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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
У статті виконано аналіз поняття дослідницької компетентності, запропоновано визначення поняття дослідницької компетентності майбутнього інженера-землевпорядника, проаналізовано освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника факультету землевпорядкування
вищого навчального закладу, розкрито етапи організації дослідницької роботи майбутніх землевпорядників у вищих навчальних закладах шляхом послідовного інтегрування науки й навчальновиховного процесу. Визначено основні складові дослідницької компетентності, уміння, які мають
бути сформовані у студентів-землевпорядників під час навчального процесу.
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FORMATION OF RESEARCH COMPETENCES
OF FUTURE SPECIALISTS IN LAND MANAGEMENT
The article analyzes the concept of research competence proposed definition of research competence
of the future engineer surveyor, analyzes educational qualification characteristics of a graduate of the Faculty of Land Management of the university, reveals the stages of research for future surveyors in higher
education by successive integration of science and educational process. The basic components of research
competence, ability to be formed in surveyors students during the learning process are shown. It presentes
forms of research work of students: problem lectures; seminars and conferences; perform independent tasks
that contain problematic elements of the search; preparing of materials with elements of scientific research
and their presentation; analysis of legal documents in the field of land law; Abstract technical and methodological literature; essay writing; scientific articles; theses; assembling and solving problems on land
management topics; development and solving tests.
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БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
В статье проведён анализ понятия исследовательской компетентности, предложено определение понятия исследовательской компетентности будущего инженера-землеустроителя, проанализировано образовательно-квалификационную характеристику выпускника факультета землеустройства высшего учебного заведения, раскрыто этапы организации исследовательской работы будущих
землеустроителей в высших учебных заведениях путем последовательного интегрирования науки и
учебно-воспитательного процесса. Определены основные составляющие исследовательской компетентности, умения, которые должны быть сформированы у студентов-землеустроителей во время
учебного процесса.
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Постановка проблеми. Залучення майбутніх землевпорядників до проведення наукових досліджень у галузі професійної діяльності є основним завданням вищого навчального закладу. Глибоке розуміння суті соціальних, економічних та екологічних явищ, інноваційне розв’язання професійних завдань неможливе без оволодіння методами наукового
пізнання, ознайомлення з логікою дослідницького процесу, досвід аналізувати і передбачати його подальший розвиток. Адже, студент-дослідник є не тільки аналітиком, він
одночасно збагачується професійними цінностями для своє майбутньої професії [2,78].
Актуальність окресленої проблеми знаходить відображення у законодавчих та нормативно-правових документах, зокрема у Законі України «Про вищу освіту» (2014), Національній рамці кваліфікацій (2011). Так серед основних завдань вищого навчального
закладу є: провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і
забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і
талантів. Випускник ВНЗ повинен мати не тільки достатні знання з професійного профілю, а й здатність до здійснення кваліфікованого науково-дослідницького пошуку [7].
Сьогоднішній землевпорядник має бути дослідником й вміти обґрунтовувати розподіл
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інтересів, формувати раціональну систему землеволодінь і землекористувань, створювати
екологічно сталі агроландшафти. Саме тому, сучасна система землевпорядної вищої освіти
націлена на формування не просто професіонала-виконавця, а професіонала-дослідника,
здатного легко адаптуватися до швидко мінливих умов, знаходити вирішення екологічних
та соціально-економічних проблем через його володіння дослідницькими вміннями.
Науково-дослідницька компетентність є складовою професійної компетентності, опанування якою вимагає від майбутнього фахівця із землеустрою: знань та умінь з проведення науково-дослідницької роботи й вирішення проблем екологічного, соціального та
економічного розвитку; здійснення аналізу наукової інформації з теми дослідження; аналізу результатів наукових досліджень та розробки на їх основі рекомендацій щодо впровадження в практику. Реалізація означених завдань потребує опрацювання відповідної
системи та вирізнення психолого-дидактичних умов формування науково-дослідницької
компетентності студентів-землевпорядників вищих навчальних закладів.
