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Актуальність дослідження. У руслі загальноєвропейських тенденцій 

розвитку освіти, зокрема Болонської декларації відбувається переорієнтація 

національної системи освіти України на кінцевий результат, викладений у 

термінах компетентнісного підходу, а також формування національної 

системи кваліфікацій (НСК), узгодженої з європейською системою 

кваліфікацій (ЄСК). Ядром Національної системи кваліфікацій (НСК) є 

національна рамка (framework) кваліфікацій (НРК), що дає змогу 

вимірювати, порівнювати і співвідносити одне з одним досягнення в галузі 

навчання та встановлювати відповідності між усіма дипломами (або 

сертифікатами) освіти і навчання. НРК має стати орієнтиром для 

формування освітніх стандартів усіх рівнів. 

В основу ЄСК покладено восьмирівневу таксономію: від найнижчого 

(базового) до найвищого (найрозвиненішого) рівня, кожний з яких  визначає 

необхідний мінімум знань, умінь, особистісних та професійних 

компетенцій.  

Згідно із структурою Європейської системи кваліфікацій [11], 

визначеної на основі результатів навчання, до мінімального переліку вимог 

входять уміння щодо дослідницької діяльності, зокрема: на п’ятому рівні – 

«розробляти стратегічні і творчі підходи при дослідженні чітко визначених 

конкретних та абстрактних проблем»;  на шостому рівні – «демонструвати 

володіння методами…, демонструвати інновації у використанні методів…»; 

на сьомому рівні – «формувати діагностичні розв’язки проблем, що 

базуються на дослідженнях…»; на восьмому рівні – «досліджувати, 

розробляти і адаптувати проекти, що призводять до одержання нового 

знання і нових рішень». Саме тому система вищої освіти сьогодні повинна 

бути націлена на формування не просто професіонала-виконавця, але 

професіонала-дослідника, здатного легко адаптуватися до швидко мінливих 

умов, знаходити вирішення виникаючих проблем через володіння 

дослідницькими вміннями. 

Постановка проблеми. Підготовка професіонала-дослідника вимагає 

цілеспрямованого формування дослідницької компетентності студентів, 
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внаслідок чого виникає необхідність вивчення теоретичних аспектів такого 

феномена як “дослідницька компетентність” майбутнього фахівця. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідницька компетентність, на 

думку багатьох педагогів (В. А. Болотов, І. О Зимня, А. В. Хуторський др.) 

відноситься до числа ключових. В класифікації І. О. Зимньої дослідницька 

компетенція входить як компонент до “компетенції, що стосується 

діяльності людини”. В класифікації А. В. Хуторського дослідницька 

компетентність розглядається як складова частина пізнавальної 

компетентності, яка включає “елементи методологічної, надпредметної, 

логічної діяльності, способи організації цілепокладання, планування, 

аналізу, рефлексії”, вона слугує компонентом компетентності особистісного 

самовдосконалення, спрямованого на освоєння способів інтелектуального й 

духовного розвитку [10, с. 55-61]. Розглядаючи дослідницьку 

компетентність з позицій системного підходу В. А. Адольф, А. А. Деркач, 

Т. А. Смоліна та ін. вважають її складовою професійної компетентності, а 

Б.С. Гершунський, В. В. Лаптєв розглядають її як елемент загальної та 

професійної освіченості. 

З позицій процесуально-технологічного підходу А. В. Хуторський 

дослідницьку компетентність розглядає як володіння людиною відповідною 

дослідницькою компетенцією, під якою автор розуміє знання як результат 

пізнавальної діяльності людини в певній галузі науки, методи, методики 

дослідження, які він має опанувати, щоб здійснювати дослідницьку 

діяльність, а також мотивацію і позицію дослідника, його ціннісні 

орієнтації. 

Окремі дослідники (Б. Г. Ананьєв, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, 

Є. В. Попова, Н. А. Рибаков, В. Д. Шадріков та ін.) включають в поняття 

«компетентність» сукупність особистісних якостей, необхідних для 

ефективної дослідницької діяльності. Тому компетентність ототожнюється з 

«функціональною компетентністю» (функціонально-діяльнісний підхід). 

С.І. Осипова дослідницьку компетентність представляє як інтегральну 

особистісну якість, що виражається в готовності і здатності самостійно 

освоювати і отримувати системи нових знань в результаті перенесення 

смислового контексту від функціональної діяльності до перетворювальної, 

базуючись на наявних знаннях, уміннях, навичках і способах діяльності [7]. 

