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Вчитель природничих дисциплін  повинен створити сприятливі умови для 

професійного самовизначення учнів, сприяти розвитку творчого мислення, практичних 

навичок роботи, морально-волових якостей, культури праці. На заняттях учні 

ознайомлюються з різними практичної діяльності, і в залежності від виявлених здібностей 

у них формується інтерес до певних тем з хімії та біології. 

Педагогічна освіта  особливий тип професійної підготовки, в якій  метою є не тільки 

засвоєння системи знань, умінь і навичок, а й формування професійних якостей особистості 

майбутнього вчителя. Головним завданням постає розуміння вчителем структури й 

особливостей педагогічної діяльності, специфіки роботи вчителя, усвідомлення того, що 

особистість учителя є головним “інструментом” його успішної діяльності з учнями. 

Ключові слова: дослідницькі уміння, вчитель природничих дисциплін, учні, процес 

підготовки. 

 

The teacher of natural disciplines should create favorable conditions for the professional 

self-determination of students, promote the development of creative thinking, practical skills of 

work, moral and oxen qualities, culture of work. During the classes, students get acquainted with 

various practical activities, and depending on their abilities, they have an interest in certain topics 

in chemistry and biology. 

Teacher education is a special type of vocational training, in which the purpose is not only 

the assimilation of the system of knowledge, skills and skills, but also the formation of professional 

qualities of the future teacher's personality. The main task is to understand the teacher's structure 

and features of pedagogical activity, the specifics of the teacher's work, the realization that the 

personality of the teacher is the main "tool" of his successful activity with students. 

Key-words: research skills, natural science teacher, students, preparation process.4 

 

Педагогічна освіта  особливий тип професійної підготовки, в якій  метою є 

не тільки засвоєння системи знань, умінь і навичок, а й формування професійних 

якостей особистості майбутнього вчителя. Головним завданням постає розуміння 

вчителем структури й особливостей педагогічної діяльності, специфіки роботи 

вчителя, усвідомлення того, що особистість учителя є головним “інструментом” 

його успішної діяльності з учнями 1;10;15;45; 23. 

Робота вчителя   це творчість, а не буденне “заштовхування” знань у дитячі 

голови, бо тільки творча особистість педагога зможе виховати творця, наголошував 
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В.Сухомлинський. Він закликав завжди пам’ятати про головну аксіому творчої 

професійної діяльності педагога: “Обдаровані і талановиті всі без винятку діти” 

[2;3;5;8; 26; 74;81;85;86]. 

Вчитель природничих дисциплін  повинен створити сприятливі умови для 

професійного самовизначення учнів, сприяти розвитку творчого мислення, 

практичних навичок роботи, морально-волових якостей, культури праці. На заняттях 

учні ознайомлюються з різними практичної діяльності, і в залежності від виявлених 

здібностей у них формується інтерес до певних тем з хімії та біології. Тому саме 

вчитель природничих дисциплін повинен систематично стежити за розвитком 

інтересів і нахилів учнів, вміти виявляти та розвивати їх обдарованість та таланти,а 

також дослідницькі уміння. А також саме вчитель природничих дисциплін повинен 

не тільки залучати учнів до різних видів діяльності, а й сам володіти ними на 

творчому рівні, не тільки створювати умови для професійного самовизначення, а й 

вміти запалити інтерес до того чи іншого виду практичної діяльності, під час якого 

формуються саме дослідницькі уміння, формується культура творчої праці, 

виховується активна життєва позиція, готовність до безперервної освіти, 

конкурентноспроможності та творча активність. [4;9; 27;72;78;90]. 

На уроках біології та хімії органічно поєднується теоретичне засвоєння 

інформації, на яке відводиться 45% навчального часу і практична діяльність, на яку 

спрямовується 55%.[8;9;10;88;87;91;94]. 

