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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 
Традиційно вища школа високо цінує вплив різних видів студентської 

навчальної і науково-дослідної діяльності на професійне становлення 
майбутнього вчителя. У вищих педагогічних навчальних закладах України 
накопичено значний досвід підготовки студентської молоді до педагогічної 
дослідницької діяльності. У науковій літературі є чимало досліджень, 
присвячених становленню і розвитку студентської наукової діяльності. Серед 
них можна відзначити наукові праці таких учених Г.І.Артемчук, 
В.В.Борисова, П.В.Дмитренка, І.В.Каташинської, Н.М.Кушнаренко, 
О.М.Микитюка, О.Г.Мороза, О.В.Попової, В.К.Сидоренка, С.О.Сисоєвої, 
Р.П.Скульського, В.О.Сластьоніна, В.М.Шейко та ін. Останнім часом усе 
більше дослідників звертається до проблеми пошуку нових підходів щодо 
організації науково-дослідної роботи у системі безперервної педагогічної 
освіти. З цього погляду особливий інтерес викликають дослідження, в яких 
започаткована ідея інтеграції науки з практикою, безперервної педагогічної 
освіти у навчальних науково-педагогічних комплексах. Так, заслуговує уваги 
досвід вищих педагогічних навчальних закладів України й Росії, описаний 
О.В.Глузманом, А.Н.Карповим, В.В.Лавровим, О.Г.Морозом, В.В.Рубцовим, 
Н.К.Сергеєвим, які підтверджують ефективність нових форм діяльності у 
професійному становленні майбутніх учителів. Цікавий досвід підготовки 
майбутнього вчителя до дослідницької роботи в школі має Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, який, на наш 
погляд, не тільки зберіг кращі традиційні форми студентської науково-
дослідної роботи, але й постійно працює над пошуком нових підходів 
удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя ХХІ століття. 
Вивчення й узагальнення цього досвіду є одним із важливих завдань нашої 
статті.  

Перш за все, потрібно зазначити, що Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини – один із відомих освітньо-
наукових центрів регіону України, в якому органічно поєднуються два 
важливих процеси: підготовка майбутніх учителів і важливі, практично-
орієнтовані наукові дослідження проблематики педагогіки сільської школи. 

Система науково-дослідної роботи студентів в університеті 
представлена трьома найважливішими напрямками, які в комплексі 
формують дослідницьку складову підготовки майбутніх учителів. 

Перший напрямок науково-дослідної роботи студентів – це навчально-
дослідницька робота, що органічно пов’язана з навчальним процесом і є його 
частиною. Вона включає: 

- наскрізне вивчення теоретико-методологічних основ дослідницької 
діяльності через змістовий матеріал усіх дисциплін навчального 
плану. Особлива роль при цьому відводиться філософії (онтологічні 



і гносеологічні корені пізнавальної діяльності), психології 
(мотиваційна основа дослідницької діяльності, розвиток 
креативності, вироблення індивідуального стилю пошукової 
діяльності, дослідницькі засоби), педагогіці (дидактичні умови 
формування дослідницьких умінь і готовності до пошукової 
діяльності), вступу до спеціальності (тенденції розвитку 
педагогічної освіти та спеціальності; виявлення проблемного поля у 
педагогічній діяльності; ознайомлення з організаційною структурою 
наукових підрозділів університету тощо); 

- вивчення курсу „Основи педагогічних досліджень”, у якому основна 
увага акцентується на особливостях педагогічних досліджень, 
обговорюються методи планування і організації дослідження, 
формуються навички проведення наукового пошуку й оформлення 
результатів, аналізується роль експерименту та способи апробації 
його результатів у педагогічній практиці; 

- спецкурс „Педагогіка наукової школи” для магістрантів (спрямовує 
увагу на зміст, форми, методи і засоби керівництва науково-
пошуковою діяльністю учнів (студентів)); 

- виконання завдань навчально-дослідницького характеру під час 
семінарських, практичних і лабораторних занять з різних 
навчальних дисциплін; 

- курсові, дипломні та магістерські роботи дослідницької 
спрямованості, розроблені як з навчальною метою, так і на 
замовлення шкіл; 

- виконання завдань навчально-дослідницького характеру в період 
навчальних практик. 

