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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Реформування позашкільної та 

загальної середньої освіти в Україні, зокрема запровадження Концепції Нової 
української школи, вимагає суттєвих змін змісту, форм і методів післядипломної 
освіти педагогів. Готовність до інновацій, здатність до пошуку та засвоєння нових 
знань, ефективне керування інформаційними ресурсами й потоками, уміння 
застосовувати науковий метод, спостерігати, формулювати гіпотези, збирати дані, 
проводити експерименти та аналізувати їх результати, що є складовими ключових 
компетентностей Нової української школи, стають орієнтирами в організації 
підвищення кваліфікації учителів і критеріями його ефективності. У цьому аспекті 
проблема підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності 
учнів набуває нового значення та вимагає пошуку нових методів, адже саме її 
вирішення є стратегічним завданням у контексті подолання проблеми старіння 
української науки, розвитку інноваційно-технологічного потенціалу країни, 
створення умов для гармонійного розвитку обдарованих школярів тощо, що 
зазначено в Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про 
позашкільну освіту» тощо. 

Актуальність окресленої проблеми й необхідність її вирішення, крім того, 
зумовлені наявними суперечностями між: 

– об’єктивною потребою суспільства в розвитку наукової й науково-технічної 
діяльності в освіті, підвищенні її якості на інноваційній основі та неготовністю до 
цього як української системи освіти в цілому, так і педагогічної спільноти зокрема; 

– визнанням на державному рівні нової ролі вчителя як коуча, фасилітатора, 
тьютора, модератора в реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня, що 
передбачає, зокрема, здобуття ним середньої освіти наукового профілю, та 
домінуванням у закладах загальної середньої освіти застарілих дидактичних форм, 
методів і засобів навчання; 

– усвідомленням актуальності та нагальності модернізації системи 
післядипломної педагогічної освіти в напрямі запровадження новітніх варіативних 
моделей підвищення кваліфікації вчителів і переважанням традиційних, знаннєво 
орієнтованих форм та методів післядипломної підготовки. 

У сучасній педагогіці висвітлено окремі аспекти проблеми підготовки вчителів 
до організації науково-дослідницької діяльності учнів, а саме: характерні 
особливості дослідницької поведінки та дослідницької діяльності людини 
(Є. Гирфанова, О. Зимня, П. Осипова, О. Подд’яков, О. Савенков та ін.); зміст 
навчально-дослідницької й науково-дослідницької роботи школярів, а також 
чинники її успішності (О. Антонова, І. Гребеньов, А. Карпов, О. Лебедєва та ін.); 
особливості науково-дослідницької діяльності школярів в умовах Малої академії 
наук (В. Вербицький, В. Касаткін, Л. Ковбасенко, С. Сьома, Л. Тихенко та ін.); 
специфічні вимоги до вчителя, який працює з обдарованими дітьми (Б. Блум, 
А. Деркач, Т. Доцевич, М. Кашапов, Н. Кузьміна, Ю. Поваренков, В. Шадриков та 
ін.); зміст дослідницької компетентності вчителя в цілому (B. Durette, М. Fournier, 
M. Lafon, М. Головань, В. Загвязинський, Є. Заїр-Бек, С. Кравченко, Г. Натхолл, 
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І. Попович, В. Сахарова, С. Сисоєва, Дж. Хетті, А. Хуторський, О. Шквир та ін.) та 
в умовах запровадження Концепції Нової української школи зокрема, а також 
загальні вимоги до педагогів, які організують дослідницьку діяльність учнів 
(О. Леонтович, О. Обухов, О. Поддьяков, П. Середенко та ін.). 

Проте, питання визначення сутності готовності вчителів до організації 
науково-дослідницької діяльності учнів та науково-методичних основ підготовки до 
її здійснення в умовах післядипломної освіти є невирішеним, що зумовлено як її 
динамічним змістом, постійним оновленням вимог до її ціннісних, знаннєвих та 
вміннєвих складових, так і реформуванням системи вищої, післядипломної й 
позашкільної освіти в Україні. 