Оскільки робота учнів на уроках біології та хімії  є творчою, то в системі 

підготовки майбутнього учителя  природничих дисциплін необхідно формувати 

готовність до творчої діяльності, яка залежить від особистісних, індивідуальних 

якостей самого педагога та учіння самих учнів [7;11;14;15;12;25; 30;31;35;65;71]. 

У результаті аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено, що 

учіння дидакти і психологи визнають як процес набуття суб’єктом навчання певних 

знань, умінь, навичок. В.О. Онищук трактує учіння як навчально-пізнавальну 

діяльність учнів, спрямовану на досягнення поставлених пізнавальних задач 

[52;62;73;84;92;93]. Учень у процесі пізнавальної діяльності „привласнює (засвоює) 

відчужене наукове  знання, яке виступає в його діяльності як об’єкт пізнання” 

[4;18;19;21;17;24;28;29;33;36]. Тобто, відбувається засвоєння знань з конкретної 

наукової галузі й завдяки цьому учень опановує способи діяльності, розвивається 

інтелектуально. 

Загальновідомо, що будь-яка діяльність відбувається за умови  сформованості 

в суб’єкта діяльності мотивації до її здійснення. Мотиваційний компонент діяльності 

учнів включає в себе потреби, інтереси, мотиви й бажання. Одним із показників 

мотиваційного компонента діяльності є пізнавальний інтерес вибіркове спрямування 

уваги особистості на сферу пізнання, її предметну сторону і на сам процес 

оволодіння дослідницькими уміннями [37;41;43;49;51;61;75;82]. 

Як свідчить аналіз літературних джерел і підтверджує шкільна практика, до 

формування дослідницьких умінь на уроках біології та хімії учнів спонукають 
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пізнавальні та соціальні мотиви. Пізнавальні мотиви  визначають освітню 

траєкторію учня, соціальні – суспільно-рольову позицію в учнівському колективі і 

пов’язані з усвідомленням почуття відповідальності за результати навчання. В 

старших класах проявляється як пізнавальна мотивація, пов’язана з бажанням 

дізнатися більше, так і мотивація досягнень, пов’язана з бажанням проявити себе, 

показати свої можливості [20;26;38;44;53;54;63;76;83;89].  

Розкриваючи вплив наукових знань на формування дослідницьких умінь учнів 

під час уроків природничого циклу,  можна припустити, що знання, знаходячи 

підтвердження в особистій практичній діяльності старшокласника, легко 

засвоюються і стають  його надбанням для подальшого практичного використання, 

а якщо наштовхуються на внутрішнє протистояння, відсіюються і змінюються 

[55;56;77]. Таким чином, на формування дослідницьких умінь впливає 

індивідуальний досвід учня та база його біологічних знань. 

При формуванні дослідницьких умінь важливе значення має володіння   

теоретичним матеріалом, ефективність якого залежить від розвитку пам’яті. 

Навчальна інформація, яка підлягає засвоєнню, у пам’яті зазнає певної переробки і 

характеризується етапами: 1)сприйняття;  2)концентрація – 3)закарбування; 4) 

повторення; 5) забування; 6) пригадування. Зазначені етапи переробки інформації 

потребують конкретних методичних прийомів для їх формування. На нашу думку, 

може бути присутній ще сьомий етап - це практичне застосування знань, саме в 

нашому дослідженні під час нього формуються дослідницькі уміння учнів під час 

уроку біології та хімії. 

Відомий психолог В.В.Давидов доводить, що знання засвоюються 

ефективніше, якщо суб’єкт навчальної діяльності здійснює аналіз, планування і 

рефлексію [42;46;47;58;64;67;79;80]. 

У дослідженні було зосереджено увагу на формуванні дослідницьких умінь як 

виду знань, що знаходить провідне відображення у шкільному курсі біології та хімії. 

