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of the study the authors used theoretical methods (analy-
sis of scientific and information sources, regulations, 
curricula, practices of developing students’ creative poten-
tial at Ukrainian universities; comparison; generalization) 
and empirical (observation of participants in the pedagog-
ical process, interviews with students and teachers). The 
essence of the presented research is the analysis and 
substantiation of approaches to choosing innovative 
teaching forms and methods as well as effective combin-
ing them with established ones in order to positively influ-
ence the development of engineering students’ creative 
potential while organizing the training process at universi-
ties. The current state of the problem of application of 
innovative teaching forms and methods is presented. The 
generalization of the needs of the social demand, reflected 
in the branch educational standards, is given. The main 
approaches to the selection of teaching forms and meth-

ods aimed at developing the creative potential of agricul-
tural engineering students indicated. The main approach-
es to the selection of forms and methods of teaching 
aimed at developing the creative potential of engineering 
students are indicated. Further scientific research could 
be devoted to approaches and pedagogical conditions for 
application of mentioned teaching forms, methods and 
tools for the development of engineering students’ creative 
potential in a distance form. 

Keywords: engineering education; professional train-
ing; innovative engineering activity; technical creativity; 
creative educational environment; pedagogical innova-
tions. 
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СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗКРИТТЯ НАУКОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

Однією з провідних форм навчально-
виховного процесу в університеті виступає 
гурткова робота, яка стимулює розвиток нау-
ково-практичних навичок, що, в свою чергу, 
підвищує якість підготовки та виховання фахі-
вців в сфері лісівничої справи, які б могли, відпо-
відно до конкретної ситуації, креативно засто-
совувати свої здібності в практичній діяльності 
для досягнення поставленої мети. Під час гурт-
кової роботи в студентів є можливість закрі-
пити на практиці методи вивчення складу та 
структури фітоценозів, вміння користуватись 
шкалами для визначення рясності виду, воло-
діння методиками флористичного аналізу ви-
дового складу фітоценозу, визначення рясності 
за О. Друде, комбінованого балу Ж. Браун-
Бланке, життєвості, життєвої форми, трап-
ляння, постійність видів у фітоценозах. Науко-
во-дослідницька діяльність студентів виступає 
невід'ємним інтегрованим компонентом підго-
товки кваліфікованих фахівців, які здатні са-
мостійно вирішувати професійні та наукові 
завдання проблемного характеру. 

Ключові слова: гурткова робота; науково-
практичні навички; креативність; структура 
фітоценозів; флористичний аналіз; видовий 
склад фітоценозу; визначення рясності за 
О. Друде; комбінований бал Ж. Браун-Бланке. 

 

Постановка проблеми. В часи гострої 
необхідності розв’язання глобальних про-
блем людства студентська молодь під час 
освітньої діяльності повинна отримати на-
лежну фахову підготовку. Це спонукає за-
клади вищої освіти до створення нової мо-
делі навчально-виховного процесу, яка 
уможливлює формування компетентного 
спеціаліста засобами науково-практичної 
діяльності. В останнє десятиліття загостри-
лась необхідність реалізації компетентніс-
ного підходу до освітнього процесу (Н. Бі-
бік, С. Гончаренко, І. Зимняя, Т. Іванова, 
Н. Кузьміна, О. Мороз, О. Овчарук, О. По-
метун, О. Савченко, С. Сисоєва, А. Хутор-
ський та ін.) [1–3].  

Науково-практична діяльність здобува-
чів вищої освіти є провідним засобом під-
вищення якості підготовки та виховання 
фахівців в сфері лісівничої справи, які б 
могли, відповідно до конкретної ситуації, 
креативно застосовувати свої здібності в 
практичній діяльності для досягнення нау-
ково-технічного і культурного прогресу. 
Заохочення до гурткової роботи здобувачів 
закладає підвалини до використання їх 
творчого потенціалу в сфері розв’язання 
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актуальних завдань науково-дослідної ро-
боти. Таким чином, як констатує Н. Дяче-
нко, науковий гурток це форма організації 
студентів, які залучаються до науково-
дослідної роботи з метою формування нау-
ково-дослідницьких компетентностей. Ва-
жливою складовою в організації наукового 
гуртка є виокремлення основних принци-
пів його роботи це – добровільності, самос-
тійності, зацікавленості, доцільності, нау-
ковості та ін. [4]. 