Аналіз досліджень. Питання дослідницької компетентності як чинника розвитку
творчих здібностей молодої людини, закладених у ній природою розглядають як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Психолого-педагогічній проблемі науково-дослідницької діяльності студентів присвячено роботи науковців як С. Архангельського, В. Андрєєва, Ю. Бабанського, В. Давидова, С. Зінов’єва, В. Крутецького та інших. У своїх дослідженнях
В. Болотов, І. Зимня, С. Осипова, Ю. Соляніков, О. Ушаков, А. Хуторський розглядають
дослідницьку компетентність як ключовий компонент професійної компетентності. Вивчали теоретичні засади організації науково-дослідницької діяльності студентів Є. Барбіна, Г. Васянович, О. Глузман, В. Гриньова, Н. Кічук, М. Князян, В. Козаков, З. Курлянд, С. Литвиненко, В. Майборода, А. Маркова, Г. Нагорна, О. Пєхота, М. Левочко. Так,
М. Архипова розробила модель дослідницької компетентності, яка містить спрощені компоненти системи формування заданих властивостей особистості майбутнього фахівцядослідника, а саме: цільового, мотиваційного, змістовного та організаційного [1].
Методику формування дослідницьких компетентностей засобами інформаційного
освітнього середовища (веб-сайтів) запропонували О. Норкіна, М. Вінник, Н. Осипова
та Ю. Тарасич, яка передбачає інтерактивне спілкування педагогів і студентів, розвиток у
них умінь і навичок дослідницької діяльності [3].
Науковці Л. Горшкова та Л. Коваль стверджують, що навчально-наукова і науково-дослідна робота студентів має бути оптимізована та мати чітко окреслені періоди здійснення
протягом усього терміну навчання у ВНЗ. У своєму дослідженні вони визначають етапи
формування дослідницької компетентності (початковий, спрямовувальний, діяльнісний,
аналітичний, синтетичний, інтеграційний) згідно з віковими особливостями студентів і
принципами поетапності та послідовності [5].
Одночасно зауважимо, що в наукових дослідженнях, націлених на вдосконалення
професійної підготовки майбутніх землевпорядників, розглядаються лише окремі аспекти формування науково-дослідницької компетентності без врахування її як умови ефективного професійного навчання. Ця проблема концентрує навколо себе низку принципово важливих ключових питань, таких як: визначення сутності науково-дослідницької
компетентності майбутніх землевпорядників; виявлення закономірностей формування
означеної компетентності у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» вищих навчальних закладів; розробку форм, методів,
що забезпечують оволодіння науково-дослідницькою компетентністю та здійснення експериментальної перевірка їх ефективності.
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визначити роль означеної компетентності у професійній підготовці студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» та зазначення шляхів її формування у навчальному процесі під час вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Виходячи з
мети нашого дослідження окреслено такі завдання:
- здійснити аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане вирішення
даної проблеми;
- проаналізувати форми і методи науково-дослідницької роботи студентів.
Виклад основного матеріалу. Головним завданням вищої землевпорядної освіти є
підготовка фахівців галузі «Геодезії та землеустрою», які мають чіткі уявлення про усталений розвиток земельних відносин, дотримуються правових і екологічних норм у професійній діяльності, самостійно мислять, здатні до творчого наукового пошуку, спроможні
вирішувати завдання щодо використання та охорони земель, є конкурентоспроможними
на ринку праці. Вищезазначені здобуті якості є визначальними в особистісно-професійному профілі інженера-землевпорядника.
Поняття «Професійна компетентність» інженера-землевпорядника характеризується
ємністю та включає ряд компетентностей, серед яких найвищу позицію, згідно з Європейською системою кваліфікацій (ЄСК) посідає дослідницька. Відповідно до нових вимог дослідницька компетентність, набута під час навчання у ВНЗ, є інтегративним утворенням, тісно переплітається з іншими складовими професійної компетентності.
Дослідницька компетентність як цілісна інтегративна якість особистості, що поєднує
знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісне ставлення та особистісні якості та виявляється в готовності й 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 [4, 55–62].
Якість підготовки сучасного фахівця галузі землеустрою, з точки зору компетентнісного підходу, розуміється в сучасних дослідженнях як рівень розвитку професійних умінь і
сформованості психологічної готовності до професійної діяльності. На цій підставі вважаємо, що цілісна професійна компетентність інженера-землевпорядника дає йому можливість
ефективно вирішувати коло професійних завдань, а науково-дослідна компетентність є її
складовою частиною. Через це формування науково-дослідницької компетентності майбутнього землевпорядника передбачає перехід від навчальної діяльності до науково-дослідної і
далі до професійної в контексті ефективного вирішення певного кола професійних завдань.
