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Основною метою профільного навчання учнів хімії є розвиток у них 

компетентностей, необхідних для творчої реалізації особистості, та на-
буття навичок самостійної науково-практичної та дослідницько-пошуко-
вої діяльності. Серед них чільне місце займають дослідницькі компетен-
тності – складне особистісне утворення, яке може бути схарактеризо-
ване через знання та уміння, необхідні для виконання дослідницької дія-
льності, позитивне ставлення до неї та усвідомлення її значущості неза-
лежно від того, виконується вона особисто або спільно. Формування до-
слідницьких компетентностей відбувається та проявляється у оволодінні 
знаннями, уміннями і способами діяльності для ефективного здійснення 
навчально-дослідницької діяльності та здатності самостійно здобувати 
нові знання [2, с. 7], виступаючи у якості мети профільного навчання хі-
мії. 

На думку М. О. Князян, навчально-дослідницька діяльність – це та-
кий вид навчально-пізнавальної роботи творчого характеру, який націле-
ний на пошук, вивчення й пояснення фактів і явищ дійсності з метою на-
буття й систематизації суб’єктивно нових знань про них [1, с. 8]. Г. П. Пу-
стовіт виділяє такі рівні навчально-дослідницької діяльності, у залежно-
сті від ступеня самостійності учня: 

– репродуктивний рівень (виконання роботи за готовим зразком або 
алгоритмом) характеризує повна залежність – визначення мети, завдань, 
формулювання гіпотези, планування і виконання навчально-пізнавальної 
і дослідницької діяльності здійснюється учнями тільки під керівництвом 
учителя; 

– реконструктивний рівень (виконання роботи за детальною інструк-
цією) характеризує часткова залежність – визначення мети та певних за-
вдань здійснюється під керівництвом учителя, а формулювання гіпотези, 
планування і виконання навчально-пізнавальної і дослідницької діяльно-
сті здійснюється учнями безпосередньо за його допомогою; 

– евристичний рівень (виконання роботи за узагальненою інструк-
цією, основні ключові позиції якої розробляються педагогом самостійно 
або за участю школярів) характеризує часткова самостійність – визна-
чення мети, завдань, формулювання гіпотези та планування виконання 
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навчально-пізнавальної й дослідницької діяльності здійснюється учнями 
за розробленим учителем планом; 

– дослідницький рівень (самостійне виконання роботи за підтримки 
учителя) характеризує повна самостійність – навчально-пізнавальна і до-
слідницька діяльність учнів здійснюється ними з власної ініціативи, мета 
якої, завдання, гіпотеза та планування власної діяльності визначаються 
самими учнями [3, с. 236-237]. 

Розвиток дослідницьких компетентностей учнів відбувається зі збі-
льшенням ступеня їх самостійності у здійсненні навчально-дослідницької 
діяльності. 

Нами було розроблено класифікацію видів навчально-дослідницької 
діяльності учнів у профільному навчанні хімії за п’ятьма ознаками: 

1) за змістом діяльності: інформаційно-аналітична (пошук, аналіз та 
опрацювання відомостей), теоретико-синтетична (моделювання), дослі-
дно-експериментальна (хімічний експеримент); 

2) за кількістю учасників: індивідуальна, парна та групова; 
3) за типом дослідження: переважно теоретична, переважно емпіри-

чна та комплексна (комбінована теоретична та емпірична); 
4) за витратами часу: короткострокові (менше 35 хвилин), урочні 

(35-45 хвилин) та довгострокові (до 1 семестру); 
5) за формою організації: урочна та позаурочна. 
Відповідно до цієї класифікації обґрунтовано вибір методів і засобів 

(у тому числі ІКТ) підтримки навчально-дослідницької діяльності з хімії 
як засобу формування дослідницьких компетентностей старшокласників 
у профільному навчанні хімії. 
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