Першочерговими завданнями такої ро-
боти для здобувачів вищої освіти є: опану-
вання науковим методом дослідження, 
поглиблене і творче освоєння програмного 
матеріалу; навчання методологічних засад і 
засобів самостійного розв’язання наукової 
проблематики; виховання навичок спів-
праці в наукових колективах, отримання 
відомостей з методами і прийомами орга-
нізації науково-дослідної роботи. Пошуко-
во-експериментальна робота для студентів 
є доповненням і розширення освітнього 
процесу та проводиться і влаштовується 
безпосередньо на кафедрі університету. 

Мета статті. Розглянути та обґрунтува-
ти методологічні аспекти гурткової роботи 
здобувачів вищої освіти як передумову 
формування їх пошукової діяльності та 
розкриття наукового потенціалу в процесі 
фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Науко-
во-дослідницька робота розподіляється на 
науково-дослідну роботу, що є 
обов’язковим компонентом навчальних 
планів й реалізується в навчально-
виховному процесі, й роботу, яка прово-
диться у поза навчальний час й зміщує 
акцент на власний інтерес здобувача до 
наукового пошуку й розв’язання проблем-
них завдань.  

В працях Н. Дяченко зазначається, що 
науковий гурток це форма організації сту-
дентів, які залучаються до науково-
дослідної роботи з метою формування нау-
ково-дослідницьких компетентностей. Ва-
жливою складовою в організації наукового 
гуртка є виокремлення основних принци-
пів його роботи це – добровільності, самос-
тійності, зацікавленості, доцільності, нау-
ковості [4]. Ряд науковців акцентують ува-
гу на певні види організації дослідницької 
роботи, поміж них виділяють М. Фіцулу, 
В. Шульгіну та Б. Шумко. Разом з тим час-
тина науковців Національної академії наук 
України, зокрема Н. Дівінська, Ю. Скиба, 
Н. Тітаренко, Г. Чорнойван, О. Ярошенко 
доводять, що є необхідність в модернізації 
форм і способів організації пошукової дія-
льності здобувачів вищої освіти та розши-
ренні векторності спільної наукової роботи 
викладачів та студентів під час освітнього 

процесу [4–13]. Поміж усіх форм організа-
ції зазначеної діяльності, варто виокреми-
ти науковий студентський гурток. 

Науково-дослідна робота студентів, що 
включається в навчальний процес, перед-
бачає: виконання завдань, курсових і дип-
ломних робіт, що містять елементи дослід-
ницької роботи; така робота передбачає 
вивчення, організацію й виконання науко-
во-пошукових досліджень, чітке плануван-
ня й послідовну організацію експерименту, 
узагальнення, систематизацію та статисти-
чну обробку отриманих наукових результа-
тів, і, як підсумок, підведення резюме та 
практичних рекомендацій за результатами 
проведеної роботи. Студенти, які беруть 
участь в науково-дослідній роботі, викону-
ють елементи самостійної науково-
пошукової діяльності в галузевих науках. 
Як підсумок такої роботи здобувачем заве-
ршується обов'язковим поданням звіту, 
повідомленням на засіданні кафедри або 
на науковій конференції, чи чергового за-
сіданні гуртка. 

Науково-дослідницька діяльність здобу-
вачів вищої освіти є обов’язковою складо-
вою частиною навчання у підготовці висо-
кокваліфікованих й компетентних фахів-
ців, які здатні самостійно вирішувати 
професійні, наукові і технічні завдання. 
Зазначена форма роботи сприяє форму-
ванню готовності майбутніх фахівців до 
творчого впровадження отриманих в уні-
верситеті знань, умінь і навичок, забезпе-
чує оволодіння методологією наукового 
пошуку, виховує дослідницький досвід. 

Пріорітетним завданням організації і 
розвитку пошукової діяльності студентів є 
підвищення рівня наукової підготовки фа-
хівців з вищою професійною освітою, а 
також виявлення талановитої молоді для 
забезпечення резерву науково-
педагогічних працівників університету. 

