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Структура науково-дослідницьких умінь бакалаврів  
із фізичного виховання та спорту

Омельяненко Г.А.
Запорізький національний університет

Анотації:
Наведено уточнення поняття 
«дослідницькі вміння», «науково-
дослідницькі вміння», «науково-
дослідницькі вміння бакалаврів 
із фізичного виховання та спор-
ту». Розглянуто основні аспекти 
дослідницької діяльності, сучасні 
класифікації дослідницьких умінь 
та визначено структуру науково-
дослідницьких умінь бакалаврів 
із фізичного виховання та спор-
ту. Виявлено сім груп у структурі 
системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного 
виховання і спорту. Властивості 
системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного ви-
ховання та спорту було визначено 
за допомогою теорії графів.

Омельяненко Г.А. Структура научно-
исследовательских умений бакалавров 
физического воспитания и спорта. Приве-
дены уточнение понятия «исследователь-
ские умения»,  «научно-исследовательские 
умения», «научно-исследовательские уме-
ния бакалавров физического воспитания 
и спорта». Рассмотрены основные аспекты 
исследовательской деятельности, совре-
менные классификации исследовательских 
умений и определена структура научно-
исследовательских умений бакалавров из 
физического воспитания и спорта. Выявле-
но семь групп в структуре системы научно-
исследовательских умений бакалавров по 
физическому воспитанию и спорту. Свойства 
системы научно-исследовательских умений 
бакалавров по физическому воспитанию и 
спорту было определено с помощью теории 
графов.

Omelyanenko G.A. Structure of 
research abilities of bachelors of 
physical education and sport. Clari-
fication of concept «research abilities», 
«research abilities», «research abilities 
of bachelors of physical education and 
sport», is resulted in the articles. The 
basic aspects of research activity are 
considered, modern classifications of 
research abilities and the structure of 
research abilities of bachelors is certain 
from physical education and sport. It is 
revealed seven groups in the structure 
of a system of scientific-research abili-
ties of bachelors of physical education 
and sport. The characteristic of a sys-
tem of scientific-research abilities of 
bachelors of physical education and 
sport was defined with the help of the-
ory of graphs.
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Вступ.1

В структурі підготовки висококваліфікованих 
кадрів науково-дослідницька діяльність обіймає 
особливе місце і є найважливішою умовою розви-
тку професійно-творчої самостійності майбутніх 
фахівців. Важливим компонентом готовності сту-
дентів до науково-дослідницької діяльності є рі-
вень сформованість науково-дослідницьких умінь. 
Психолого-педагогічні проблеми науково-дослідної 
діяльності студентів знайшли відображення в працях 
С.І.Архангельського, В.І. Андрєєва, Ю.К. Бабансько-
го, В.В. Давидова, С.І. Зіновьева, В.А. Крутецкого, 
С.О. Сисоєвої та ін..; специфіці дослідницької діяль-
ності студентів, формам і видам співпраці виклада-
чів і студентів присвячені роботи Л.І. Аксенова, Б.І. 
Сазонова, Н.В. Сичкової та ін.; дослідженню органі-
зації науково-дослідної та навчально-дослідницької 
діяльності студентів посвячені роботи Е.П. Елютіна, 
І.Я. Лернер, П.І. Підкасистого, В.А. Сластеніна та 
ін; дидактичні й психологічні аспекти застосування 
інформаційно-комунікативних технологій навчання 
з метою формування науково-дослідницьких умінь у 
студентів знайшли відображення в працях В.П. Без-
палька, В.П. 3інченка, B.C. Ледньова, В.Я. Ляуді-
са, О.М. Леонтьєва, Ю.І. Машбиця, A.M. Пеникала, 
В.Ф. Паламарчук, Л.Н. Прокопенка, Н.Ф. Тализіної, 
В.В. Рубцова, O.K. Тихомирова та ін. 

Разом з тим, слід зазначити, що проблема форму-
вання науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фі-
зичного виховання та спорту засобами інформаційно-
комунікативних технологій недостатньо вивчена у 
вітчизняному педагогічному досвіді.

Дослідження проводиться відповідно до тематич-
ного плану науково-дослідної роботи кафедри теорії 
та методики фізичної культури і туризму Запорізького 
національного університету.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – уточнення поняття «науково-

дослідницькі уміння бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту» та визначення структури системи 
науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фізич-
ного виховання та спорту.