Окреслене коло науково-практичних завдань розвитку педагогічної освіти в 
Україні разом з актуальною проблематикою сучасної педагогічної науки зумовили 
вибір теми дисертації: «Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри педагогіки та 
психології освітньої діяльності Запорізького національного університету за темою 
«Психолого-педагогічні засади розвитку компетентності суб’єктів освітнього 
простору» (номер державної реєстрації 0116U004863), одним з виконавців якої є 
здобувач. Тема дисертації затверджена Науково-технічною радою Запорізького 
національного університету (протокол № 6 від 21.01.2016). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 
обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 
успішність підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації 
науково-дослідницької діяльності учнів. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 
– розкрити теоретичні основи наукового розуміння сутності професійної 

підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів; 
– виявити й охарактеризувати складові готовності вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів, особливості їх формування та розвитку в 
системі післядипломної освіти; 

– розробити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що забезпечують 
успішність підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації 
науково-дослідницької діяльності учнів; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-
педагогічних умов та розробити методичне забезпечення підготовки вчителів у 
системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Об’єкт дослідження – процес післядипломної освіти вчителів. 
Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів 

у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 
учнів. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що успішність 
підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів залежить 
від упровадження в системі післядипломної освіти таких організаційно-педагогічних 
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умов: 1) спрямування змісту післядипломної педагогічної освіти на усвідомлення 
вчителями сутності науково-дослідницької діяльності учнів, методів її організації та 
супроводу, а також на опанування ними дослідницьких методів навчання; 
2) формування особистого досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів; 
3) створення в закладі освіти збагаченого дослідницького середовища. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 
гіпотези дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, 
систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; 
моделювання; метод аналізу визначення понять – для з’ясування сутності готовності 
вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів, обґрунтування 
особливостей її формування та розвитку в системі післядипломної освіти; 

– емпіричних: методики діагностики; методи масового збирання емпіричного 
матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-професійних програм – 
для визначення особливостей підвищення кваліфікації вчителів у системі 
післядипломної освіти та його спрямованості на підготовку до організації науково-
дослідницької діяльності; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності 
розроблених організаційно-педагогічних умов; 

– статистичних: метод середніх величин, метод кореляційного аналізу, а 
також методи аналізу емпіричних даних за допомогою сучасних інформаційних 
технологій – для опрацювання та оцінювання отриманих експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
– вперше розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, 

що забезпечують успішність підготовки вчителів до організації науково-дослідницької 
діяльності учнів, а саме: 1) спрямування змісту післядипломної педагогічної освіти на 
усвідомлення вчителями сутності науково-дослідницької діяльності учнів, методів її 
організації та супроводу, а також на опанування ними дослідницьких методів навчання 
завдяки метапредметному підходу до організації освітнього процесу в курсовий та 
міжкурсовий періоди; пріоритету проблемних, евристичних, проєктивних і 
дослідницьких методів; 2) формування особистого досвіду науково-дослідницької 
діяльності вчителів шляхом занурення педагогів у самостійні й групові наукові 
дослідження, у тому числі з використанням ресурсів цифрових навчальних лабораторій 
та інших сучасних інформаційних технологій; оновлення підходів до випускної 
курсової роботи (на підставі принципів особистісного цілепокладання, контекстності, 
плановості, продуктивності, валеологічності, а також елективності навчання й 
актуалізації його результатів); розвитку професійної ідентичності вченого-дослідника 
та актуалізації відповідної професійної поведінки; 3) створення в закладі освіти 
збагаченого дослідницького середовища завдяки участі вчителів у професійних 
наукових святах, екскурсійних та експедиційних виїздах; реалізації групових 
мініпроєктів дослідницького характеру, використанню ресурсу цифрових навчальних 
лабораторій на заняттях фахового модулю курсів підвищення кваліфікації; 
спеціальному оформленню освітнього середовища; 

– уточнено зміст понятійно-категоріального апарату теорії професійної 
підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів («науково-
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дослідницька діяльність», «науково-дослідна діяльність», «дослідницька поведінка», 
«дослідницька компетентність», «готовність до науково-дослідницької діяльності» 
тощо); критерії (ціннісний, знаннєвий та вміннєвий), показники й рівні сформованості 
готовності вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів; 