Основні напрямки науково-
дослідницької діяльності студентів перед-
бачають: виявлення поміж числа студентів 
найбільш обдарованих, у яких прослідко-
вується виражена мотивацію до наукового 
пошуку; забезпечення сприятливого сере-
довища для розвитку і впровадження різ-
номанітних форм наукової творчості моло-
ді, що ґрунтуються на вітчизняному та за-
рубіжному досвіді та результатах науково-
методичних розробок; сприяння всебічно-
му розвитку особистості студента, форму-
ванню навичок самостійної роботи і роботи 
в творчих колективах, оволодіння методо-
логією наукових досліджень; реалізації мо-
жливості  участі студентів у проведенні 
прикладних, фундаментальних, пошукових 
та методичних наукових дослідженнях за 
пріоритетними напрямами в різних галузях 
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науки і техніки; реалізацію комплексного 
підходу науково-практичних потенціалів 
викладачів і студентів, скеровану на вирі-
шення науково-практичних проблем в різ-
них галузях науки; проведення заходів різ-
ного рівня для молодих дослідників на базі 
закладку вищої освіти. 

В університеті реалізуються різні форми 
науково-дослідної роботи, зокрема, студе-
нтські наукові гуртки. В Черкаському дер-
жавному технологічному університеті зна-
чна увага приділяється розвитку наукових 
творчих здібностей та практичних навичок 
особистості, яка в майбутньому зможе лег-
ко реалізувати здобуті знання в конкрет-
них професійних задачах лісівничої спра-
ви, зокрема засобами гурткової науково-
практичної діяльності з геоботанічних дос-
ліджень. Пріоритетними завданнями нау-
ково-дослідної роботи студентів є: здобуття 
навиків методології наукового пізнання, 
більш ширше й творче освоєння необхідно-
го навчального матеріалу; дотримання 
принципів зв’язку теорії з життям та опа-
нування засобами самостійного вирішення 
наукових завдань; закладання основ нави-
чок командної роботи, зокрема, в наукових 
колективах, ознайомлення з методами і 
прийомами організації науково-дослідної 
роботи. Звідси, мета гурткової роботи, вра-
ховуючи специфіку лісівничої справи та 
стан природних екосистем, передбачає 
оволодіння студентами спеціальності «Лісо-
ве господарство» методами вивчення скла-
ду та структури фітоценозів, вміння кори-
стуватись шкалами для визначення рясно-
сті виду, володіння методиками флористи-
чного аналізу видового складу фітоценозу, 
визначення рясності за О. Друде, комбіно-
ваного балу Ж. Браун-Бланке, життєвості, 
життєвої форми, трапляння, постійність 
видів у фітоценозах. Особливо яскраво це 
можна спостерігати на невеликих рівнин-
них просторах, зокрема на території ліс-
ництв. Кожному типу лісу властивий пев-
ний набір лісових рослин, який відповідає 
тим чи іншим природним умовам. Звідси, 
у складі лісу можна знайти тих представ-
ників флори і фауни, які пристосовані, 
крім сумісного існування, до певних грун-
тово-кліматичних факторів. В межах Укра-
їни надзвичайно поширеними є хвойні 
ліси, які займають другу позицію після лис-
тяних лісів. Особливої уваги на території 
України заслуговують соснові ліси – угру-
повання звичайнососнових, кримськосос-
нових, кохососнових, піцундськососнових 
та європейськокедрових лісів. Найбільш 
поширеними є угруповання звичайносос-
нових лісів, які відзначаються низкою осо-
бливостей: основним лісотвірним видом є 
сосна звичайна; її лісові угруповання хара-

ктеризуються високою пластичністю та 
едифікаторною адаптивністю; широкий 
ареал едифікатора зумовили його клімати-
чну, орографічну й едафічну неоднорід-
ність; спостерігається значна синтаксоно-
мічна різноманітність. 

