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КООРДИНАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО  

ВЧИТЕЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

У Концепції наукової, науково-технічної та інноваційної політики в 
системі вищої освіти України вказується на те, що модель організації 
підготовки фахівців з вищою освітою повинна бути спрямована на те, щоб 
забезпечити випускникам не тільки знання, а й певне місце в соціально-
економічній системі − в науці, виробництві, підприємстві та інших сферах, 
напрацювання своєї інтелектуальної власності на основі поєднання 
навчального процесу з практикою наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності (2). 

Розв’язання цієї проблеми повинно забезпечуватися участю студентів у 
різних формах організації колективної та індивідуальної наукової діяльності. 

Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною 
складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, 
навчальної і виробничої діяльності в системі освіти (1). 

Практика також доводить, що сучасний вчитель повинен мати здатність 
гнучко реагувати на зміни педагогічного процесу, результати своєї 
діяльності. А діяльність педагога нинішньої школи передбачає виконання не 
тільки функцій навчання та виховання, але й наукового пошуку. І це, 
насамперед, пов’язано з тим, що темпи розвитку науки стали такі, що жоден 
навчальний план, жодна навчальна програма, як би досконало їх не було 
складено, не можуть вичерпати всієї повноти наукової інформації, потрібної 
сучасному вчителеві. У галузі свого предмета (науки) учитель має проводити 
наукові дослідження, збагачувати новітніми даними й висновками 
дисципліну, яку читає. Але, як відомо з опитувань, майбутні вчителі (70%) не 
вважають за потрібне вести наукові дослідження безпосередньо серед учнів. 
Причиною таких суджень є, на наш погляд, те, що все-таки навчально-
виховний процес у педагогічному закладі (школі) має авторитарний характер, 
який не сприяє розвитку творчої особистості і не привчає її до наукових 
пошуків і втілення результатів у практику. Учитель, на думку багатьох 
випускників педагогічних закладів, – “виконавець”, “провідник”, 
“реалізатор” і меншою мірою “будівничий”, “конструктор” і “генератор” 
наукових ідей. 

Досвід переконує, що залучення студентів до науково-пошукової роботи 
сприяє розвитку творчої особистості майбутнього педагога. Саме творча 
діяльність – це антипод копіюванню, роботи за шаблоном, готовим взірцем, 
алгоритмом. Структура творчого і науково-пошукового процесу подібні. 
Визначальне місце у цій структурі дослідники відводять інтуїції. Якраз з нею 
пов’язані в науковому пошуці − пошукова домінанта, мислення, алгоритм 
дій, аналіз, узагальнення, досвід, творча уява, гіпотетичне передбачення, 
оригінальність ідей, способів дій, зв’язок змісту знань, досвіду тощо. 



Залучаючи майбутніх учителів в науково-пошукову діяльність, 
вдосконалюючи її зміст, організацію, ми тим самим формуємо творчого 
вчителя сучасної сільської школи, який зможе розв’язувати різні проблеми 
сьогодення. 

Науково-дослідна робота студентів – це один із видів їхньої діяльності, 
спрямований на вирішення наукових проблем, що здійснюється під 
керівництвом вченого-педагога, і в результаті якої студенти отримують нові, 
об’єктивно значущі знання, способи діяльності, розвивають свої творчі 
здібності і професійні якості особистості як майбутнього науковця. 

Значуще місце серед основних форм звіту за виконану науково-
дослідницьку роботу студента займає дипломне дослідження. Однак за 
результатами спостережень, дипломну роботу студент виконує, як правило, 
протягом останнього року навчання у вузі. Крім того, дуже часто вона не 
пов’язана з темою курсових робіт на попередніх курсах навчання, що, 
безперечно, позначається на якості та виконанні її, труднощах при організації 
різних етапів дослідження, темпів оформлення результатів, не досить 
обґрунтованих, чітких висновків тощо. Усе це передбачає необхідність 
пошуку оптимальних шляхів вирішення вказаних проблем. 

З метою вдосконалення студентської науково-дослідницької роботи, 
координації спільних інтересів студентів та викладачів, залучення здібної 
студентської молоді до наукової діяльності при науково-дослідній 
лабораторії “Проблеми сільської початкової школи” Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини створено координаційний 
центр науково-дослідницької діяльності, педагогічного факультету. 

Його основні завдання: 
– спрямування тематики науково-дослідницької роботи на найактуальніші 

проблеми сільської школи; 
– вивчення кола наукових інтересів викладачів та студентів факультету; 
– залучення най здібніших студентів до наукової діяльності вже на 

початкових етапах навчання у вузі; 
– робота з кафедрами над проблемою забезпечення взаємозв’язку 

визначеного кола наукових інтересів студента на всіх етапах його 
навчання у вузі; 

– орієнтація студентської дослідницької роботи на кінцевий завершений 
результат (наукова робота на конкурс, диплом, магістерська робота 
тощо); 

– збір та аналіз інформації про наукову діяльність студентів, викладачів 
(створення банку інформації науково-дослідницької діяльності); 

– консультативна допомога в координації тем студентських наукових 
досліджень; 

– висвітлення кращих наукових досягнень викладачів та студентів на 
сторінках фахових журналів, газет; 

– узгодження завдань науково-дослідницької діяльності університету і 
факультету. 