– удосконалено організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації учителів 
у системі післядипломної освіти на основі впровадження нетрадиційних інтерактивних 
форм і методів навчання (проєктних, рефлексивних, ігрових, евристичних, 
дослідницьких, методів створення збагаченого дослідницького середовища тощо); 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про сутність 
готовності вчителів до організації науково-дослідницької діяльності, етапи та методи 
її формування й розвитку в системі післядипломної освіти. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 
розроблено, апробовано та впроваджено в процес підвищення кваліфікації учителів: 
спецкурс «Основи організації науково-дослідницької діяльності школярів»; 
авторські тренінги «Психолого-педагогічний супровід науково-дослідницької 
діяльності школярів» та «Учитель як учений: працюємо над авторським науково-
дослідницьким проєктом»; науково-методичні семінари за різноманітною тематикою 
(постійно діючого та одиничного характеру); спеціальний електронний ресурс, що 
забезпечує підтримку самоосвітньої діяльності вчителів, їх професійний супровід; 
науково-методичні засади створення збагаченого дослідницького середовища в 
закладі освіти; посібник «Організація науково-дослідницької діяльності учнів у 
системі Малої академії наук України». 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та висновки 
дослідження створюють основу для вдосконалення післядипломної освіти вчителів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес: Комунального 
закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради (довідка № 672 від 11.12.2019); Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області (довідка № 01-08/962 від 26.12.2019); 
Комунального вищого навчального закладу «Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної ради (довідка № 921 від 27.12.2019); 
Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної 
освіти» Харківської обласної ради (довідка № 15 від 09.01.2020); а також у 
практичну діяльність департаменту освіти і науки Дніпровської обласної державної 
адміністрації (довідка № 7915/0/211-19 від 26.12.2019). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертації були оприлюднені на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 
перспективи» (м. Запоріжжя, 2017, 2019 рр.); «Вища освіта України у контексті 
інтеграції до світового освітнього простору» (м. Київ, 2018 р.); «Сучасні технології 
розвитку людини в інтегрованому суспільстві» (м. Миколаїв, 2019 р.); «Інформаційні 
технології в освіті та науці» (м. Мелітополь, 2019 р.); «Обдаровані діти – 
інтелектуальний потенціал держави» (м. Одеса, 2019 р.); 

– всеукраїнських: «Методологічні основи науково-практичної діяльності в 
аграрно-економічній галузі» (м. Дніпро, 2017 р.); «Неперервна освіта для сталого 



5 

розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (м. Дніпро, 
2018 р.); «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської 
діяльності» (м. Херсон, 2019 р.). 

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження викладено 
в 15 друкованих працях, з них: 4 – статті в наукових фахових виданнях України 
(з яких 3 входять до міжнародних наукометричних баз), 1 – стаття в зарубіжному 
науковому виданні, 9 – матеріали конференцій, 1 – навчально-методичне видання. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел, тринадцяти додатків. Загальний 
обсяг роботи становить 268 сторінок, з них основний текст – 189 сторінок. 
Дисертація містить 3 таблиці й 14 рисунків. Список використаних джерел включає 
200 найменувань, з них 16 – іноземною мовою. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і 
предмет, методи дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення 
одержаних результатів; подано відомості про апробацію та публікації. 

У першому розділі – «Науково-теоретичні основи дослідження професійної 

підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів» – проаналізовано наукові підходи до розуміння 
сутності науково-дослідницької діяльності учнів; визначено та охарактеризовано 
структуру й зміст готовності вчителів до її організації; розкрито зарубіжний та 
український досвід професійної підготовки вчителів до організації науково-
дослідницької діяльності учнів.  