Для проведення досліджень, які включа-
ли флористичні описи, насамперед, необ-
хідно правильно підібрати та визначити 
мінімальні площі дослідних ділянок для 
здійснення опису, фіксації повного видово-
го складу фітоценозу з урахуванням сезон-
них явищ. Також, необхідно визначити 
застосування відповідних шкал для здійс-
нення кількісних та якісних характеристик 
видів, діагностика таблиць. У соснових 
фітоценозах видовий склад ми констатува-
ли здійснюючи два описи, в різний вегета-
ційний період з інтервалом в один місяць – 
у момент появи найбільшої кількості видів. 
А саме – це середина травня та друга поло-
вина червня. 

Як констатував Ф. Фукарек, мінімальна 
площа, на якій проявляються характерні 
для фітоценозу ценотичні взаємозв’язки, 
для лісового типу рослинності складає 500–
2500 м2 – ліси, деревний та кущовий яруси, 
100–400 м2 – трав’яні яруси, 1–4 м2 – ярус 
мохів, 0,1–1 м2 – угруповання лишайників 
[14]. Для вивчення необхідних параметрів 
соснових лісів дослідні ділянки фіксувались 
розміром 50x50 м, в межах яких заклада-
лися дослідні площі розміром 2x2 м, для 
дослідження трав’яної рослинності. 

Для опису ярусності фітоценозу викори-
стано систему позначок: деревний ярус – 
А, чагарниковий – В, трав’яний – С, мохо-
во-лишайниковий – D. Виділяли також 
під’яруси: А1, С1. 

У фітоценотичних описах для кожного 
виду наводили його кількісні (відсоток по-
криття, рясність, частота трапляння, пос-
тійність) та якісні характеристики (життє-
ва форма, товариськість, феностан, жит-
тєвість). Кількісні характеристики видів у 
фітоценозі виражали 7-ступеневою комбі-
нованою шкалою Ж. Браун-Бланке, яка 
водночас відображає рясність та відсоток 
вкриття виду на ділянці: 5 – кількість осо-
бин довільна, вкриття > 75% поверхні ді-
лянки опису; 4 – кількість особин довільна, 
вкриття 50-75%; 3 – кількість особин дові-
льна, вкриття 25-50%; 2 – кількість особин 
велика, вкриття 5-25%; 1 – кількість пред-
ставників виду велика (від 5 до 50), площа 
покриття біля 5%; + – кількість особин мала 
(від 2 до 5), вкриття < 5%; r – одинична 
особина. Така шкала ступенями 5, 4, 3 і 2 
краще характеризує процент вкриття ви-
ду, а ступенями 1, +, r – кількість особин. 
Вона дуже зручна для застосування у при-
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роді, на відміну від десятиступеневої, яку 
застосовували раніше [14; 15]. 

Для визначення рясності користувались 
шкалою О. Друде: soc (sociales) – (рясно) 
вид суцільно вкриває площу надземними 
органами; cop3 (copiosae) – (розсіяно) над-
земні частини вкривають від 1/2 до 3/4 
площі; cop2 – вегетативна частини фітоце-
нозів вкривають від 1/4 до 1/2 площі; cop1 
– (зрідка) вегетативна частини фітоценозів 
розміщена від 1/20 до 1/4 площі; sp 
(sparsae) – (рідко) вегетативні частини рос-
лин вкривають менше 1/20 площі; sol 
(solitariae) – (поодиноко) трапляються поо-
динокі рослини; un (unicum) – одна або дві 
особини на ділянці фітоценозу. Взята шка-
ла ідентична шкалі рясності за 
Г.Висоцьким, у первинних описах ми ви-
користовували обидві із співставленням 
позначок: 5 – суцільне вкриття даного ви-
ду; 4 – вид панує над іншими і займає > 
50% площі; 3 – рясне поширення виду, 
вкриває 5 – 20% площі; 2 – помірне поши-
рення виду, вкриває 5 – 20% площі; 1 – 
слабке поширення виду, вкриває < 5% 
площі; р – розсіяні особини; n – поодинокі 
особини [14; 15]. 