Було з’ясовано, що формування дослідницьких умінь відбувається різними 

шляхами. Наприклад, спонтанні дії зароджуються, коли суб’єкт пізнавальної 

діяльності оперує з реальними речами, знайомиться з їх конкретними 

властивостями, знаходить серед них подібні риси і за допомогою практичних дій 

здійснює з ними відповідні досліди . Це шлях від конкретного до абстрактного. 

Маючи таке поняття, суб’єкт усвідомлює представлений у ньому предмет, але не 

усвідомлює власного акту мислення, який дає змогу уявити даний предмет [58;66;]. 

Шлях утворення наукового поняття досліду  починається зі словесного 

визначення, далі мають місце операції, які передбачають усвідомлене застосування 

цих понять на практиці [68;70]. З перших кроків дослідження встановлюються логічні 

зв’язки між теорією та практикою.  

Аналіз літературних джерел дозволив з’ясувати важливі психологічні моменти 

щодо формування дослідницьких умінь. По-перше, це встановлення залежності між 

дослідами, утворення їх системи. По-друге, усвідомлення суб’єктом навчання власної 
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розумової діяльності. По-третє, особливе ставлення до об’єкта, завдяки чому 

розкривається в ньому те, що недоступне спонтанним поняттям (проникнення в 

сутність об’єкта) [59;60]. 

С.Л. Рубінштейн зазначає, що спрямування свідомості на власну діяльність 

породжує особливий вид узагальнення, який має місце в науковому понятті.  Автор 

доводить, що своєрідність узагальнення думки полягає в утворенні “піраміди 

понять”. У нашому дослідженні цей висновок ми розуміємо так: це в свою чергу 

дозволяє переходити від одного конкретного досліду до системи дослідів з біології та 

хімії, що призведе до формування дослідницьких умінь учнів. [35;50;69]. 

Отже, формування дослідницьких умінь відбувається на основі здійснення 

суб’єктом  пізнавальної діяльності різних інтелектуальних операцій. Досліди 

набуватью різної форми, але відображають в принципі один і той самий зміст. 

На нашу думку, сприятливі умови для формування дослідницьких умінь учнів 

під час уроків біології та хімії , створюються дотриманням принципу перенесення 

знань на практику, які передбачають постійне повторення вивченого і зумовлює їх 

використовувати свої знання на практиці (під час лабораторних та практичних робіт 

з біології та хімії).  

Як свідчать результати дослідження навчання в школі повинно здійснюватися 

з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей учнів. Особливістю 

пізнавальної діяльності  учнів старшої школи (10-11 класи) є домінування 

практичного мислення, що дозволяє старшокласникам вільно оперувати такими 

способами розумової діяльності, як аналіз і синтез, установлення причинно-

наслідкових зв’язків, узагальнення. У цьому віці при засвоєнні теоретичного 

матеріалу розвивається дедуктивний шлях опанування знаннями, уміннями та 

навичками практичної діяльності [40]. 

Ураховуючи особливості віку, дослідники наголошують на необхідності 

створення для старшокласників такої структури навчальної діяльності, яка б 

забезпечувала досягнення запланованого рівня сформованості знань та 

використання їх під час практичної діяльності на уроках [39]. 

На нашу думку, формування дослідницьких умінь є двохсуб’єктним 

процесом, керівна роль відводиться учителю природничих дисциплін, який доносить 

теоретичний матеріал  в процесі формування знань,  та в подальшому в певній 

організації пізнавальної діяльності учнів, що сприяє активізації процесів 

сприймання, і формування готовності до конкретних практичних дій. Повідомляючи 

нову навчальну інформацію, вчитель переймається питанням як учні зможуть 

застосувати цей вид інформації під час виконання практичної чи лабораторної 

роботи: актуалізує опорні знання, акцентує увагу на основній ідеї, розкриває логіку 

її розвитку [66]. 

