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ДОСЛІДНИЦЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ДО НЕЇ 

У статті висвітлено значення та сутність дослідницької педагогічної діяльності. Виявлено, що 
дослідницька діяльність вчителя носить творчий характер і є показником високого рівня педагогічної 

діяльності. Встановлено співвідношення таких понять, як "педагогічна діяльність", "творча педагогічна 
діяльність", "дослідницька педагогічна діяльність", "науково-дослідна педагогічна діяльність", 

"проведення педагогічних досліджень". З’ясовано, що науково-дослідна діяльність студентів є засобом 
підготовки до майбутньої дослідницької педагогічної діяльності. Визначено шляхи підготовки до 

дослідницької педагогічної діяльності: навчально-дослідна та позааудиторна науково-дослідна робота. 

Постановка проблеми. Однією із загальносвітових тенденцій розвитку суспільства є спрямування 
практичних працівників до науки, наукових досліджень. Більше того, сьогодні на порядку денному 
постає питання про наукову підготовку, починаючи зі шкільної лави. Так, у літературі сьогодні є маса 
публікацій про залучення школярів до дослідницької діяльності (науково-дослідницькі проекти); у 
коледжах створюються наукові товариства студентів (хоча серед завдань коледжів відсутні завдання з 
підготовки майбутніх учених). У ВНЗ студентам читаються курси "Основи науково-педагогічних 
досліджень" і подібні, спрямовані на науково-методологічну підготовку майбутніх фахівців; курсові й 
дипломні дослідження студентів навіть у коледжах усе більше набувають рис науково-дослідних робіт. 

В. Семиченко, визначаючи пріоритети професійної підготовки наголосила, що науковий потенціал 
молодих спеціалістів повинен бути настільки високим, щоб випускники вузів не тільки були знайомі із 
сучасною наукою і розбиралися в ній, але й щоб отримали початковий досвід пошукової роботи, вміння 
застосувати методи вирішення практичних завдань, були готові до створення нових наукових цінностей 
[1: 67]. 

Таким чином, у широкій практиці освіти чітко вирізняється новий напрям, який А. Новіков назвав 
"науковою освітою" [2: 63]. Учений зазначає, що сьогодні поступово акценти зміщуються "від отримання 
тими, хто навчається, готових наукових знань до опанування методів їх отримання" [2: 63]. Особливо це 
стосується підготовки майбутніх учителів, які мають бути готовими до змін та вдосконалення навчально-
виховного процесу, розробки нових технологій підвищення якості освіти. Тому формування у студентів 
уміння проводити дослідницьку діяльність, що змінює і перетворює педагогічну дійсність, повинно 
займати важливе місце у професійній підготовці. 

Необхідність підготовки вчителя до проведення педагогічних досліджень у майбутній діяльності 
підтверджується і вимогами Державного стандарту вищої педагогічної професійної освіти. Серед 
загальних характеристик освіченості фахівця виокремлюють навички оволодіння сучасними методами 
пошуку, обробки та використання інформації у фаховій діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями проведено низку досліджень з проблем 
методології педагогічних досліджень (Ю. Бабанський, М. Болдирєва, Г. Воробйова, В. Загвязінський та 
ін.); підготовки майбутніх фахівців до науково-дослідної діяльності студентів (А. Кочетова, 
О. Приходько, Н. Яковлєва та ін.); проведення наукової діяльності у вищих педагогічних навчальних 
закладах (В. Андрєєв, В. Безпалько, В. Моляко, В. Успенський та ін.). 

Про важливість проблеми підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності 
вказує і зарубіжний досвід, висвітлений у працях українських (О. Глузман, М. Лещенко, Н. Обухова) і 
зарубіжних учених (Г. Бартон, К. Ведерилл, Д. Галхаун, Д. Жело, Ф. Крос, Х. Томас та ін.). 

Однак потребує додаткового висвітлення сутність дослідницької педагогічної діяльності та специфіка 
підготовки майбутніх учителів до проведення педагогічних досліджень. 

Метою нашої статті є виявлення та узагальнення різних точок зору щодо сутності дослідницької 
педагогічної діяльності та шляхів підготовки майбутніх учителів до неї.  

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що сьогодні існують різні моделі професійної 
підготовки вчителів. Опираючись на результати дослідження Т. Левовицького зазначаємо, що до тих 
концепцій, що виникли пізніше, належить концепція, яку називають проблемною або прогресивною. 
Вона передбачає, що в життєвих умовах, які швидко змінюються, змінюються й знання, а тому 
підготовка вчителя вимагає, передусім, опанування ним способами спостереження, визначення та 
розв’язання різноманітних життєвих проблем, у тому числі й освітніх [3]. 