О. В. Бережнова розглядає дослідницьку компетентність вчителя як 

особливу функціональну систему психіки і пов'язану з нею цілісну 

сукупність якостей людини, які забезпечують йому можливість бути 

ефективним суб'єктом цієї діяльності [2]. 

У цілій низці робіт дослідницька компетентність розглядається як 

інтегральна характеристика особистості фахівця, що включає знання, 

вміння, цінності, досвід, особистісні якості, рефлексію в різних варіантах 
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(А В. Багачук, Т. Г. Бражий, О. А. Козирєва, В. Д. Симоненко, 

М. Б. Шашкіна та ін.). Ми не можемо погодитися з таким розумінням 

дослідницької компетентності, адже характеристика – це опис певних 

характерних рис, якостей чого-небудь або ж офіційний документ.  

О. А. Ушаков дає таке визначення дослідницької компетентності: “... 

інтегральна якість особистості, що виражається в готовності і здатності до 

самостійного пошуку вирішення нових проблем і творчого перетворення 

дійсності на основі сукупності особистісно усвідомлених знань, умінь, 

навичок, способів діяльності і ціннісних установок” [9]. 

М. В. Архипова визначила поняття «дослідницька компетентність 

майбутнього інженера-педагога» як володіння методологією і методами 

інженерно-педагогічного дослідження, тобто процесу планування, 

організації та здійснення пошуково-перетворювальної діяльності, об’єктом 

якої виступають психолого-педагогічна і галузева складові [1]. 

Отже, серед дослідників немає однозначного трактування 

дослідницької компетентності, внаслідок чого виникає необхідність 

вивчення теоретичних аспектів такого феномена як “дослідницька 

компетентність” майбутнього фахівця. 

Мета статті полягає у визначенні змісту поняття дослідницької 

компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Дослідницьку компетентність ми 

будемо розглядати виходячи з такого розуміння понять “компетенція” та 

“компетентність”. Компетенція – це об’єктивна категорія, суспільно 

визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень тощо у певній сфері 

діяльності людини як абстрактного носія. Компетентність – це інтегративне 

утворення особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід і 

особистісні якості, які обумовлюють прагнення, готовність і здатність 

розв’язувати проблеми і завдання, що виникають в реальних життєвих 

ситуаціях, усвідомлюючи при цьому значущість предмету і результату 

діяльності [3, с. 29]. Компетенція є нормативною, ідеальною метою 

освітнього процесу, що моделює якості випускника, а компетентність – його 

результатом, рівнем прояву (сформованості). Поняття “компетенція” 

пов’язане із змістом сфери діяльності, а “компетентність” – з особистістю, із 

здатністю особи ефективно діяти у стандартних і нестандартних ситуаціях. 

Компетентність виявляється в успішно реалізованій у діяльності 

компетенції і включає особисте ставлення до предмету і продукту 

діяльності. У компетентності поєднуються об’єктивно визначені 

нормативними документами система знань, умінь і навичок, а також 

особистісна складова – інтереси, прагнення, ціннісні орієнтації, мотиви 

самореалізації індивіда [4, с. 52].  
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Оскільки компетентність пов’язана із здатністю особи ефективно діяти 

у стандартних і нестандартних ситуаціях, тому структурні компоненти 

дослідницької компетентності, як зазначає В.А. Сластьонін, повинні 

співпадати з компонентами дослідницької діяльності, а єдність теоретичних 

і практичних дослідницьких умінь складають модель дослідницької 

компетентності [8]. 

Науково-дослідна діяльність спрямована на одержання суспільно 

значущих нових знань про певні об’єкти, процеси або явища і має у своєму 

процесі певні етапи (стадії): етап планування (проектування) дослідження, 

етап застосування методів до об’єкта дослідження з метою отримання 

потрібних результатів, етап формулювання та інтерпретації результатів 

дослідження. 

