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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 

 

Проблема формування дослідницьких умінь школярів розроблялась 

науковцями за такими основними напрямками: вивчення теоретичних 

основ поетапного формування розумових дій, використання різноманіт-
них засобів управління пізнавальною, в тому числі навчально-дослід- 

ницькою діяльністю; обґрунтування дидактичних умов розвитку дослід- 

ницьких здібностей та формування дослідницьких умінь учнів. Однак, 

недостатньо розроблені питання особливостей формування дослідниць-

ких умінь школярів у процесі вивчення біології та екології, методики 

реалізації цієї проблеми. 

У базовій школі в урочній роботі переважатиме формування опера-

ційних дослідницьких умінь, причому головна увага повинна приділяти-

ся формуванню мотиваційного компоненту та загальноінтелектуваль- 

них операційних умінь. У позакласній роботі легше реалізувати принцип 

індивідуалізації, тому є можливість формування тактичних і навіть 

початкових стратегічних дослідницьких умінь з розвитком усіх компо- 
нентів. У старшій школі на основі попередньо сформованого рівня дос- 

лідницьких умінь та залучення здобувачів освіти до різних форм роботи 

є можливість формувати високий рівень цих умінь та проводити нау- 

ково-дослідницьку роботу. 

Дослідницька компетентність здобувачів освіти як складне інтегра-

тивне утворення особистості потребує дотримання ряду педагогічних 

умов: застосування широкого спектру індивідуальних завдань, удоско- 

налення змісту базових навчальних дисциплін; активізації позанавча-

льної дослідницької діяльності в межах гуртків, на олімпіадах, кон- 

курсах тощо. 

Для підвищення ефективності формування дослідницької компетен-
тності здобувачів освіти доцільно здійснювати спеціальне навчання у 

них умінь застосування методів наукового пізнання. На нашу думку, 

цей шлях доцільний для використання саме у старшій школі, оскільки 

він опирається на набуті учнями уміння й навички дослідницької 

діяльності і доводить їх до системного рівня володіння науковими 

методами пізнання. 
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Велику роль у формуванні дослідницької компетентності учнів 

відіграє позаурочна робота, якій властива висока пізнавальна актив-
ність і самостійність здобувачів освіти, поглиблене й різнобічне вив- 

чення живої природи з урахуванням інтересів та нахилів дітей. 

Проблема формування дослідницької компетентності та дослідни-

цьких умінь отримала належне опрацювання на рівні загальнотеоре- 

тичного уявлення про зміст освіти та на рівні навчального предмета 

біологія й екологія. Методика навчання біології та екології забезпечує 

розробку відповідних технологій навчання. Однак. для успішної реа- 

лізації зазначена проблема повинна бути реалізованою також на рівнях 

навчального матеріалу, процесу навчання, його методичного забезпе-

чення та особистісного надбання школяра. 
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