Відповідно до характеру розв’язування педагогічних проблем у психолого-педагогічній теорії 
(О. Абдуліна, В. Андрєєв, М. Бургія, В. Максімов, Р. Скульський, В. Сухомлинський) виділяються 
інтуїтивний, репродуктивний, моделюючий і дослідницький рівні педагогічної діяльності [4-9]. Ці рівні 
залежать в основному від професійної підготовки вчителя, стажу його роботи, наявності й рівня розвитку 
педагогічних здібностей, рівня інтелекту та загального рівня культури. Інтуїтивний рівень 
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характеризується тим, що педагогічна дія виконується без належного рівня усвідомленості й 
осмисленості, іноді підсвідомо, без опори на досвід і отримані знання. Основний показник 
репродуктивного рівня – інформаційно-відтворююча функція, де вчитель часто виступає лише 
посередником між інформацією і учнем. Моделюючий рівень свідчить про здібності вчителя змінювати 
педагогічні задачі, створювати власні їх зразки, а також методи і прийоми навчання, що вимагає від 
нього самостійності мислення, ініціативи й організованості. 

Високий рівень (дослідницький) передбачає як створення незвичайних педагогічних задач, так і 
оригінальне виконання педагогічних дій їх рішення. Для творчо працюючих педагогів цей рівень 
характеризується створенням нового, незвичного, новими відкриттями в педагогіці і методиці навчання 
або виховання учнів. 

Ми поділяємо думку Т. Мишковської, яка під дослідницькою педагогічною діяльністю розуміє 
узгоджену із закономірностями процесу пізнання самостійну пошуково-творчу діяльність майбутнього 
вчителя в структурі його педагогічної діяльності, що спрямована на підвищення ефективності всіх її 
компонентів і здійснюється з використанням спеціальних методів педагогічного дослідження [10]. 

Вищесказане доводить, що дослідницька педагогічна діяльність передбачає творчість. 
Згідно з І. Лернером, у творчості вчителя виділяються три глобальні сфери: дослідницька робота в 

області педагогіки чи викладацької дисципліни; конструкторська діяльність у сфері прийомів, методів і 
засобів навчання; творчість під час організації і здійснення процесу навчання і виховання дітей [11: 48]. 
Особливу увагу автор загострює на необхідності установки вчителя на постійне ведення дослідницької 
роботи, вказуючи, що дослідження навіть вузьких тем плідно відбивається на загальному рівні його 
підготовки, його педагогічної майстерності. 

Отже, на основі співставлення понять "педагогічна діяльність", "творча педагогічна діяльність", 
"дослідницька педагогічна діяльність" було встановлено, що дослідницька діяльність вчителя носить 
творчий характер і є показником високого рівня педагогічної діяльності (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У науковій літературі розмежовуються поняття "дослідницька педагогічна діяльність" та "науково-

дослідна педагогічна діяльність". Так Г. Кловак зазначає, що у структурі педагогічної діяльності 
науково-дослідна і дослідницька діяльність займають провідне місце. Науково-дослідна педагогічна 
діяльність розглядається нею як діяльність фахівця, спрямована на набуття нових знань у науці, 
результат якої оформляється в різних загальноприйнятих наукових формах звіту (доповідях, рефератах, 
наукових статтях, дисертаціях, монографіях, посібниках, підручниках, рекомендаціях тощо). 
Дослідницька педагогічна діяльність визначається як діяльність, що будується на основі науково-
дослідної і є її похідною, вона спрямована, передусім, на набуття нових знань для вчителя з метою 
пошуків і засобів удосконалення педагогічного процесу [12]. Конкретизуючи зміст дослідницької 
педагогічної діяльності у дисертації "Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 
проведення педагогічних досліджень" Л. Коржова пише, що дослідницька функція вчителя проявляється 
при вивченні учнів, класу, групи, при спостереженні й аналізі уроку, при внесенні нового в зміст 
навчання, апробації методів викладання, при аналізі особистого досвіду, критичній оцінці методичних 
вказівок, при творчому розв’язанні педагогічних завдань [13]. 