Результати дослідження. 
Вивчаючи проблему формування науково-

дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихован-
ня та спорту засобами інформаційно-комунікативних 
технологій, ми вважаємо за доцільне розглянути 
сутність поняття дослідницькі вміння, науково-
дослідницькі уміння, науково-дослідницькі уміння 
бакалаврів із фізичного виховання та спорту та визна-
чити структуру науково-дослідницьких умінь бака-
лаврів із фізичного виховання та спорту.

В. Андрєєв визначає дослідницькі вміння як вмін-
ня застосовувати відповідний прийом наукового ме-
тоду в умовах вирішення навчальної проблеми, ви-
конання дослідницького завдання [2]. С. Бризгалова 
[3] дослідницькі вміння трактує як спосіб реалізації 
«окремої діяльності». В. Загвязінський наголошує, що 
педагогу-досліднику необхідні деякі специфічні зна-
ння та вміння: потрібно вміти спостерігати, аналізу-
вати і узагальнювати, виокремлювати головне, вміти 
за небагатьма ознаками передбачати розвиток явища, 
бачити альтернативу очевидному рішенню, поєднува-
ти точний розрахунок із здогадкою [4].

І. Зимня, О. Шашенкова [5] вважають, що дослід-
ницькі вміння – це здатність до самостійних спосте-
режень, дослідів, пошуків, що набувають у процесі 
вирішення дослідницьких завдань.

В. Литовченко зазначає, що науково-дослідницькі 
вміння є сукупністю систематизованих знань, умінь і на-
вичок особистості, а також її поглядів і переконань, які 
визначають функціональну готовність студента до твор-
чого пошукового вирішення пізнавальних завдань [6].
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У контексті дослідження ми визначаємо науково-
дослідницькі вміння бакалаврів з фізичного виховання 
і спорту як цілеспрямовані дії, які ґрунтуються на систе-
мі раніше засвоєних у процесі навчально-пізнавальної, 
пошукової, пошуково-експериментальної та науково-
дослідницької діяльності студентів знань, умінь і на-
вичок, відповідають логіці наукового дослідження та 
визначають функціональну готовність студента до на-
уково дослідницької діяльності.

Розглянемо сучасні класифікації дослідницьких 
умінь, для побудови яких науковці використовують 
різни ознаки. 

Так, С. Бризгалова залежно від логіки наукового до-
слідження [3] виокремлює такі науково-дослідницькі 
вміння: науково-інформаційні; методологічні; тео-
ретичні; емпіричні; письмово-мовні; комунікативно-
мовні дослідницькі вміння.

В. Литовченко [6] розглядає такі групи дослідниць-
ких вмінь: операційні дослідницькі вміння; організа-
ційні дослідницькі вміння; практичні дослідницькі 
вміння; комунікативні дослідницькі вміння. 

Розроблена О. Чугайновою класифікація [7] вклю-
чає п’ять груп дослідницьких вмінь: операційно-
гностичні; інформаційні дослідницькі вміння; 
конструктивно-проектувальні вміння; діагностичні 
вміння; комунікативні вміння.

Структура системи науково-дослідницьких умінь 
бакалаврів із фізичного виховання і спорту в межах 
нашого дослідження складається із семи груп дослід-
ницьких умінь: 
1) організаційно-методичні уміння: визначен-

ня послідовності дій і складання алгоритму 
дослідницької діяльності; планування і корек-
тування дослідження та його етапів;визначення 
практичної методики досліджень;

2) інформаційно-аналітичні уміння: вибір необхідних 
і достовірних інформаційних джерел за темою 
дослідження; аналіз і систематизація інформації, 
отриманої щодо предмета дослідження; складання 
бібліографії;

3) модельно-прогностичні уміння: розробка об'єкту, 
предмету науково-дослідницької діяльності; вису-
вання гіпотези; постановка проблеми, визначення 
цілей і завдань наукового пошуку; бачення різних 
підходів до вирішення проблеми і знаходження 
оптимальних спосіб її рішення; прогнозування ре-
зультату науково-дослідницької діяльності;

4) комунікативно-дослідницькі уміння: пошук шляхів 
співпраці, застосування прийомів співробітництва 
в процесі здійснення дослідницької діяльності; за-
стосування комунікативних методів отримання 
інформації; розвиток уміння володіти вербальними 
і невербальними засобами спілкування, виклада-
ти свої думки, відстоювати свої позиції, виступа-
ти з повідомленням про результати дослідження; 
взаємодопомога, взаємоконтроль;

