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НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Однією з актуальних проблем сьогодення є формування 

гуманістичної орієнтації особистості, в основі якої були б закладені 

прагнення до творчої самореалізації, духовно-інтелектуального 

самовдосконалення. Підготовка кадрів у відповідності до сучасних потреб 

суспільства, зростаючого обсягу наукової й технічної інформації повинна 

полягати в опануванні методами наукового пізнання, аналізу і синтезу 

процесів і явищ, що відбуваються, корекції професійної діяльності. У 

зв'язку з цим особливої ваги набуває дослідницька діяльність, яка 

здійснюється протягом усього періоду навчання у вищому закладі освіти. 

Як відомо, забезпечити ефективне формування особистості, яка мислить 



творчо, може саме діяльність пошуково-дослідницького характеру, що 

входить до системи проблемно-розвиваючого типу навчання. В.І.Андреєв, 

І.А.Зязюн, Н.В.Кічук, І.Я.Лернер, О.М.Матюшкін, М.І.Махмутов 

підкреслюють, що головна перевага саме такої діяльності студентів – у 

прискоренні їх розумового розвитку.  

З позиції проблемно-розвиваючого типу навчання основна увага 

приділяється організації власної пізнавальної діяльності студентів, яка 

здійснюється в трьох провідних напрямках: проблемного викладання 

матеріалу, частково-пошукової діяльності та самостійної дослідницької 

роботи. 

Студент повинен не тільки оволодіти певною сумою знань та вмінь, 

але й навчитися тому, що, з якою метою та яким чином пізнавати. 

Досягти цього можна лише за допомогою конкретної педагогічної 

технології, основний зміст якої має становити методика застосування 

проблемних ситуацій. Це, на наш погляд, зумовлено такими причинами. 

По-перше, в педагогічній психології проблемна ситуація розглядається як 

вихідний момент розумової діяльності студента, джерело і стимул його 

активності, а створення викладачем системи проблемних ситуацій та їх 

розв’язання студентом є одним із найістотніших чинників підвищення 

якості розвиваючого навчання. По-друге, проблемна ситуація в 

реальному навчальному процесі є не тільки умовою виникнення 

мислення, а й засобом його функціонування та розвитку. По-третє, 

раціональне використання проблемних ситуацій дає змогу студентам 

досягти високих результатів у творчому оволодінні знаннями й уміннями, 

головними методами наукового дослідження. Це мабуть, найвагоміший 

факт, що засвідчує значні, але здебільшого нереалізовані вищою школою 

розвиваючі й формуючі впливи на особистість майбутнього вчителя. 

У багатьох вищих навчальних закладах уже наявний значний досвід у 

цьому напрямку. Велике значення у підвищенні якості підготовки фахівця, що 

відповідає сучасним вимогам науки, техніки й культури, має науково-дослідна 



робота, виконувана професорсько-викладацьким складом. Вона має триєдину 

мету: розв’язання актуальних наукових і народногосподарських завдань; 

поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців для народного господарства; 

підвищення кваліфікації викладачів. Чим вищий науковий потенціал ВНЗ, тим 

змістовніша і сучасніша його навчально-методична база. 

В останні роки виникло й успішно застосовується чимало 

нетрадиційних форм і методів залучення студентів до науки та їхнього 

виховання наукою. Ці форми й методи підсилюють творчий характер 

навчального процесу. Серед них добре зарекомендували себе різні науково-

творчі об'єднання студентів, проблемні дослідницькі й конструкторські 

групи, участь творчих студентських колективів у розробці 

госпрозрахункових і держбюджетних тем. Широко розповсюджені конкурси 

наукової праці студентів, різноманітні огляди й виставки науково-технічної 

творчості студентів, олімпіади, читання тощо. Зріс науковий рівень курсових 

робіт і дипломних проектів, збільшується інтерес до студентських наукових 

конференцій; усе частіше практикується участь студентів у конференціях, 

публікації статей у науковій періодиці, тематичних збірниках. У вищій школі 

інтенсивно ведеться пошук нових перспективних моделей інтеграції 

навчально-дослідницької роботи й навчального процесу.  

Участь студентів у навчально-дослідницькій діяльності не лише сприяє 

вдосконаленню знань студентів, але й підвищує інтерес до актуальних 

проблем науки, сприяє розвитку творчих сил особистості: самостійного 

мислення, цілеспрямованої волі, інтересу до пошуку, експериментування, 

формує дослідницькі вміння й навички, принципи колективної наукової праці 

тощо. 

Залучення студентів до дослідницької діяльності й заповнення вільного 

часу науковою роботою розширює можливості їх усебічного розвитку під 

безпосереднім впливом досвідчених педагогів. У невимушеній обстановці в 

лабораторії викладач і студент мають можливість заглибитися в сутність 

проблеми. Використовуючи свій науковий авторитет, багатий життєвий 



досвід, викладач може в потрібному напрямку впливати на свідомість 

студента, розвивати його наукове й педагогічне мислення, а також любов до 

своєї професії. 

Оптимальний шлях навчання молодого фахівця – самостійна робота під 

керівництвом викладача. Найповніші контакти між викладачем і студентом 

стають можливими в загальній дослідницькій роботі. Між ними немає 

психологічного бар'єру, їх об’єднує одна загальна мета. Тут повинна 

панувати обстановка рівності, взаємодії і взаєморозуміння. У такій 

обстановці студент зростає, у нього формується власна думка, він вчиться 

висловлюватись і захищатись. 

Отже, процес навчання студентів повинен спиратися на елементи 

дослідницької діяльності шляхом впровадження активних форм навчання, 

покликаних формувати самостійність і творчу активність, відповідальний підхід 

до оволодіння знаннями. 

На наукових керівників студентських робіт лягає велика 

відповідальність за вдосконалення загальних і спеціальних знань студентів, 

розвиток творчої думки, оволодіння навичками наукового дослідження, а 

також за їхню моральність. Від цього залежить, хто буде займатися науковою 

працею в майбутньому, хто буде формувати наступні покоління наукової 

зміни. 
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