Водночас аналіз змісту та обсягу понять "дослідницька педагогічна діяльність" та "науково-дослідна 
педагогічна діяльність" допоміг встановити спільні ознаки цих понять, серед них – проведення 
педагогічних досліджень із використанням спеціальних методів (рис. 2). На думку А. Новикова, для 
проведення досліджень, зокрема педагогічних, необхідно мати науковий стиль мислення, який включає 
такі якості, як діалектична системність, аналітична логічність, широта бачення проблем і можливих 
наслідків їх рішення; уміння та навички наукової роботи: уміння швидко орієнтуватися в потоках 
інформації, створювати і будувати нові моделі як пізнавальні (наукові гіпотези), так і прагматичні 
(практичні) інноваційні моделі нових систем [2]. Усе це необхідно враховувати у процесі підготовки 
майбутніх учителів до дослідницької діяльності.  

 
 
 
 
 
 

А – педагогічна діяльність; 
Б – творча педагогічна діяльність; 
В – дослідницька педагогічна діяльність. 
 

Рис. 1. Співвідношення понять "педагогічна діяльність", "творча педагогічна діяльність", 
"дослідницька педагогічна діяльність". 
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Серед важливих напрямів роботи із студентами ВНЗ визначаємо науково-дослідну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Під науково-дослідною роботою майбутніх учителів Л. Коржова розуміє діяльність, спрямовану на 

розвиток професійного потенціалу особистості студента, активізації його творчої активності, що 
виражається у прагненні пізнати нові факти, явища і процеси, використовуючи теорію і методику 
наукових досліджень [13]. 

П. Горкуненко уточнює, що науково-дослідна робота студентів передбачає керовану викладачем їх 
самостійну діяльність, спрямовану на розвиток творчого потенціалу особистості, оволодіння первинним 
досвідом наукового дослідження, формування готовності до дослідницької педагогічної діяльності [14]. 

Отже, науково-дослідна робота студентів (майбутніх учителів) – це засіб підготовки до майбутньої 
дослідницької педагогічної діяльності.  

Процес підготовки до дослідницької діяльності П. Горкуненко визначає як систему послідовних і 
цілеспрямованих змін у мотиваційній, вольовій і професійній сферах особистості [14]. 

На основі аналізу наукових праць нами було визначено два шляхи науково-дослідної роботи 
студентів у системі вищої педагогічної освіти України: навчально-дослідна і позааудиторна науково-
дослідна діяльність. 

Л. Коржова зазначає, що навчально-дослідна діяльність студентів здійснюється у рамках навчального 
плану [13]. 

Згідно з П. Горкуненко, навчально-дослідна робота студентів – це вид творчої пізнавальної діяльності 
студентів, які під керівництвом викладача в межах навчального плану оволодівають методами науково-
педагогічного дослідження та вміннями їх застосування, знаннями і вміннями, необхідними для 
самостійного проведення наукового дослідження, розвивають свої творчі здібності і якості особистості [14]. 

Здебільшого цей вид діяльності організовується педагогом і спрямований на пошук пояснення і 
доведення закономірних зв’язків і відношень, фактів, явищ та процесів, що експериментально 
спостерігаються або теоретично аналізуються. Під час такої роботи здійснюється інтенсивне оволодіння 
студентами методами наукового дослідження, їх підготовка до педагогічної діяльності, вміння 
самостійного застосовування прийомів наукових методів пізнання. У результаті виконання навчальних 
досліджень студенти оволодівають методами наукового пошуку, необхідними знаннями і вміннями, 
розвивають свої професійні можливості. 

У своєму дослідженні Н. Амеліна виділила особливості навчально-дослідної діяльності студентів як 
системи, де: 

– цільовий компонент навчально-дослідної діяльності студентів визначений мотиваційною сферою, 
що співвідносить їхню творчість із творчістю вченого; 

– зміст навчально-дослідницької діяльності студентів істотно залежить від упровадження в 
навчальний процес елементів наукового дослідження, оскільки ефективне використання цих елементів як 
способів пізнання передбачає засвоєння студентом законів і правил логіки, а також обґрунтування 
педагогічної реальності засобами наукових знань; 

– результат навчально-дослідної діяльності студентів визначається комплексом дослідницьких умінь 
у структурі здатності до дослідження. 

Науковець зазначає, що структура навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, що поєднує 
в собі як основні цільовий, змістовий і результативний компоненти, є загальною для всіх видів їхньої 
теоретичної та практичної підготовки. Однак взаємодія цих компонентів у дослідницькій діяльності 
студентів виявляється досить варіативною, що залежить від підвищення якості їхньої самостійної 
підготовки у процесі набуття особистого досвіду творчої діяльності [15]. 