5) професійно-пошукові уміння: здійснення 
пошукової діяльності; проведення експеримен-
тальних досліджень; спостереження фактів, подій; 
якісний і кількісний аналіз отриманої інформації;  

класифікація, виокремлення головного, застосову-
вання аналогій, індуктивні і дедуктивні висновки, 
встановлення причинно-наслідкових зв'язків, за-
стосовування професійних знань і вмінь в новій 
ситуації; узагальнення, систематизація нових да-
них; наочне представлення результатів діяльності у 
вигляді схем, таблиць, графіків, моделей; формулю-
вання висновків;

6) рефлексивно-оціночні уміння: аналіз і оцінка 
різних точок зору на проблему дослідження та виз-
начення свого ставлення до них; аргументація об-
раного шляху вирішення проблеми дослідження; 
саморегуляція і коректування своєї діяльності; 
критичний аналіз і оцінка своєї діяльності та 
її результатів; самопізнання, самодіагностики, 
взаємодопомоги.

7) уміння з інформаційно-комунікативних технологій: 
сукупність знань і навичок використання 
комп’ютерної та телекомунікаційної техніки у 
науково-дослідницькій діяльності.
Властивості системи науково-дослідницьких 

умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту ми 
визначали за допомогою теорії графів [8]: елементи 
системи науково-дослідницьких умінь бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту ми розглядали як вер-
шини V знакового орієнтовного графу G, а зв’язки між 
ними – як ребра E орграфу G = (V, E), де V = (v1, v2, 
v3…. vn) – множина елементів, які називаються верши-
нами графу; E = (e1, e2, e3 …..en) – множина зв’язків 
між двома будь-якими вершинами графу, які назива-
ються ребрами графу. Від вершини vi до вершини vj 
орграфу проводилася дуга (ребро), якщо зміна стану vi 
безпосередньо впливає на стан vj. Дуга має знак « + », 
якщо посилення одного елементу системи призводить 
до посилення другого, і знак « – », якщо посилення 
одного елементу визиває ослаблення іншого. 

Завдання топологічного сортування орграфу зво-
диться до поділу множини вершин графу V на під-
множини Vі , які мають назву рівня, шару або ярусу. 
Тобто на множині вершин V необхідно знайти числову 
функцію, яка називається порядковою функцією гра-
фа. В нашому дослідженні ми застосовували спосіб 
знаходження порядкової функції графа, який базуєть-
ся на використанні матриці суміжності (алгоритм Де-
мукрона) [8, с. 26] та провели топологічне сортування 
графу.

Топологічне сортування графу системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту дозволило виокремити наступні шари 
графу (см. рис.1):

V0, до якого входить вершина графу v1, яка відо-
бражує професійно-пошукові науково-дослідницькі 
уміння бакалаврів із фізичного виховання та спорту;

V1, до якого входить вершина графу v2, яка відо-
бражує науково-дослідницькі уміння з інформаційно-
комунікаційних технологій;

V2, до якого входять вершини графу v3 та v4, які ві-
дображують модельно прогностичні та організаційно-
методичні науково-дослідницькі уміння бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту;
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Рис. 1 Граф системи науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту
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V3, до якого входять вершини графу v5 та v6, які відо-
бражують інформаційно-аналітичні та комунікативно-
дослідницькі науково-дослідницькі уміння бакалаврів 
із фізичного виховання та спорту;

V4, до якого входить вершина графу v7, яка відо-
бражує рефлексивно-оціночні науково-дослідницькі 
уміння бакалаврів із фізичного виховання та спорту.

Топологічне сортування графу дозволило визначи-
ти значущість кожного елементу та його вплив на стан 

системи науково-дослідницьких умінь бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту в цілому:

так, вершина графу • v1, яка відображує професійно-
пошукові науково-дослідницькі уміння бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту, є витоком графу, що 
говорить про базовість та значну впливовість дано-
го елементу на стан системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту; 
вершина графу • v7, яка відображує рефлексивно-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

82

оціночні науково-дослідницькі уміння бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту є стоком графу, що го-
ворить про результативний характер даного елементу;
вершини графу • v3 та v4, які відображують 
організаційно-методичні та модельно-прогностичні 
науково-дослідницькі уміння бакалаврів із фі-
зичного виховання та спорту та вершини v5 та 
v6, які відображують інформаційно-аналітичні та 
комунікативно-дослідницькі науково-дослідницькі 
уміння бакалаврів із фізичного виховання та спорту 
працюють на сталість поточного стану системи;
вершина графу • v2, яка відображує науково-
дослідницькі уміння з інформаційно-комунікаційних 
технологій є елементом, який працює на подальший 
розвиток системи.