Отже, науково-дослідна діяльність у вищому навчальному закладі є важливою
об’єктивною умовою формування цілісної професійної компетентності інженера-землевпорядника, оскільки під час науково-дослідної роботи студента відбувається формування
важливої якості сучасного фахівця – його науково-дослідницької компетентності.
Щодо сутності поняття «науково-дослідницька компетентність», то на сьогодні у
дослідженнях зустрічаються різні її трактування. Так, Т. Міщеніна визначила поняття
«дослідницька компетентність майбутнього вчителя філологічних спеціальностей» як
внутрішню потребу особистості в дослідницькій діяльності у процесі навчання у вищій
школі, визначення її вагомого місця у фаховій діяльності, а також уміння майбутнього
вчителя філологічних спеціальностей: 1) володіти методологією наукової творчості;
2) спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати й передбачати наслідки власної наукової діяльності з психолого-педагогічних, філологічних дисциплін; 3) висувати
гіпотези щодо розв’язання дискусійних питань із психолого-педагогічних, філологічних
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філології, педагогіки, методики навчання мови та літератури; 5) проводити мовознавчий/
літературознавчий і педагогічний експеримент й обґрунтовувати його результати; 6) організовувати дослідницьку діяльність учнів із філології; 7) здійснювати самоосвіту, самовдосконалення, моніторинг дослідницької діяльності [11].
Під дослідницькою компетентністю педагога розуміють цілісну, інтегративну якість
особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності педагога, ціннісні ставлення та особистісні якості і виявляється в готовності і здатності здійснювати
дослідницьку діяльність з метою отримання нових знань шляхом застосування методів
науково-педагогічного пізнання, застосування творчого підходу у плануванні, прийнятті
рішень, аналізі та оцінці результатів дослідницької діяльності [12].
Як стверджує І. Зимняя, науково-дослідницька компетентність є комбінація системних полідисциплінарних інтегрованих знань; багатофункціональних пізнавальних умінь,
що постійно саморозвиваються у навчальній, науково-дослідницькій, проективній діяльності; високої мотивації та позитивних ставлень до наукового пошуку та пізнавальних
цінностей (любов до істини, прагнення до творчості та вдосконалення) [8].
На думку А. Хуторського, дослідницька компетентність – це володіння людиною
відповідною дослідницькою компетенцією. Під компетенцією розуміють знання як результат пізнавальної діяльності людини в певній галузі науки та методи, методики дослідження, які опановують у процесі дослідницької діяльність, а також мотивацію і позицію
дослідника, його ціннісні орієнтації [14, 57].
Для визначення сутності дослідницької компетентності майбутнього інженера-землевпорядника, проаналізуємо освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника факультету землевпорядкування вищого навчального закладу. У контексті досліджуваної
проблеми нами було визначено, що під час навчання у ВНЗ студент-землевпорядник повинен оволодіти уміннями:
- розробляти у складі творчого колективу схеми землеустрою, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земельних ресурсів;
- встановлювати на місцевості межі адміністративно-територіальних утворень та
межі господарських ділянок, як об’єктів проектування;
- складати проекти створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, відводити земельні ділянки у власність або користування, відмежування в
натурі (на місцевості) вилучених і відведених земельних ділянок;
- оформлювати результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу);
- складати проекти внутрішньогосподарського землеустрою сільськогосподарських
кооперативів, фермерських та інших господарств, які б забезпечували еколого-економічні
обґрунтування впроваджених сівозмін, впорядкування угідь, охорону земель, підвищення
родючості ґрунтів, застосування природоохоронної технології виробництва;
- використовувати матеріали земельного кадастру при складанні і обґрунтуванні проектів землеустрою, обчисленні розмірів плати за землю (податки) та інше;
- проводити облік, оцінку і аналіз використання земель, складати річні баланси земель, вносити обґрунтовані поточні зміни в земельно-кадастрові і планово-картографічні
матеріали;
- працювати з геодезичними приладами і інструментами, створювати геодезичні мережі, виконувати геодезичні зйомки і складати плани землеволодінь і землекористувань,
обчислювати площі земельних ділянок, складати робочі креслення для виносу проектів в
натуру (на місцевість) та інше;
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стандартів і технічних вимог.