На підставі поданих у роботі результатів аналізу сутності наукової діяльності 

як інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових знань і (або) 
пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та 
прикладні наукові дослідження в індивідуальній і колективній формах (Закон 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), а також дослідницької 

діяльності людини як особливого виду інтелектуально-творчої діяльності, що 
породжується в результаті функціонування механізмів пошукової активності та 
будується на основі дослідницької поведінки (Є. Гирфанова, О. Зимня О. Леонтович, 
П. Осипова, О. Савенков, А. Скотнікова та ін.), науково-дослідницьку діяльність 

учнів визначено як цілеспрямовану, усвідомлену, поліфункціональну, творчу 
активність, що спрямована на отримання наукового результату та здійснюється ними 
відповідно до етапів наукового пошуку (О. Антонова, І. Гребеньова, О. Лебедєва, 
Д. Мичко та ін.). Її основні властивості полягають у такому: 1) забезпечує 
соціалізацію школярів за науково-дослідницьким типом; 2) відповідає критеріям 
наукового знання (має діяльнісний, системно організований, раціональний, 
пояснювальний, доказовий, повторюваний, практичний характер) і спрямована на 
дослідження складних, поліфункціональних, нестійких систем; 3) має творчий 
характер, здійснюється в умовах невизначеності, новизни; 4) забезпечується 
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комплексом базових дослідницьких умінь (метакогнітивних, мисленнєвих, 
комунікативних, регулятивних) відповідно до етапів наукового пошуку, предметної 
та мисленнєвої діяльності за трьома фазами (проєктувальною, технологічною та 
рефлексивною); 5) відбувається за рівнями освоєння (репродуктивним, емпірико-
практичним, дослідницьким та продуктивно-діяльнісним); 6) має формальний 
результат (дослідницька або науково-дослідницька робота за різними її формами) та 
особистісний, неформальний – якісні зміни психологічної сфери, суб’єктних якостей 
школяра (розвиток його потребнісно-мотиваційної, інтелектуальної, соціально-
комунікативної, особистісної структур); 7) може реалізовуватись за різними 
організаційними формами як у закладах позашкільної, так і в закладах загальної 
середньої освіти; 8) її ефективність залежить від комплексу суб’єктних та 
організаційних чинників, серед яких одним з найбільш значущих є готовність 
учителя до її організації. 

Розкрито й проаналізовано зміст наукових підходів до: особливих вимог до 
вчителя, який працює з обдарованими дітьми (Б. Блум, А. Деркач, Т. Доцевич, 
М. Кашапов, Н. Кузьміна, Ю. Поваренков, В. Шадриков та ін.); змісту дослідницької 
компетентності вчителя в цілому (B. Durette, М. Fournier, M. Lafon, М. Головань, 
В. Загвязинський, Є. Заїр-Бек, С. Кравченко, Г. Натхолл, І. Попович, В. Сахарова, 
С. Сисоєва, Дж. Хетті, А. Хуторський, О. Шквир та ін.) та в умовах запровадження 
Концепції Нової української школи зокрема, а також загальних вимог до педагогів, які 
здійснюють організацію дослідницької діяльності учнів (А. Карпов, О. Леонтович, 
О. Обухов, О. Поддьяков, П. Середенко та ін.), що дало підстави розуміти професійну 

готовність учителя до організації науково-дослідницької діяльності учнів як складне, 
системне особистісно-професійне утворення, що визначає здатність педагога 
організувати, активізувати, супроводжувати дослідницьку діяльність учнів з 
отримання нових наукових знань шляхом застосування методів наукового пізнання та 
інтегрує в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, конструктивний і рефлексивний 
компоненти. Обґрунтовано, що готовність учителя до організації науково-
дослідницької діяльності учнів має тришарову рольову будову, оскільки педагог 
виконує три головні ролі, які у своїй єдності забезпечують успішність його 
професійної діяльності, а саме: учитель, науковець та науковий керівник. 