Перевагами навчально-дослідної діяльності є те, що при її організації і проведенні не вимагається 
виділення спеціального часу. Крім того, навчально-дослідна робота дозволяє включати у творчий процес 
усіх студентів. 

 
 
 
 
 
 

А – дослідницька педагогічна діяльність; 
Б – науково-дослідна педагогічна діяльність; 
В – проведення педагогічних досліджень. 
 

Рис. 2. Співвідношення понять "дослідницька педагогічна діяльність", "науково-дослідна 
педагогічна діяльність", "проведення педагогічних досліджень". 
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До її форм відносяться лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття, підготовка рефератів, 
доповідей, наукових проектів, виконання завдань під час педагогічної практики, курсові та дипломні 
роботи. Курсова робота є самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконаним із певної 
дисципліни професійного спрямування. Її мета – закріплення, поглиблення й узагальнення знань, 
одержаних студентами за час навчання, та їх застосування у комплексному вирішенні конкретного 
фахового завдання. Дипломна робота є завершальним етапом освіти випускника вищого навчального 
закладу, і як одна зі спеціальних форм наукової роботи вона має свої кваліфікаційні ознаки. Виконання 
такої роботи є не стільки вирішенням наукової проблеми, скільки свідченням того, що її автор навчився 
самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми і знати найбільш загальні методи та 
прийоми їх розв’язування. 

Важлива роль в організації науково-дослідної діяльності студентів педагогічних навчальних закладів 
України належить позааудиторній роботі, яка являє собою впорядковану систему форм роботи 
пошукового характеру, має свою специфіку, відносну самостійність і власну логіку. Власне кажучи, вона 
спрямована на "обслуговування" навчального процесу, оскільки повинна забезпечувати взаємозв’язок 
між навчальними дисциплінами і науково-дослідною роботою вузу. Одне із її суттєвих завдань полягає в 
підготовці майбутнього вчителя до реалізації свого "Я" шляхом урахування індивідуальних нахилів, 
наукових інтересів студентів, а також розвитку їхнього мислення, природженого потягу до творчої 
самореалізації [13]. 

Позааудиторна науково-дослідна робота ґрунтується на принципах самостійності й добровільності та 
передбачає функціонування пошукових і наукових груп, які поєднують студентів різних курсів і 
факультетів. Робота здійснюється під керівництвом досвідчених, висококваліфікованих викладачів 
вищого навчального закладу. 

Аналіз науково-пошукової роботи студентів у позаурочний час показує, що найбільш поширеними її 
формами є наукові лабораторії, наукові спілки, наукові студентські бюро, виставки, олімпіади, 
конференції, конкурси, наукові семінари, наукові гуртки. 

Наприклад, науковий гурток являє собою творчу групу студентів, об’єднаних роботою над однією або 
декількома проблемами, які не включені в загальний навчальний план. 

Гуртки, зрозуміло, тісно пов’язані з кафедрами. У практиці сучасних педагогічних вузів склались два 
основні види гуртків: предметний науковий гурток і науково-дослідний гурток за спеціальностями. 
Перші мають за мету вирішення проблем більш високої складності, а ніж ті, що звичайно вирішуються в 
ході вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни. Науково-дослідний гурток за спеціальністю, як 
правило, відвідують студенти старших курсів, які володіють безпосередніми навичками дослідної 
діяльності і різним рівнем здібностей. Тут студенти залучаються до досліджень, ведуть активну наукову 
роботу під керівництвом викладачів, асистентів або працівників кафедри вузу за науковою тематикою 
конкретного підрозділу. До науково-дослідних гуртків за спеціальністю можуть бути віднесені й 
комплексні науково-дослідні об’єднання. Виконання об’ємної комплексної наукової теми потребує 
залучення студентів різних спеціальностей одного чи навіть декількох вузів. У цьому випадку доцільна 
організація міжкафедральних чи міжвузівських наукових гуртків [13]. 

Таким чином, сучасний учитель має бути дослідником, що є показником високого рівня педагогічної 
діяльності. Дослідницька діяльність характеризується науковим та творчим мисленням, володінням 
спеціальними знаннями та уміннями щодо використання методів педагогічного дослідження, 
розвинутими дослідницькими якостями та здібностями, установкою вчителя на постійне ведення 
дослідницької роботи. Основними шляхами підготовки майбутніх учителів до дослідницької діяльності у 
ВНЗ є навчально-дослідна та позааудиторна науково дослідна робота. 
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