданнѐм дослідницького характеру; 

 обов’ѐзкове виконаннѐ ІНДЗ з основних фахових і спеціальних 
дисциплін; 

 спонуканнѐ студентів до пролонгованих досліджень (від ІНДЗ через 
курсову роботу до кваліфікаційної); 

 написаннѐ есе (в ѐкості одніюї з форм контроля знань і тренуваннѐ 
перед написаннѐм тез і статей); 

 спонуканнѐ студентів до написаннѐ тез і статей; 

 максимальне охопленнѐ студентів написаннѐм І туру предметної 
олімпіади з біології; 
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 організаціѐ студентського наукового товариства та сприѐннѐ його 
активній діѐльності; 

 активне залученнѐ студентів, у тому числі й першокурсників, до участі 
в наукових гуртках і проблемних групах факультету; 

 організаціѐ руху інтелектуально-пізнавальних заходів на факультеті; 

 організаціѐ системи кураторства студентами старших курсів 
дослідницької діѐльності першокурсників; 

 залученнѐ студентів до організації та реалізації учнівських або спільних 
дослідницьких проектів (в умовах закладів загальної середньої освіти, 
літніх біологічних таборів, учнівських олімпіад, МАН тощо). 

У кінці формувального етапу педагогічного експерименту проведено 
контрольний вимір рівнѐ сформованості дослідницької компетентності та її 
компонентів всього контингенту майбутніх учителів біології. Результати 
контрольних вимірів констатувального та формувального етапів 
експерименту наведено в таблиці 2. 

Загальна сума балів чотирьох діагностичних тестів (за кожним 
компонентом) дала можливість обрахувати загальний рівень сформованості 
дослідницької компетентності до та післѐ педагогічного експерименту. 
Динаміку її рівнѐ протѐгом експерименту показано на рис. 1.  

Таблицѐ 2 
Динаміка рівнів сформованості компонентів дослідницької 

компетентності, (%) 

Компоненти 
дослідницької 
компетентності 

Рівні сформованості 

репродуктивний продуктивний творчий 

Етапи експерименту: 
К – констатувальний Ф – формувальний 

К Ф Р* К Ф Р* К Ф Р* 

Когнітивний 23,8 13,5 
–
10,3 

66,7 74,2 +7,5 9,5 12,3 +2,8 

Діѐльнісно-
операційний 

29,5 20,1 –9,4 65,4 66,4 +1,0 5,1 13,5 +8,4 

Мотиваційно-
особистісний 

15,4 9,3 –6,1 75,6 80,5 +4,9 9,0 10,3 +1,3 

Комунікативний 13,6 7,3 –6,3 74,6 77,7 +3,1 11,8 15,0 +3,2 

 
*Р – різницѐ,% 
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18,5%

73,1 %

8,4 %9,8 %

78,2 %

12,0 %

репродуктивний продуктивний творчий

констатувальний етап

формувальний етап

 
Рис. 1. Динаміка рівнів сформованості дослідницької компетентності 

майбутніх учителів біології під час педагогічного експерименту 
 
Кількісний аналіз отриманих результатів експериментального 

дослідженнѐ із застосуваннѐм методу математичної статистики засвідчив, 
що впровадженнѐ дидактичної системи в освітній процес позитивно 
вплинуло на стан сформованості всіх компонентів дослідницької 
компетентності студентів. Обґрунтований аналіз емпіричних результатів 
дослідної роботи підтверджую ефективність упровадженнѐ запропонованої 
дидактичної системи формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології. 

Длѐ доведеннѐ статистичної значущості кількісних змін, що відбулисѐ 
у студентів щодо зростаннѐ рівнів дослідницької компетентності та її 
компонентів післѐ проведеннѐ формувального етапу експерименту, 
використано критерій однорідності χ2 (Новіков, 2004, с. 51). 