Формами і методами роботи Координаційного центру є: 
– бесіди зі студентами з проблем науково-дослідницьких напрямів; 
– анкетне опитування з метою визначення пізнавальних інтересів 

студентів щодо науково-дослідницької роботи, визначення фактичного стану 
науково-дослідницької діяльності факультету; 

– консультації з викладачами щодо узгодження тем курсових робіт з 
темами дипломних і визначення перспективних тем студентської науково- 
дослідницької діяльності; 

– консультації з студентами щодо вибору тем дипломних робіт та 
наукового керівника; 

– збір та аналіз інформації стосовно науково-дослідницької діяльності 
кафедр факультету, підрозділів та викладачів загальноуніверситетських 
кафедр, які працюють на факультеті. 

Основними шляхами вирішення поставлених завдань є: 
– ознайомлення з основною тематикою курсових робіт на всіх етапах 

навчання студента, колом інтересів викладачів – керівників дипломних 
досліджень;  

– робота з кафедрами щодо орієнтації вибору та керівництва темою 
дипломного дослідження студентів першого, другого, третього курсів;  

– спрямування інтересів кафедр на інтегровані теми дослідження студентів з 
метою забезпечення наступності дослідницької роботи;  

– сприяння узгодженості науково-дослідницької тематики з основним 
дослідженням (дипломною роботою) студента; 

– забезпечення наступності, системного підходу у виконанні науково-
дослідницької роботи студентів;  

– орієнтація науково-дослідницької роботи студентів на перспективні теми з 
врахуванням інтересів. 
Як відомо, ефективність науково-дослідної роботи залежить від системи 

її організації протягом усього періоду навчання на факультеті з першого до 
останнього курсу. Враховуючи необхідність пошуку оптимальних умов 
вирішення вказаної проблеми, ми запропонували таку організацію системи 
наукової роботи, яка б забезпечувала єдиний напрям неперервного процесу з 
першого до п’ятого курсу. 

Так, на 1-му курсі передбачається: ознайомлення з особливостями 
науково-педагогічної роботи, з науково-педагогічною літературою, вивчення 
музейних експозицій, архівних фондів, дослідження розвитку початкової 
освіти. Удосконалення змісту та вивчення курсу “Вступ до спеціальності” 
має можливість значною мірою розв’язати ці проблеми; 

2-й курс: обрання студентом теми наукового дослідження, наукового 
консультанта, опрацювання літератури, аналіз якої висвітлюється в 
авторефераті з курсу “Основи наукових досліджень”; 

3-й курс: вивчення стану реалізації обраної проблеми у практиці роботи 
початкової школи, проведення констатуючого експерименту; результати 
дослідження висвітлюються в курсовій роботі із психолого-педагогічних 
дисциплін; 



4-й курс: розроблення власної методики досліджуваної проблеми та 
апробації її під час активної педагогічної практики, методику і результати її 
перевірки висвітлюються в курсовій роботі з фахових методик; 

5-й курс: проведення формуючого експерименту і узагальнення 
результатів науково-дослідної роботи за весь період в дипломній роботі. 

Важливою особливістю такої системи організації науково-дослідної 
роботи є власне право вибору студентом єдиного напряму дослідження 
(магістральної теми) та її основного керівника, який спрямовує роботу на 
всіх етапах дослідження (з першого до останнього курсів навчання). Студент, 
який скоординував своє дослідження (тему магістрального дослідження) і 
наукового керівника на другому курсі, має право узгоджувати тему курсової 
роботи, її керівництво відповідно обраної основної теми на наступних етапах 
роботи. 

Основними принципами організації вказаної системи студентської 
науково-дослідної роботи є: 

принцип демократизації, який передбачає право вибору студентом 
проблеми наукового пошуку, її єдиного наукового керівника на всіх етапах 
дослідження; 

принцип самостійності науково педагогічного пошуку передбачає вибір 
актуальної теми дослідження, в здатності виділити основні недосліджені чи 
недостатньо досліджені завдання, в розробці оригінальних методів 
дослідження, організації педагогічного експерименту, апробації отриманих 
даних в практиці сучасної школи і, нарешті, в літературному оформленні 
кінцевих результатів. Необхідно відмітити, що наукова педагогічна творчість 
не може бути повністю самостійною. У реальних умовах навчання у вузі вона 
носить навчальний характер і тому лише більшою чи меншою мірою 
вважається самостійною. Однак збільшення питомої ваги самостійності 
студентів у науково-дослідній роботі повинне стати метою та принципом 
керівництва їх роботою зі сторони викладача. З цієї сторони важливе 
значення мають алгоритми пошукових дій для студентів щодо наукового 
дослідження (пошуку); 