Другий напрямок – науково-дослідна робота студентів, що виконується 
у позанавчальний час, а саме: 

– робота в студентських наукових гуртках та проблемних групах; 
– участь у наукових, навчальних і дослідницьких семінарах на 

кафедрах та науково-практичних конференціях професійного 
спрямування; 

– співробітництво з кафедрами і науковими центрами в процесі 
виконання робіт з держбюджетної тематики й угод про творчу 
співпрацю; 

– опублікування результатів навчально-дослідницької та 
позанавчальної науково-дослідної діяльності в періодичних 
виданнях, спеціальних збірниках наукових праць студентів та 
магістрантів. 

Третій напрямок – організаційно-масові заходи. До них належать: 
– предметні олімпіади; 
– студентські наукові конференції; 
– огляди, конкурси курсових і дипломних, інших творчих 

дослідницьких робіт, виконаних на матеріалах педагогічної 
практики; 



– участь студентів у всеукраїнських конкурсах студентських робіт і 
олімпіадах з окремих дисциплін і спеціальності тощо. 

Істотне значення для всієї системи науково-дослідної роботи в 
університеті відводиться залученню до дослідницької діяльності студентів 
уже з молодших курсів. По-перше, це сприяє поглибленому вивченню 
фундаментальних загальнотеоретичних дисциплін, розвитку навичок роботи 
з літературними першоджерелами, умінню бачити педагогічні проблеми, що 
вимагають певного вирішення тощо. Інший аспект пов’язаний із питанням 
спеціалізації, для якої необхідні не тільки загальне знайомство з 
теоретичними уявленнями про педагогічні проблеми, але й глибоке 
розуміння особливостей педагогічної діяльності, методів педагогічної 
діагностики, планування та прогнозування навчально-виховного процесу. 
Тому одним із найважливіших принципів системи організації науково-
дослідної роботи студентів є наступність. Поступове набуття знань і досвіду 
змінює характер студентської наукової роботи, яка із навчально-
дослідницької на початкових курсах навчання переростає у повноцінну 
наукову і науково-дослідну роботу студентів старших курсів. Особливого 
значення тут набувають курсові та дипломні роботи, які є невеликими 
дослідженнями відносно самостійного характеру, виконаними за основними 
вимогами науково-дослідних робіт (визначення об’єкта і предмета, мети і 
завдань дослідження, побудова гіпотези, опис методів і методики 
дослідження, обробка даних експерименту та їх аналіз, формулювання 
висновків і рекомендацій). 

Університет обрав напрямок на заохочення студентів до розробки 
єдиної наукової тематики, яка б мала послідовний характер. Вона 
починається реферативними роботами з дисциплін спеціальності, потім 
розвивається на рівні курсових проектів і завершується дипломною та 
магістерською роботою. Це дозволяє ретельніше підійти до вирішення 
педагогічних завдань дослідження, детально дослідити наукову проблему, 
набути досвіду дослідницької роботи і реалізувати свою наукову активність. 
Разом з тим, створюються умови для оптимального використання 
особистісно зорієнтованого підходу у формуванні майбутнього вчителя-
дослідника, враховуючи його наукові інтереси, творчий потенціал. У 
вказаному контексті дипломні і магістерські дослідження концентрують 
увесь досвід і вміння, набуті студентами в процесі навчання на факультеті від 
початку до кінця. Однак, треба відзначити, що така форма роботи не є 
обов’язковою для всіх студентів. Студент на будь-якому курсі може за своїм 
бажанням змінити свої наукові інтереси, перейти до іншої наукової школи чи 
працювати за традиційно встановленим навчальним планом. 