Розкрито й охарактеризовано зміст компонентів професійної готовності вчителя 
до організації науково-дослідницької діяльності учнів. Так, ціннісно-мотиваційний 

компонент відображає систему професійних установок, цінностей, інтересів учителя 
та включає: ціннісне ставлення до науково-дослідницької діяльності; науковий 
світогляд, наукову спрямованість і пізнавальну активність; дослідницьку позицію; 
мотивацію до професійного розвитку в цілому та до розвитку в науковій сфері 
зокрема; мотивацію до проєктування й здійснення дослідницької діяльності; 
мотивацію до організації науково-дослідницької діяльності учнів; установки на 
дотримання норм етичного кодексу науковця. Когнітивний компонент готовності 

становить система різнорівневих професійних знань учителя як орієнтаційної, 
інформаційної основи його діяльності щодо: сутності наукових досліджень, науково-
дослідницької діяльності учнів та її організації й супроводу, а також знання щодо себе 
як учителя, науковця та наукового керівника. Конструктивний компонент готовності 
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визначається системою професійних умінь – засвоєних фахівцем комплексних 
способів успішного виконання складної професійної дії, що за своєю спрямованістю 
диференційовані на когнітивні, метакогнітивні, науково-дослідницькі, проєктувальні, 
дидактичні, комунікативні та організаційні. Рефлексивний компонент готовності 
вчителя до організації науково-дослідницької діяльності учнів визначається його 
здатністю аналізувати результати власної професійної діяльності й дослідницької 
діяльності; здійснювати рефлексію різних видів та рівнів, зокрема рефлексію 
особистісну (власних характерних особливостей) і діяльнісну (власної професійної 
педагогічної та науково-дослідницької діяльності, а також діяльності з організації 
науково-дослідницької діяльності школярів). 

Констатовано, що професійна готовність учителя до організації науково-
дослідницької діяльності учнів є не перманентним, нестійким явищем унаслідок 
надмірної складності тих педагогічних явищ, які стають її предметом. Відтак, вона 
має постійно цілеспрямовано розвиватися, активізуватися в системі післядипломної 
освіти, для чого мають бути створені відповідні умови. 

Результати аналізу зарубіжного досвіду професійної підготовки вчителів у 
системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 
учнів надали змогу говорити про її: 1) системність, послідовність і 
детермінованість національними стандартами, що визначають вимоги саме до 
педагогів, до їх професійної діяльності, в яких дослідницька робота є її невід’ємним 
компонентом, а її результати – критерієм якості освітньої діяльності вчителя й 
закладу освіти; 2) формальну представленість у змісті освіти (наявність 
спеціальних сертифікаційних програм, проходження яких дає право вчителю 
навчати обдарованих учнів, організовувати їх наукову діяльність, а також 
гармонійне поєднання інваріантних і варіативних (за вибором учителя), 
довготривалих та короткотривалих програм підвищення кваліфікації); 
3) зорієнтованість на активізацію науково-дослідницької діяльності педагогів 
(дослідницькі проєкти, наукові дослідження, наукові публікації) як визначального 
чинника успішності науково-дослідницької діяльності учня.  

Вивчення українського досвіду післядипломної педагогічної освіти надало 
змогу констатувати ситуативний, несистемний характер підготовки вчителів до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів, що виявляється в одиничних, 
фрагментарних формах роботи, які реалізуються переважно в межах діяльності 
регіональних Малих академій наук та спрямовані на участь завідувачів відділів, 
керівників наукових секцій.  

У другому розділі – «Науково-методичні засади професійної підготовки 

вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів» – розроблено й обґрунтовано структурно-функціональну модель 
професійної підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації 
науково-дослідницької діяльності учнів, організаційно-педагогічні умови, що 
забезпечують ефективність цього процесу. 

Констатовано, що методологічними положеннями, на яких має ґрунтуватись 
зазначена підготовка вчителів на рівні загальнонаукової методології, є системний, 
синергетичний та інформаційний підходи; на рівні спеціально-наукової методології – 
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діяльнісний, особистісно орієнтований, середовищний, контекстний, андрагогічний 
та системно-динамічний підходи.  

Побудована за вимогами системного підходу авторська структурно-
функціональна модель підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів (рис. 1) відповідає структурі 
діяльності та містить три функціональних блоки: 1) цільовий; 2) змістовно-
технологічний; 3) результативний. Цільовий блок містить мету та завдання, що 
детерміновані актуальним соціальним замовленням. Завдання підготовки 
відповідають складовим готовності вчителя до організації науково-дослідницької 
діяльності учнів, які, у свою чергу, ґрунтуються на базових положеннях щодо її 
організації на різних етапах її розгортання. Змістовно-технологічний блок моделі 
охоплює принципи, організаційно-педагогічні умови, етапи, форми й методи. 