Феностан покритонасінних рослин ви-
значали за шкалою В. Альохіна [14; 15], для 
спорових її трохи коригували: — – вегета-
ція до цвітіння; ^ – бутонізація; ) – розцві-
тання; О – масове цвітіння; ( – відцвітання; 
+ – рослина відцвіла, плоди не дозріли; # – 
плоди та насінини опадають; ~ – вегетація 
після плодоношення. 

Життєвість, яка відображає рівень при-
стосування рослини до зовнішніх факторів 
і є мірою її зони комфорту, визначали за 4-
ступеневою шкалою: 1 – рослина прохо-
дить повний життєвий цикл; 2 – рослина 
проживає частину своєї онтогенетичної 
програми, але має досить потужну систему 
рослинних органів; 3 – рослина існує час-
тину життєвого циклу, наявні мало присто-
совані вегетативні органи; 4 – рослина ги-
не після проростання [14; 15]. 

Трапляння вираховували як відсоток 
або абсолютну кількість фітоценозів, які 
включають певний вид. 

Постійність за А. Скамоні (частота трап-
ляння виду в межах певного синтаксону), 
визначали як відсоток фітоценозів, у яких 
виступає вид [14; 15]. Цей показник ви-
значається за 5-ступеневою шкалою класів:  

I – < 10% фітоценозів містять вид;  
II – 10–30% фітоценозів містять вид;  
III – 30–50% фітоценозів містять вид;  
IV – 50–60% фітоценозів містять вид;  
V – > 60% фітоценозів містять вид. 
Для виявлення взаємозв’язків та подіб-

ності між описами ми використовували 
коефіцієнт подібності Жаккара [14; 15]: 

, 
де а – кількість видів в першому описі; 
 b – кількість видів в другому описі; 
 с – кількість спільних видів у двох описах. 

Отримати такі навички студенти змо-
жуть, відвідуючи геоботанічний гурток. 
Разом з тим, на занятті у майбутні молодих 
фахівців є можливість повправлятись в 
навичках висівання та пророщування на-
сіннєвого матеріалу, з чим студенти досить 
гарно справляються. Студенти отримують 
інструкції та пояснення до їхніх подальших 
науково-дослідних завдань на пробних 
ділянках у відповідних деревостанах, де їм 
потрібно буде провести самостійне дослі-
дження згідно з методикою. Науково-
дослідницька робота студентів завершуєть-
ся обов'язковим поданням звіту, повідом-
ленням на засіданні гуртка або на науковій 
конференції. Основною метою організації і 
розвитку науково-дослідницької діяльності 
студентів є підвищення рівня наукової під-
готовки фахівців з вищою освітою. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, геоботанічний 
напрям має інтегрований характер й може 
виступати підґрунтям для розв’язання ба-
гатьох прикладних задач в сфері природо-
користування. Науково-дослідницька дія-
льність студентів виступає обов’язковою 
умовою освітнього процесу, невід'ємним 
інтегрованим компонентом підготовки 
кваліфікованих фахівців, які здатні самос-
тійно, без стороннього втручання, вирішу-
вати професійні та наукові завдання про-
блемного характеру. Становлення всебічно 
розвиненої фахової особистості, задіяної в 
лісівничій справі, вимагає інтегрованої 
підготовки, що забезпечується циклом 
природничих дисциплін та науково-
практичною діяльністю. Як результат сфо-
рмованості професійних навичок, виступає 
діяльність дослідницького характеру, коли 
відбувається перехід від знань, умінь, на-
вичок до практичної їх реалізації. Згада-
ний напрям роботи сприяє формуванню 
готовності майбутніх фахівців до творчої 
реалізації отриманих в університеті знань, 
умінь і навичок, забезпечує оволодіння 
методологією наукового пошуку, дослідний 
досвід. Організація науково-дослідницької 
діяльності студентів є своєрідним продов-
женням і поглибленням навчально-
виховного процесу і проводиться безпосе-
редньо на кафедрах, в гуртках, проблем-
них і дослідницьких групах. Під гуртковою 
роботою здобувачів технологічного універ-
ситету ми розуміємо спільну діяльність ви-
кладачів та студентів, які свої набуті знан-
ня, вміння, навички, пронизані сукупністю 
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ціннісних та мотиваційних рис, трансфор-
мують в здатність до розкриття та пошуку 
проблем природничого характеру. Поміж 
важливих інструментів формування фахо-
вої підготовки працівників лісівничої галузі 
виділяють гурткову роботу науково-
дослідного характеру. 
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STUDENT SCIENTIFIC CLUB AS A PREREQUISITE FOR THE SCIENTIFIC POTENTIAL DISCLOSURE  
OF YOUNG PROFESSIONALS OF THE FORESTRY SPECIALTY 