принцип цілеспрямованості наукового дослідження на єдиний кінцевий 
результат – основне магістральне наукове дослідження (дипломну, 
магістерську роботу). Цей принцип відбиває комплексність і нерозривність 
виконання наукового дослідження на всіх його етапах. Дослідження повинне 
бути спрямоване на вирішення потреб суспільства, держави, розвитку 
педагогічної науки; 

принцип науковості полягає в такому доборі матеріалу,  який би 
відповідав структурі побудови науки і певної форми наукової роботи, 
специфіці його розділів, достатньою мірою висвітлював би її сучасні 
досягнення. Умовами його реалізації є теоретична обґрунтованість 
отриманих в процесі дослідження висновків і положень, практична апробація 
отриманих висновків; точність у виділенні наукових понять, висока 
надійність отриманих наукових фактів тощо; 



принцип системності і послідовності передбачає виконання наукового 
дослідження на всіх курсах як розв’язання єдиної проблеми. Його можна 
розглядати, певною мірою, як похідний від принципу науковості, оскільки 
наукове дослідження має свою систему і послідовність викладу; 

принцип систематичності − науково дослідна робота є тривалим 
цілеспрямованим процесом пошуку. Тут важливо, щоб кожний студент 
протягом тривалого часу був зайнятий вибірковим пошуком в галузі 
дослідження наукової проблеми чи окремого її аспекту. Найбільш 
оптимальною формою такої роботи є, на наш погляд, індивідуальна робота 
студента з якої-небудь однієї теми, розрахована на тривалий період (на весь 
курс навчання). Наприклад, на нашу думку, такою формою роботи може бути 
єдине магістральне дослідження, яке починається з роботи над рефератом чи 
курсовим дослідженням з педагогіки (психології), методик, завершується 
дипломним дослідженням; 

принцип зв’язку з життям, зв’язку теорії з практикою передбачає 
пошукову роботу студента над темою, яка пов’язана з найактуальнішими 
проблемами сучасної початкової школи, сучасної педагогічної науки; 
врахування індивідуальних особливостей студента, його інтересів, нахилів, 
уподобань, здібностей, можливостей; 

принцип доступності реалізується майстерністю наукового керівника, 
його єдиними вимогами до наукового дослідження на всіх його етапах. 
Принцип доступності залежить від єдиної логіки послідовності у діях: від 
простого – до складного, від нижчого – до вищого у виконанні завдань 
дослідження. В кожного наукового керівника можуть бути напрацьовані свої 
методичні прийоми керівництва. Важливою умовою реалізації цього 
принципу є відповідність змісту науково-дослідницької роботи студентів 
змісту вивченого матеріалу з предметів психолого-педагогічних курсів; 

принцип врахування індивідуальних особливостей частково реалізується 
з попереднім, але, на відміну від нього, він вимагає врахування не тільки 
інтелектуальних можливостей студента, але й його інтересів та нахилів. 
Практика доводить, що багато студентів задовго до організації їх до науково-
педагогічної діяльності виявляють інтерес до певних педагогічних проблем, 
тому необхідно диференціювати підхід до організації їх творчого пошуку; 

принцип гуманізації передбачає суб’єкт − суб’єктні стосунки між 
викладачем та студентом у процесі наукового пошуку; 

принцип глибини і міцності формування науково-дослідницьких умінь 
полягає в завершеності наукового дослідження, зроблених студентом 
узагальненнях, висновках, підготовкою роботи до публічного захисту, 
підсумкової оцінки. Міцність і глибина сформованості дослідницьких умінь 
виявляється також у справжніх, реальних знаннях, у довготривалій пам’яті, 
яка формується під впливом правильної організації наукової діяльності 
студента, а також залежить від уміння керівника організувати науково-
пошукову роботу так, щоб знання були продуктивними, щоб студент 
відчував потребу в них у майбутньому житті і педагогічній діяльності; 



принцип активності і свідомості виконання наукового дослідження є 
взаємодією між науковим керівником і студентом. Формування свідомої 
мотивації у ставленні до наукового пошуку сприяє розвиткові творчих умінь 
майбутнього вчителя. 

Пропонована система науково-дослідної роботи дасть можливість, на 
наш погляд, оптимально визначити не тільки потенційні творчі можливості 
студента, але й перевірити ефективність науково-пошукової роботи кожного 
викладача, науковця. Створення творчої наукової лабораторії викладача, 
створення наукової школи – глобальне завдання, над вирішенням якого має 
працювати вища школа. 
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