Визначено такі принципи підготовки вчителів у системі післядипломної 
освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів: 1) загальнонаукові: 
системності, взаємозалежності та послідовності, науковості, цілеспрямованості, 
систематичності; 2) спеціально-наукові: контекстності, особистісного 
цілепокладання, продуктивності, метапредметності, ситуаційності та супроводу, 
створення особливого освітнього середовища, освітньої рефлексії, занурення в 
дослідницьку діяльність, систематичності й логічності методів, пріоритетності 
дослідницьких методів, валеологічності та психологічного комфорту. 

Аналіз сутності науково-дослідницької діяльності школярів, професійної 
готовності вчителів до її організації, а також світового та українського досвіду 
організації освітнього процесу в системі післядипломної освіти в теоретичному та 
практичному аспектах надав змогу розробити такі організаційно-педагогічні умови: 
1) спрямування змісту післядипломної педагогічної освіти на усвідомлення 
вчителями сутності науково-дослідницької діяльності учнів, методів її організації 
та супроводу, а також на опанування ними дослідницьких методів навчання; 
2) формування особистого досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів; 
3) створення в закладі освіти збагаченого дослідницького середовища. 

Реалізація кожної із зазначених вище організаційно-педагогічних умов 
передбачає впровадження різних форм (за кількістю педагогів – індивідуальна, групова, 
колективна, фронтальна; за етапом післядипломної освіті – курсова та міжкурсова; за 
місцем навчання – аудиторна, післяаудиторна; за опосередкованістю навчання – очна, 
дистанційна; за особливістю організації навчальної роботи – лекційне заняття, 
практичне заняття, самостійна робота; тренінг, спецкурс, семінар, майстер-клас) і 
методів навчання (проєктних, рефлексивних, ігрових, евристичних, дослідницьких, 
методів створення збагаченого освітнього середовища тощо) у своєму етапному 
(настановно-мотиваційному, змістовно-операційному та контрольно-рефлексивному) 
розгортанні. 

Результативний блок авторської структурно-функціональної моделі містить 
критерії (ціннісний, знаннєвий та вміннєвий), показники й рівні (початковий, 
достатній і високий) успішності підготовки вчителів у системі післядипломної 
освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів.  
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Соціальне замовлення на наукову діяльність у цілому, науково-дослідницьку 
діяльність школярів та підготовку вчителя до її організації  

Мета: професійна підготовка вчителів у системі післядипломної освіти  
до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

формування ціннісно-
мотиваційного 

компонента 
готовності 

формування 
когнітивного 
компонента 
готовності 

формування 
конструктивного 

компонента 
готовності 

розвиток 
рефлексивного 

компонента 
готовності 

Принципи: 
1) загальнонаукові: системності, 
науковості, цілеспрямованості, 
систематичності, взаємозалежності й 
послідовності; 
2) спеціально-наукові: контекстності, 
особистісного цілепокладання, 
продуктивності, метапредметності, 
ситуаційності та супроводу, 
занурення в дослідницьку діяльність, 
систематичності й логічності методів, 
пріоритетності дослідницьких методів 

Організаційно-педагогічні умови: 
1) спрямування змісту післядипломної 
педагогічної освіти на усвідомлення вчителями 
сутності науково-дослідницької діяльності 
учнів, методів її організації та супроводу, а 
також на опанування ними дослідницьких 
методів навчання; 
2) формування особистого досвіду науково-
дослідницької діяльності вчителів; 
3) створення в закладі освіти збагаченого 
дослідницького середовища 

Форми і методи: 
 – спецкурс «Основи організації науково-дослідницької діяльності 
школярів»; 
 – тренінги «Психолого-педагогічний супровід науково-
дослідницької діяльності школярів», «Учитель як учений: 
працюємо над авторськими дослідницькими проєктами»; 
 – постійно діючі науково-методичні семінари; 
 – науково-методичні семінари та семінари-практикуми; 
 – професійні наукові свята, науково-практичні заходи, екскурсійні 
та експедиційні виїзди 