Система вважається збалансованою, якщо збалан-
сованим є граф, який її відображує. Критерієм збалан-
сованості графу є наступне твердження: граф збалан-
сований, якщо кожний цикл в ньому є позитивним.

Всі дуги орграфу системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спор-
ту, а відповідно і всі цикли орграфу є позитивними, 
що говорить про збалансованість системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного та спор-
ту та відповідний вплив зміни параметрів однієї вер-
шини на параметри інших вершин. 

В знаковому орієнтовному графі системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту ми виокремили певні контури. 

Під контуром в орграфі розуміють замкнений шлях 
v1, v2, v3…. vn, v1 в якому всі вершини різні. Контури в 
знаковому орграфі відповідають контурам зворотно-
му зв’язку: контури, які протидіють відхиленню сис-
теми відповідають контурам негативного  зворотного 
зв’язку; контури, які посилюють відхилення систе-
ми відповідають контурам позитивного  зворотного 
зв’язку (коли збільшення будь-якої змінної призво-
дить до її подальшого збільшення через інші змінні 
контуру). 

Аналізуючи граф системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту 
ми виокремили наступі контури зворотного зв’язку: 
v2 - v5 - v7 - v2 (вміння з інформаційно-комунікативний 
технологій – інформаційно-аналітичні вміння – 
рефлексивно-оціночні вміння - науково-дослідницькі 
уміння з інформаційно-комунікативний техно-
логій); v2 - v6 - v7 - v2 (науково-дослідницькі умін-
ня з інформаційно-комунікативний технологій 
–  комунікативно-дослідницькі вміння - рефлексивно-
оціночні вміння – науково-дослідницькі уміння з 
інформаційно-комунікативний технологій);  v1  - v3 - v5  
- v7 - v2 - v1 (професійно-пошукові вміння – модельно-
прогностичні вміння – інформаційно-аналітичні вміння 
- рефлексивно-оціночні вміння - науково-дослідницькі 
вміння з інформаційно-комунікативний технологій 
- професійно-пошукові науково-дослідницькі умін-
ня);   v1 - v4 - v6  - v7 - v2 - v1 (професійно-пошукові вмін-
ня – організаційно-методичні науково-дослідницькі 
вміння – комунікативно-дослідницькі вміння – 
рефлексивно-оціночні вміння – науково-дослідницькі 

вміння з інформаційно-комунікативний технологій – 
професійно-пошукові науково-дослідницькі уміння). 

Всі виокремленні контури графу системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту є контурами позитивного  зворотного 
зв’язку. Це дозволяє якісно і кількісно оцінювати змі-
ни значень параметрів вершин V(t), які відбуваються 
в системі у певні моменти часу під впливом імпуль-
су (зміни) P(t), який надходить до системи. Цей ім-
пульс може бути зовнішнім, таким, що відображує 
зміни параметрів одного із елементів, який піддається 
обов’язковій перебудові. 

В нашому дослідженні системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту під імпульсом, який спонукає систему 
до подальшого розвитку, ми розуміємо вплив педаго-
гічної технології формування науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту 
засобами інформаційно-комунікативних технологій, 
беручи до уваги вагомість та системне значення вер-
шини v2, яка відображує науково-дослідницькі уміння 
з інформаційно-комунікаційних технологій.

Висновки.
Науково-дослідницьку діяльність студентів вва-

жають одним із найважливіших засобів підвищення 
якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою 
освітою, здатних творчо застосовувати в практичній 
діяльності найновіші досягнення науково-технічного 
прогресу. Формування науково-дослідницьких вмінь, 
залучення студентів до науково-дослідницької діяль-
ності повинні відбуватися з молодших курсів, роз-
виваючи творчий підхід до вирішення професійно-
орієнтованих завдань.

Напрям подальших досліджень – оцінка ефектив-
ності технології формування науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту за-
собами інформаційно-комунікативних технологій.
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