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Анотація. Метою дослідження є аналіз дослідницьких компетент-
ностей у навчанні фізики. Завдання дослідження: виділення рівнів сфор-
мованості дослідницької компетентності бакалаврів з комп’ютерної інже-
нерії у процесі навчання фізики у вищій школі. Об’єктом дослідження є 
процес навчання фізики у вищих навчальних закладах. Предметом 
дослідження є формування дослідницьких компетентностей у процесі 
навчання фізики у вищій школі. Використані методи дослідження: аналіз 
наукових публікацій. Результати дослідження. Виділено компоненти та 
рівні сформованості дослідницьких компетентностей бакалаврів з 
комп’ютерної інженерії у навчанні фізики. Сформульовано висновки, 
окреслено напрями подальших досліджень. Основні висновки. Розпочато 
роботу з проектування системи дослідницьких компетентностей 
майбутніх фахівців з комп’ютерної інженерії у навчанні фізики. 

Ключові слова: дослідницькі компетентності; рівні сформованості 
дослідницької компетентності; бакалаври з комп’ютерної інженерії. 

 
M. A. Sorokopud*, Yu. V. Yechkalo҂. Formation of research 

competence in teaching physics 
Abstract. Research goals: analysis of research competencies in teaching 

physics. Research objectives: highlight the levels of research competence 
Bachelor of Computer Engineering in teaching physics in university. Object of 
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Work has begun on designing systems research competences of future 
specialists in computer engineering in teaching physics. 
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У галузевих стандартах вищої освіти України з підготовки бакалаврів 

з комп’ютерної інженерії дослідницькі компетентності є ключовими. 
Дослідницькі компетентності різноманітні та багатогранні, деякі з них 
формуються традиційно і не вимагають спеціальної педагогічної системи. 
При цьому під компетентністю розуміють комплекс знань, умінь і нави-
чок та досвіду застосування їх для здійснення діяльності, метою якої є 
досягнення певних цілей, ставлення до процесу та результатів виконання 
цієї діяльності [2]. 

Аналіз наукових публікацій і нормативних документів дає підстави 
стверджувати, що немає однозначного трактування поняття дослідниць-
кої компетентності. Наприклад, О. А. Ушаков дає таке визначення дос-
лідницької компетентності: «… інтегральна якість особистості, що вира-
жається в готовності і здатності до самостійного пошуку вирішення нових 
проблем і творчого перетворення дійсності на основі сукупності особис-
тісно усвідомлених знань, умінь, навичок, способів діяльності і ціннісних 
установок» [5]. О. В. Мерзликін визначає дослідницькі компетентності 
старшокласників з фізики як системну властивість особистості, що про-
являється в готовності та здатності до здійснення навчально-дослідниць-
кої діяльності з фізики та включає в себе когнітивний, праксеологічний, 
аксіологічний і соціально-поведінковий компоненти [3]. Деякі методисти 
розглядають дослідницьку компетентність з позицій системного підходу 
і вважають її складовою професійної компетентності, а інші розглядають 
її як елемент загальної та професійної освіченості [1]. 

Під дослідницькою компетентністю майбутніх інженерів-програміс-
тів будемо розуміти якість, що проявляється в потребі особистості володі-
ти методологією наукової творчості; умінні спостерігати й аналізувати, 
висувати гіпотези щодо вирішення професійно-орієнтованих задач; вико-
нувати дослідницьку роботу; вмінні проводити наукові дослідження, ор-
ганізовувати експеримент; узагальнювати та передбачати наслідки дос-
лідницької діяльності в процесі навчання у ВНЗ та в подальшій професій-
ній діяльності. Йдеться не лише про відповідні знання й елементарні 
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дослідницькі вміння, а й про мотиваційний компонент, тобто внутрішню 
потребу особистості у дослідницькій діяльності [4]. 

В основу моделі формування дослідницької компетентності у май-
бутніх інженерів-програмістів при вивченні фізики покладено наступні 
дидактичні принципи: свідомості й активності, наочності, систематич-
ності й послідовності, міцності, науковості, доступності, зв’язку теорії з 
практикою. Особливого значення у даному контексті набувають принци-
пи проблемності, педагогічного стимулювання, орієнтації на майбутню 
професійну діяльність. 

Можна виділити 3 рівні сформованості дослідницької компетентнос-
ті бакалаврів з комп’ютерної інженерії у навчанні фізики (табл. 1). 

Таблиця 1 
Рівні сформованості дослідницької компетентності 

бакалаврів з комп’ютерної інженерії у навчанні фізики 
Готовність Здатність 

Низький рівень 
Студенти розуміють значення дос-
лідницької діяльності, але не впев-
нені, що це важливо для їхнього 
майбутнього. Цікавість проявляєть-
ся лише до епізодичних нескладних 
завдань практичного характеру. На 
наукових конференціях та конкур-
сах наукових робіт такі студенти 
відіграють роль слухачів, з 
доповідями не виступають. 

Знають деякі методи дослідження 
та можуть їх застосовувати до роз-
в’язку простих дослідницьких зав-
дань. Але досвід дослідницької ді-
яльності відсутній. Наукові роботи, 
що виконуються, мають репродук-
тивний характер, методологічний 
апарат дослідження, як правило, не 
використовується. 

Середній рівень 
Розуміють значення вміння розв’я-
зувати дослідницькі задачі для про-
фесійного становлення фахівця з 
інформаційних технологій. З ціка-
вістю та відповідальністю ставлять-
ся до освоєння методів дослідження 
фізичних явищ і процесів. Вважа-
ють, що це може знадобитися при 
організації дослідницької роботи. 
Але при цьому обмежують себе 
рамками навчальних програм. До 
науково-дослідницької діяльності 
цікавості не проявляють. 

Мають гарні знання та володіють 
методами фізичного дослідження. 
Наукові роботи, що виконуються, 
мають навчально-дослідницький 
характер. Але методологічний апа-
рат дослідження прописується не 
повністю. Студенти виступають з 
доповідями на наукових конферен-
ціях в межах навчальних закладів. 
Розв’язувати проблеми, що відріз-
няються науковою новизною, не 
беруться. В міжвузівських та все-
українських конкурсах, як правило, 
участі не беруть. 
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Готовність Здатність 
Високий рівень 

Мотиваційна сфера сформована. 
Мотиви напрямлені на самореаліза-
цію та саморозвиток. Дослідницька 
діяльність вважається важливою 
умовою освоювання майбутньої 
професії. Проявляється прагнення 
дізнатися і освоїти більше, ніж про-
понують навчальні програми. 
Студенти беруть участь у міжвузів-
ських, регіональних, всеукраїнсь-
ких, міжнародних наукових конфе-
ренціях та семінарах. Висловлюють 
бажання продовжити дослідження 
за межами університетської освіти. 

Мають міцні та глибокі знання з фі-
зики, оволоділи методами та мето-
дикою дослідження, що необхідні 
для розв’язування задач досліджен-
ня фізичних явищ і процесів. Сфор-
мовані найважливіші дослідницькі 
вміння: виявляти проблему, форму-
лювати мету, завдання та гіпотезу, 
планувати проведення спостере-
жень та експериментів, аналізувати 
вихідні дані та оцінювати результа-
ти дослідження. Методологічний 
апарат дослідження розписується 
повністю. В науково-дослідницькій 
діяльності досягаються високі ре-
зультати. 

 
Нами розпочато роботу з проектування системи дослідницьких 

компетентностей майбутніх фахівців з комп’ютерної інженерії у навчанні 
фізики. 
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