У результаті аналізу дидактичної літератури було встановлено, що однією з 

умов успішного засвоєння учнями знань є оптимальне поєднання форм організації 

навчальної діяльності. Ю.Н. Кулюткін і Г.С. Сухобська обґрунтовують особливе 
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значення  для формування знань учнів усвідомлення мети діяльності, використання 

певних способів сприйняття і переробки навчальної інформації, що досягається за 

умови спеціальної організації навчальних дій учнів[10]. Навчальні дії, залежно від 

їх функції у формуванні знань, бувають специфічні та загальнологічні. Перші 

забезпечують засвоєння знань у їх предметному змісті, другі спрямовані на 

вироблення способів орієнтації в навчальному матеріалі [23;28:32]. 

Як відомо, знання та практичні уміння формуються впродовж усього життя 

людини. У школярів  основною діяльністю, результатом якої виступає формування 

знань, є навчальна діяльність. Цей вид пізнавальної діяльності людини в шкільному 

навчанні може набувати фронтальної, індивідуальної та групової форм. Ми вдалися 

до з’ясування можливостей існуючих форм організації навчальної діяльності, і 

одержані результати дозволили визначитися із вибором групової  та індивідуальної 

навчальної діяльності як експериментального чинника нашого дослідження. 

У педагогічних дослідженнях наголошується на значенні методів навчання у 

формуванні знань. На думку І.П. Підласого, методи „повинні бути такими, щоб 

зменшувати для учнів труднощі пізнання, робити навчання посильним і доступним” 

[15, с. 17]. Н.Н. Чайченко зазначає, що „методи формування знань... оптимально 

функціонують за умови, якщо об’єктивно значуще стає суб’єктивно необхідним” 

[19;48]. 

У навчальній діяльності старшокласника виразно простежується вплив такого 

чинника, як час, тобто, для нього тривалість навчальної діяльності є визначальною, 

оскільки старшокласник розглядає навчання з позиції особистих інтересів і життєвих 

планів. Звідси раціональне використання часу набуває особливої актуальності. 

Отже, здійснений аналіз психолого-педагогічних літературних джерел 

показав, що формування дослідницьких умінь процес не одномоментний, а 

тривалий, ефективність якого залежить від злагоджених дій обох суб’єктів навчання 

учителя і учня. 

Для того щоб досягти бажаного результату в роботі потрібно пам’ятати ряд 

правил: 

 1.формування дослідницьких умінь є складним довготривалим процесом, у 

якому професійно-педагогічні дії вчителя природничих жисциплін  поєднуються з 

активною пізнавальною, практичною діяльністю учнів; 

 2.формування дослідницьких умінь на уроках  біології та хімії в учнів 

відбувається на основі оволодіння прийомами мислення; 

4. організація навчальної діяльності учнів передбачає чітке визначення обсягу 

і конкретного змісту знань які в подальшому будуть використовуватися на 

лабораторних та практичних роботах, умов їх формування з дотриманням положень 

психологічної та педагогічної науки; 

4.головними чинниками успішного формування дослідницьких умінь учнів 

під час вивчення біології та хімії є: навчальний матеріал, організаційно-педагогічний 

вплив, здатність учнів до навчання, час, відведений на засвоєння знань, та вміння 
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використовувати набуті знання на практиці. 

Отже, формування дослідницьких умінь потребує належним чином 

організованого та керованого навчально-виховного процесу. Він передбачає 

розкриття учням системи сучасної  біологічної  та хімічної науки шляхом 

перенесення її на навчальний предмет та практичні чи лабораторні роботи; 

різнобічне вивчення учнями об’єктів і явищ; використання міжпредметних зв’язків 

з іншими науками, організації навчання з дотриманням внутрішньої логіки 

навчального матеріалу, урахування обсягу навчального матеріалу відповідно до 

вікових особливостей учнів, створення вчителем природничих дисциплін 

сприятливих умов для задоволення індивідуальних пізнавальних можливостей учнів 

під час виконання практичних та лабораторних робіт з біології та хімії. 
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