Таким чином, накопичений досвід досліджень проблеми науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців різного профілю діяльності, врахування вимог освітньокваліфікаційних характеристиках випускника вищих навчальних закладів, дозволяє нам
визначити науково-дослідницьку компетентність майбутніх інженерів-землевпорядників
як інтегративну якість особистості, що характеризує їхню готовність до вирішення дослідних (пошукових, проектних, консультативних, організаційно-керівних) завдань шляхом застосування методів наукового пізнання, застосування діагностичного підходу в науковій, технічній, виробничій й управлінській діяльності і яка виражається в єдності ціннісно-мотиваційного, когнітивного й операційного компонентів. Основу дослідницької
компетентності складають уміння виявляти проблему, формулювати гіпотезу, підбирати
відповідні методи проведення дослідження та обробки отриманих результатів.
Дослідницькі вміння ототожнюються з системою інтелектуальних та практичних
умінь особистості, необхідних для самостійного виконання дослідження. Вони виявляються в уміннях чітко формулювати суть досліджуваної проблеми, мету, об’єкт, предмет,
робочу гіпотезу, завдання дослідження; планувати та організовувати експеримент; у володінні методами наукового дослідження, умінні теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити висунуту ідею в рамках досліджуваної проблеми; в умінні аналізувати
результати своєї науково-дослідницької діяльності, робити необхідні висновки (проводити методологічну рефлексію); в умінні вести наукову дискусію; умінні підготувати публікацію або виступ за результатами своєї наукової роботи [9, 57].
Навчально-дослідницька (пошукова) діяльність, яка трактується як різновид навчальнотворчої діяльності студентів, що проводиться з дотриманням вимог до наукових досліджень,
передбачає створення оригінального соціального, особистіно-значущого продукту шляхом
самостійного використання засвоєних знань, умінь і навичок навчально-пізнавальної діяльності, перенесення їх у нові умови, комбінування відомих способів, чи створення нових
підходів до вирішення проблем [13, 246]. І до її виконання ставляться такі вимоги: максимальна наближеність до навчального процесу; конкретність тематики, сучасний науковий
рівень її виконання в практичній діяльності; поступове ускладнення дослідних завдань та
тематики від курсу до курсу професійно-творчий характер науково-дослідної роботи тощо.
Вона виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні [10]. Метою участі
студентів у такій роботі є формування їх професійної самостійності, здібності до творчого
рішення практичних задач з початком трудової діяльності [6, 130].
Професійна підготовка майбутніх фахівців галузі землеустрою у вищій школі відбувається з урахуванням організаційно-технологічних засад пошуково-дослідницької
діяльності, основними серед яких є: забезпечення функціональності існуючої системи
професійної підготовки, спрямованої на розвиток творчих здібностей студентів засобами
пошуково-дослідницького спрямування (гуртки, проблемні групи, студентське наукове
товариство, Всеукраїнський конкурс наукових робіт тощо); організація співпраці з іншими навчальними, науково-дослідними та науково-виробничими установами геодезичного
та землевпорядного спрямування для забезпечення наукової та матеріальної бази досліджень; реалізація організаційно-технологічних принципів професійної підготовки майбутніх землевпорядників (наступність, системність, послідовність, доступність змісту
форм та методів); робота з інтелектуально-обдарованими студентами.
З метою формування дослідницьких компетенцій майбутніх землевпорядників, нами
впроваджувалися такі форми організації науково-дослідницької роботи студентів, як:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------проблемні лекції; семінари-конференції, виконання самостійних завдань, що містять елементи проблемного пошуку; підготовка реферативних матеріалів з елементами наукового
дослідження, їх презентація; аналіз нормативно-правових документів у галузі земельного
права; анотація технічної та методичної літератури; написання есе, наукових статей, тез;
складання і розв’язування задач на землевпорядну тематику; розробка і розв’язування
тестових завдань та ін. Ефективним засобом формування дослідницької компетентності
майбутніх фахівців землевпорядкування може служити проведення наукових Інтернетконференцій, де вони репрезентують матеріали своїх досліджень під час проходження
різних видів практик, курсового та дипломного проектування та роботи наукових гуртів.
Висновки. Науково-дослідницька робота сприяє розвитку самостійності, креативності, творчого й аналітичного мислення студентів.
Науково-дослідницька робота майбутніх землевпорядників має бути спрямована
на розвиток у студентів нахилів до пошукової, дослідницької діяльності, до творчого
розв’язання професійних завдань галузі землеустрою, а також, до формування умінь і
навичок застосування дослідницьких методів для розв’язання практичних питань управління земельними ресурсами, земельного кадастру та охорони земель.
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