Етапи: 
1) настановно-
мотиваційний; 
2) змістовно-
операційний; 
3) контрольно-
рефлексивний 
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Критерії та показники: 
1) ціннісний: ціннісне ставлення до науково-дослідницької діяльності; наукова 
спрямованість; мотивація до розвитку в науковій сфері; мотивація до організації науково-
дослідницької діяльності учнів, установка на дотримання норм кодексу етики науковця; 
2) знанєвий: усвідомленість сутності наукових досліджень, науково-дослідницької 
діяльності та особливостей її організації й супроводу; усвідомленість себе як учителя, 
науковця та наукового керівника; 
3) вміннєвий: сформованість когнітивних, метакогнітивних, науково-дослідницьких, 
проєктувальних, дидактичних, комунікативних, організаційних та рефлексивних умінь 

на високому та достатньому рівнях  
сформованості 

готовності до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

Рис. 1. Структурно-функціональна модель підготовки вчителя в системі 
післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів 
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Теоретично розроблена авторська модель та визначені організаційно-
педагогічні умови, згідно з вимогами наукового дослідження, потребують 
дослідного обґрунтування. 

Так, відповідно до першої умови обґрунтовано, що зміст післядипломної 
педагогічної освіти має: 

1) бути спрямованим на усвідомлення вчителем вимог до трьох провідних його 
професійних ролей та опанування для їх успішного виконання знань і вмінь: 
педагога, який викладає певний навчальний предмет; науковця, що здійснює 
самостійні наукові дослідження та отримує науковий результат; наукового 
керівника, який допомагає, супроводжує, підтримує, консультує школяра – молодого 
науковця на всіх етапах його дослідницької діяльності; 

2) базуватись на засадах проблемного та дослідницького навчання. 
Розкрито й схарактеризовано систему педагогічних заходів, яка забезпечує 

реалізацію зазначеної організаційно-педагогічної умови.  
По-перше, авторський спецкурс «Основи організації науково-дослідницької 

діяльності школярів», який спрямований на формування та розвиток: ціннісного 
ставлення вчителів до науково-дослідницької діяльності, їх наукового світогляду, 
наукової спрямованості й пізнавальної/дослідницької активності; мотивації до 
професійного розвитку в цілому та до розвитку в науковій сфері зокрема; мотивації 
до проєктування й здійснення дослідницької діяльності; мотивації до організації 
науково-дослідницької діяльності учнів; установки на дотримання норм етичного 
кодексу науковця. Він реалізується завдяки евристичним методам, методам 
проблемного та дослідницького навчання.  

По-друге, на міжкурсовому етапі – авторський тренінг «Психолого-
педагогічний супровід науково-дослідницької діяльності школярів», метою якого є 
формування ціннісного ставлення педагогів до організації та психолого-
педагогічного супроводу науково-дослідницької діяльності учнів; розвиток системи 
професійних умінь, у тому числі рефлексивних – щодо власної педагогічної й 
наукової діяльності.  

По-третє, постійно діючі інформаційно-методичні та науково-методичні 
семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, які забезпечують тривалість і 
системність формувального впливу. 

Друга організаційно-педагогічна умова передбачає формування особистого 

досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів шляхом «проживання» ними 
етапів наукового пошуку, формування в них професійної ідентичності вченого-
дослідника, відтворення відповідної професійної поведінки. Згідно з визначеними в 
роботі принципами андрагогіки, цей досвід формується поетапно в різних 
організаційних формах: 

– проєктної роботи з науковим керівником, у процесі якої вчитель має вести 
короткий «рефлексивний щоденник», фіксуючи етапи наукового пошуку, позитивні 
результати та можливі помилки, а також проєктуючи завдання на наступні етапи 
освітньої діяльності; 