Summary. Introduction. The research work of 
students is a prior factor in ensuring proper training and 
education of the specialists in the forestry field. The 
approach reveals the possibility of forming professional 
and personal qualities necessary for the implementation 
of practical skills in a particular workplace. The 
encouragement to work in a group lays the foundations 
for the students’ creative potential in the field of solving 
up-to-the-minute problems of research work. 

The purpose of the article is to analyze the 
methodological aspects of a group work of university 
students as a basis for the formation of their research 
work and the prerequisite for the education of scientific 
potential during professional training. 

Results. Considering the analysis of scientific and 
pedagogical research, one may state that the concept of 
"student club" reflects the association of students on a 
voluntary basis. The essence and content of the paper 
elucidates the aspects of understanding of main 
objectives of the stated problem. During the search, 
students receive instructions and explanations for their 
further research tasks. At the final stage, the work of 
students ends with the mandatory submission of a report 
and an announcement at a meeting of the club or at a 
scientific conference as well. The main purpose of the 
organization and development of students’ research 
activities is to increase the level of scientific education of 
graduated specialists. 

Originality. We believe, the student SCIENTIFIC club 
unites the research activities of the students and teachers 
of the department, which results in expansion and 
formation of creative abilities of all participants of the 
process. The activity successfully develops basic 
competencies and covers a whole range of interconnected 
components, terms, factors, and ways that determine the 
development of a personality. As a result, the student's 
professional competence in the field of forestry is formed. 

Conclusion. Thus, the group work in the field of 
geobotany is complex; it is a prerequisite for solving 
applied problems in the field of nature management as 
well. Students’ research activity is a prerequisite for the 
educational process, an integral part of the training of 
qualified professionals who are capable of solving 
professional and scientific problems of a problematic 
nature independently and without interference. Practical 
activity of environmental nature is a result of the well-
formed scientific and practical work, which covers a 
transition from knowledge, skills, and abilities to the 
practical implementation of the tasks. 

Keywords: group work; scientific and practical skills; 
creativity; structure of plant communities; floristic 
analysis; species composition of a plant community; 
determination of abundance by Drude; Braun-Blanquet 
combined score. 
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ENHANCING PROFESSIONAL READINESS FOR PROFESSIONAL EDUCATION AMONG 
GRADUATES IN SPECIALITY 223 NURSING: THEORETICAL PRINCIPLES  

AND THEIR PRACTICAL IMPLEMENTATION  

Introduction. An important criterion for a medical 
and pharmaceutical specialist is enhancing their 
professional readiness through developing and 
improving the professional system of education. 
This is achieved by introducing educational reforms 
into the network of institutions that train specialists 
in the field of study 22 Healthcare. The key to fos-
tering professional readiness is advancing 
communication between professional colleges and 
higher education institutions, information support, 
postgraduate training (continuous professional 
education) of teachers and graduates, and adapt-
?tion to new market conditions. 

Purpose. The purpose of the article is to analyze 
legislative and regulatory documents, scientific and 
pedagogical literature on the problem outlined and 

to check the form of potential professional readi-
?ess of future specialists in speciality 223 Nursing. 

Methods. In the course of research, the following 
general scientific methods were employed: study, 
analysis, generalization, and systematization of 
archival sources, scientific-pedagogical, and 
methodological literature, normative legal docum-
?nts, periodicals, Internet resources. Practical 
experience of Cherkasy Medical Academy was 
used to distinguish specific features of training 
specialists in speciality 223 Nursing. The results of 
the research on developing professional readiness 
of graduates are substantiated and graphically 
symbolized. 

Results. Based on the study, it can be concl-
?ded that continuous professional education 
shapes a competitive and sought-after specialist in 
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