Результати обрахунків показали, що всі значеннѐ χ2-критерія ю 
більшими за відповідне критичне значеннѐ χ2-критерія (χ2 = 5,99) длѐ двох 
ступенів свободи і вірогідності допустимої похибки менше, ніж 0,05. Отже, з 
вірогідністя похибки не більше 0,05 можна стверджувати, що в результаті 
впровадженнѐ дидактичної системи в майбутніх учителів біології емпіричні 
розподіли студентів за рівнѐми сформованості дослідницької компетентності 
на початку та наприкінці формувального етапу експерименту суттюво 
різнѐтьсѐ, тобто відбулисѐ статистично значущі зміни. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Результати 
проведеного педагогічного експерименту засвідчили достовірне зростаннѐ 
рівнів сформованості ѐк окремо кожного компоненту дослідницької 
компетентності, так і власне її ѐк інтегративного показника. Отримані резуль-
тати доводѐть ефективність розробленої дидактичної системи формуваннѐ 
дослідницької компетентності майбутніх учителів біології, що робить 
доцільним використаннѐ її у процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів не лише біології, а й інших дисциплін природничого циклу. 
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РЕЗЯМЕ 
Пташенчук Оксана. Состоѐние сформированности исследовательской 

компетентности будущих учителей биологии в процессе проведениѐ педагогического 
эксперимента. 

В статье описан педагогический эксперимент по формирования 
исследовательской компетентности будущих учителей биологии в процессе 
профессиональной подготовки. Определены критерии анализа и оценки состоѐниѐ 
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сформированности исследовательской компетентности. Охарактеризовано 
критериально-уровневый инструментарий оценки сформированности компонентов 
исследовательской компетентности. Описаны показатели коммуникативного 
компонента на репродуктивном, продуктивном и творческом уровнѐх. Доказано 
влиѐние авторской дидактической системы формированиѐ исследовательской 
компетентности будущих учителей биологии на процесс профессиональной 
подготовки. 

Ключевые слова: сформированность исследовательской компетентности, 
будущие учителѐ биологии, линейный педагогический эксперимент, критерии, 
показатели, уровни, профессиональное образование. 

SUMMARY 
Ptashenchuk Oksana. The state of formation of research competence of the future 

teachers of Biology in the process of conducting a pedagogical experiment. 
The purpose of the article is to substantiate the feasibility of using the criterion-level 

toolkit to assess the state of formation of research competence and analyze the dynamics of 
its formation during conducting of a linear pedagogical experiment. 

In order to achieve this goal a set of methods is used: theoretical (analysis, synthesis, 
comparison, systematization and generalization of the obtained data), empirical 
(questioning, testing, conversation, observation, pedagogical experiment); methods of 
mathematical statistics (quantitative and qualitative analysis) of the obtained data. 

The article describes a pedagogical experiment on the formation of research 
competence of the future Biology teachers in the process of professional training. In order to 
study the effectiveness of the developed didactic system of forming the research competence 
of the future Biology teachers in the process of professional training, a consistent (linear) 
pedagogical experiment was organized and conducted. 

A criterion-level toolkit for evaluation of the formation of components of research 
competence was characterized. The criteria for analysis and evaluation of the state of formation 
of research competence were outlined. Taking into account the components of our research 
competence, the corresponding criteria for evaluating the formation of research competence are 
determined: cognitive, activity-operational, motivational, personal and communicative. For each 
criterion indicators are defined, the degree of manifestation of which determine the level of 
formation of the relevant component of research competence. The levels of formation of 
research competence of the future teachers of Biology and its components: reproductive, 
productive and creative are determined. As an example, the indicators of the communicative 
component are described according to the established levels of formation. 

The main measures used to carry out the research during the formative stage of the 
pedagogical experiment are indicated. The calculated qualitative indices before and after 
introduction of the developed didactic system of formation of research competence of the 
future teachers of Biology are given. 

The results of the pedagogical experiment showed a significant increase of the levels 
of formation as a separate component of the research competency, and actually as an 
integrative indicator. The obtained results prove the effectiveness of the developed didactic 
system of forming the research competence of the future Biology teachers, which makes it 
expedient to use it in the process of professional training of the future teachers not only in 
Biology, but also in other disciplines of the natural cycle. 

Key words: formation of research competence, future teachers of Biology, linear 
pedagogical experiment, criteria, indicators, levels, vocational education. 

 
 