Науково-дослідна діяльність містить такі компоненти:  

- проектувальний компонент, який передбачає уміння, навички та 

здатності виявляти та формулювати проблеми, визначати об’єкт та предмет 

дослідження, формулювання мету та гіпотезу дослідження, визначати 

основні поняття; 

- інформаційний компонент, який передбачає володіння методами 

збирання даних відповідно до гіпотез, створення масивів емпіричних даних, 

опрацювання різноманітних джерел повідомлень тощо; 

- аналітичний компонент, який передбачає вибір і використання 

універсальних та спеціальних методів дослідження, розвинуте логічне 

мислення, творчі здібності і здатності (інтуїція, здатність до інсайту, 

відкриття, продуктивного мислення); 

- практичний компонент, який передбачає створення, передавання та 

упровадження результатів дослідження у практику. 

Отже, основу дослідницької діяльності складають уміння виявляти 

проблему, формулювати гіпотезу, здійснювати добір й аналіз необхідних 

даних для дослідження, підбирати відповідні методи проведення 

дослідження та обробки даних, фіксувати проміжні та остаточні результати 

дослідження, проводити обговорення та інтерпретацію результатів 

дослідження, використовувати їх на практиці. 

Дослідницькі вміння ототожнюються з системою інтелектуальних та 

практичних умінь особистості, необхідних для самостійного виконання 

дослідження. Ядро дослідницьких дій складають інтелектуальні вміння, 

практичні ж являють собою механізм оволодіння певними способами 

пошукової діяльності, що дає практичні результати – нові знання, факти, 

закономірності.  

Інтелектуальні вміння передбачають здатність до аналізу і виділення 

головного, порівняння, конкретизації, узагальнення і систематизації, 

доведення, класифікації. Інакше кажучи, інтелектуальні уміннями – це 
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здатність ефективно проводити операції мислення у випадку розв'язування 

проблемних ситуацій.  

Практичні уміння забезпечують опрацювання літературних джерел, 

організацію експерименту, спостереження за явищами і процесами, 

опрацювання і застосування отриманих результатів тощо.  

Дослідницькі уміння виявляються в самостійній організації пошукової 

роботи, у здатності до цілепокладання, прогнозування, планування, 

організації власної роботи і корекції дослідницької програми. 

Отже, дослідницькі вміння – це сукупність інтелектуальних, 

практичних і організаторських умінь, спрямованих на виконання діяльності 

дослідницького характеру.  

Дослідницькі здатності – це індивідуально-психологічні особливості 

особистості, що забезпечують успішність і якісну своєрідність процесу 

пошуку, здобуття та осмислення нових даних. Вони є суб’єктивними 

умовами для успішного здійснення дослідницької діяльності. Зокрема, 

І. І. Кринецький запорукою успішної наукової діяльності вважає такі 

здатності : розв’язувати творчі завдання, метод вирішення яких повністю 

або частково невідомий (евристичність); творчо вирішувати будь-які 

завдання (креативність); переходити від одного типу завдань до іншого як у 

своїй сфері знань, так і в суміжних (інтелектуальна мобільність); 

прогнозувати (“передчувати”, передбачати) майбутній стан об'єкта 

дослідження і застосовність окремих методів і знань; відкидати застарілі 

знання і використовувати ті з них, які зберігають цінність (розумність); 

мислити неупереджено, не будучи залежним від традиційних методів, не 

бути запопадливими перед авторитетами – одна з умов успіху в науці 

(незалежність мислення); моделювати у свідомості найнесподіваніші ідеї 

під кутом зору своєї проблеми (відкритість інтелекту); виконувати 

самоаналіз за критеріями наукової сфери і вдаватися до самоконтролю для 

правильного визначення свого місця у науковій роботі  (саморефлексія) [5, 

с. 56-57]. 

Майже всі дослідники, аналізуючи здатності до дослідницької 

діяльності, виділяють ірраціональний компонент: інтуїцію, інсайт, уяву, 

натхнення, осяяння тощо. 

У структурі дослідницької компетентності ми виділяємо такі 

компоненти: 

– мотиваційно-ціннісний, що містить в собі систему мотиваційно-

ціннісних та професійно-значущих мотивів дослідницької діяльності та 

емоційно-вольових і ціннісних ставлень студентів до світу, до діяльності, до 

людей, до самого себе, до своїх здібностей та їх розвитку; усвідомлене 

уявлення про цінність сучасної освіти; уміння формулювати цілі 
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дослідницької діяльності у відповідності з гіпотезою та завданнями 

дослідження; 

– когнітивний, що відображує систему професійних та 

міждисциплінарних наукових знань і пізнавальних умінь науково-

дослідницької діяльності; 