В університеті є певний досвід публікації студентських наукових робіт. 
Вже стали традиційними щорічні випуски збірника наукових праць студентів 
університету за матеріалами науково-практичних конференцій, курсових, 
дипломних і магістерських досліджень. Щороку збільшується кількість 
статей учених, опублікованих у співавторстві зі студентами. У цих працях 



відображені результати спостережень, наукові знахідки, отримані під час 
педагогічної практики в загальноосвітніх навчальних закладах регіону. 

Доброю традицією стало залучення всіх наукових підрозділів 
університету, провідних фахівців до активної популяризації наукових знань, 
наукових знахідок, результатів дослідницької діяльності серед широкого 
загалу студентів та учнів міста і регіону. Відбувається це під час „Днів 
відкритих дверей” та Тижня педагогічної майстерності, які стали 
оптимальними формами ознайомлення педагогів-практиків і учнів 
загальноосвітніх шкіл із результатами студентської наукової творчості. 

Досвід науково-дослідної роботи студентів, набутий в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, засвідчує 
існування прямої залежності між рівнем кваліфікації професорсько-
викладацького (наукового) складу вищого навчального закладу, з одного 
боку, і ефективністю пошукової роботи студентів і якістю формування в них 
дослідницьких умінь, з іншого. Спільна з викладачами участь студентів у 
науково-дослідній роботі є передумовою професійного навчання останніх, бо 
в процесі спільного дослідження вони навчаються методів пізнання і творчої 
самостійності. Взаємодія на рівні викладач (учений-дослідник) – студент 
(який з часом починає виконувати функцію колеги) набуває форми 
тьюторства у класичному розумінні, коли тьютор не тільки контролює, але і 
допомагає. 

Ми вважаємо, що одним із важливих факторів розвитку і 
вдосконалення науково-дослідної роботи студентів є взаємодія 
університетської науки з практикою. В основу розвитку університету як 
освітнього закладу має бути покладена інтеграція науки й освіти з метою 
підготовки висококваліфікованих учителів, які зможуть забезпечити потреби 
сучасної школи. Для вирішення цих завдань наукова програма педагогічного 
університету спрямовується на пошук тісного зв’язку з практикою, розвиток 
нових форм освіти. Зокрема, за порівняно короткий термін при університеті 
створено більше 10 науково-дослідних лабораторій. За своєю структурою і 
змістом діяльності вони є важливою складовою не тільки навчально-
виховного процесу, спрямованого на професійну підготовку майбутнього 
вчителя, але й фундаментальних і прикладних наукових досліджень у цілому, 
тобто університетська освіта і наука інтегровані. Водночас, у такому 
взаємозв’язку перебувають і педагогічні заклади, з якими взаємодіють 
науково-дослідні лабораторії, інші наукові підрозділи університету. Досвід 
науково-дослідної діяльності інших вищих навчальних закладів України 
показує, що така форма інтеграції забезпечує педагогічну взаємодію учнів, 
студентів, учителів і викладачів-учених, сприяє впровадженню педагогічної 
науки в навчально-виховний процес та її оперативній апробації, 
вдосконаленню професійної підготовки майбутнього вчителя-дослідника в 
умовах університету. 

Таким чином, науково-дослідна робота студентів – це цілеспрямована і 
методично обґрунтована система підготовки майбутнього вчителя. Вона 
відображає органічну єдність навчальних і позанавчальних форм наукової 



роботи студентів, а процес її вдосконалення спрямований на пошук нових 
форм роботи, які забезпечують інтеграцію науки та практики, що, у свою 
чергу, передбачає творчий розвиток кожного випускника університету, 
формування його здатності використовувати у практичній діяльності сучасні 
досягнення педагогічної науки. Активне залучення студентів педагогічних 
навчальних закладів до таких нових форм науково-дослідної роботи, як 
діяльність науково-дослідних лабораторій, є важливою перспективою 
вдосконалення професійної підготовки вчителя. 
 