– діяльнісно-практичний, що містить сукупність способів і прийомів 

науково-дослідницької діяльності та уміння реалізувати їх у дослідницькій 

діяльності, розвинену самостійність і творчу активність; 

– рефлексивний компонент, який включає в себе діяльність щодо 

усвідомлення й оцінювання ходу й результатів самостійної дослідницької 

діяльності; здатності саморегуляції: наявність знань про способи 

професійного самовдосконалення; уміння усвідомлювати рівень власної 

діяльності, своїх здібностей; уміння бачити причини недоліків у своїй 

роботі, в собі; бажання самоудосконалюватися, уміння використовувати 

механізм самооцінки власних досягнень в дослідницькій діяльності. Це 

означає, що науковий працівник повинен уміти виявляти у своїй роботі 

позитивні й негативні моменти, порівнювати досягнуті результати з 

наміченими цілями й задачами, реально усвідомлювати свої можливості і у 

зв’язку з цим адекватно планувати й реалізовувати програму наукового 

дослідження. 

Компоненти дослідницької компетентності студента виконують 

спонукальну, ціннісно-орієнтовну, когнітивну, результативну, регулятивну 

функції. 

Дослідницька компетентність передбачає: наявність уявлень про 

найбільш актуальні напрями досліджень в сучасній теоретичній та 

експериментальній науці; вільне володіння іноземною (переважно 

англійською) мовою в галузі професійної діяльності й міжособистісного 

спілкування; розуміння філософських концепцій в обраній галузі наукової 

діяльності; володіння методологією наукової дисципліни (галузі), знання її 

закономірностей і готовність використовувати знання даної галузі у своїй 

практичній діяльності; уміння чітко формулювати суть досліджуваної 

проблеми, мету, об'єкт, предмет, робочу гіпотезу, завдання дослідження, 

спланувати експеримент; розуміння основних методологічних принципів 

наукового дослідження і застосування їх на практиці; володіння методами 

наукового дослідження (анкетування, тестування, моделювання, 

спостереження тощо); уміння теоретично обґрунтувати і експериментально 

перевірити висунуту ідею в рамках досліджуваної проблеми; уміння 

аналізувати результати своєї науково-дослідницької діяльність, робити 

необхідні висновки (проводити методологічну рефлексію); активність, 

відповідальність та особисту участь в організації будь-якого експерименту; 

уміння вести наукову дискусію, аргументовано відстоювати свою току зору; 
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уміння аналізувати дані наукового експерименту з використанням методів 

математичної статистики і комп'ютерних технологій; уміння підготувати 

публікацію або виступ за результатами своєї наукової роботи. 

Висновки. Отже, дослідницька компетентність – це цілісна, 

інтегративна якість особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, 

досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та особистісні якості і 

виявляється в готовності і здатності здійснювати дослідницьку діяльність з 

метою отримання нових знань шляхом застосування методів наукового 

пізнання, застосування творчого підходу в цілепокладанні, плануванні, 

прийнятті рішень, аналізі та оцінці результатів дослідницької діяльності. 

Природа дослідницької компетентності така, що вона може виявлятися 

тільки в органічній єдності з мотивами та цінностями людини, тобто за 

наявності ціннісно-смислового ставлення, глибокої особистісної 

зацікавленості в даному виді діяльності (В. А. Болотов, Дж. Равен, 

В. В. Сєріков). Мотиви та ціннісні орієнтації особи впливають на регуляцію 

розумових і пізнавальних процесів, тісно пов’язані з емоційно-вольовими 

механізмами психіки людини і регулюють її соціальну поведінку й 

професійну діяльність. Дослідницька компетентність в цьому сенсі виступає 

як спосіб поведінки, спосіб життя майбутнього фахівця, в якому 

інтегруються його пізнавальні і творчо-перетворювальні здібності. У самій 

природі дослідницької компетентності закладений потенціал професійного 

саморозвитку, професійної кар'єри, причому дослідницька компетентність 

фахівця виявляється у самовпевненості, в самореалізації, в осягненні сенсу 

дослідницької діяльності. Дослідницька компетентність хоч і є продуктом 

навчання, але не прямо випливає з нього, а є наслідком саморозвитку 

студента, його особистісного зростання, цілісної самоорганізації і синтезу 

свого пізнавального, діяльнісного і особистісного досвіду. 
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