– вирішення різнорівневих дослідницьких завдань в індивідуальному та 
груповому форматах, що забезпечує перехід від неодноразового усвідомлення 
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вчителем різних способів науково-дослідницької діяльності у типових і нетипових, 
нестандартних ситуаціях до генералізації професійних (когнітивних, 
метакогнітивних, науково-дослідницьких, проєктувальних та організаційних) 
умінь, їх екстраполяції в професійних проблемних ситуаціях; 

– навчання в цифрових лабораторіях, під час яких педагоги не лише 
знайомляться з їх можливостями, а й здійснюють власне дослідження за самостійно 
обраною темою; 

– виконання пошукових завдань на основі використання власних мобільних 
пристроїв (ноутбуків, планшетів, телефонів); 

– тренінгової роботи в міжкурсовий період, метою якої є розвиток мотивації 
педагогів до здійснення наукових досліджень, усвідомлення ними особистісного 
значення та цінності наукової діяльності; активізація механізмів самоорганізації 
наукової діяльності; оволодіння науково-дослідницькими, метакогнітивними, 
організаційними та комунікативними вміннями; активізація рефлексивної 
діяльності. 

Одним з дієвих механізмів пролонгації формувального впливу, стабілізації 
різноманітних чинників, що можуть зменшити цілеспрямовану дію в реальній 
професійній діяльності вчителя, є створення, відповідно до третьої умови, 
збагаченого дослідницького середовища (А. Іванов, О. Леонтович, В. Панов, 
В. Слободчиков та ін.), яке б забезпечувало: розгортання дослідницької діяльності в 
цілому та науково-дослідницької діяльності учнів зокрема; реалізацію 
дослідницького навчання як провідної технології педагогічної діяльності, а також 
власної науково-дослідницької діяльності вчителів як невід’ємного атрибуту їх 
професійної праці; інтеграцію всіх чинників освітнього середовища для 
продуктивної взаємодії учнів та вчителів, а також адміністрації закладу й батьків як 
суб’єктів науково-дослідницької діяльності. 

Для створення в закладі післядипломної педагогічної освіти збагаченого 
дослідницького середовища обрано декілька форм освітньої діяльності. По-перше, 
професійні наукові свята, які безпосередньо популяризують науку та 
«фаховізують», заглиблюють педагогів у наукову діяльність. Їх проведення 
передбачає участь учителів у різних майстер-класах та авторських студіях, на яких 
досвідчені вчителі-практики й науковці-викладачі презентують досвід 
самоорганізації науково-дослідницької діяльності, а також організації науково-
дослідницької діяльності школярів. Важливим аспектом зазначених заходів є 
групові мініпроєкти (у межах спецкурсів та занять фахового модулю підвищення 
кваліфікації) з проблематики відповідної науки в контексті їх фахової спеціалізації.  

По-друге, науково-практичні конференції, форуми, конгреси, семінари-
практикуми різних рівнів (обласні, всеукраїнські, міжнародні), у межах яких 
відбувається не лише обговорення важливих наукових та прикладних педагогічних 
проблем, а й презентація успішнішого досвіду педагогів з організації дослідницької 
діяльності школярів у формі майстер-класів, авторських студій, креатив-
лабораторій тощо. 

По-третє, екскурсійні та експедиційні виїзди вчителів, що реалізують 
дослідницькі програми. Ця організаційна форма передбачає, крім відвідування 
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закладів, що здійснюють наукові дослідження та/або презентують їх результати 
(таких як: музей науки, експериментаріум, обсерваторія, наукові лабораторії 
закладів вищої освіти, обласне відділення Малої академії наук, а також цифрові 
лабораторії з природничих дисциплін, дисциплін з мистецтва у ліцеях та гімназіях 
тощо), опанування педагогами методики організації й проведення дослідницьких 
екскурсійних та експедиційних виїздів для учнів. 

Значущим для збагаченого дослідницького середовища є оформлення 
освітнього простору закладу відповідно до тематики конкретного наукового свята 
або масового науково-практичного заходу, що передбачає створення відповідних 
інтерактивних стендів, плакатів, макетів, що мають виразний фізичний, технічний 
та інший зміст, який відтворює основні принципи наукової діяльності й принципи 
організації та супроводу науково-дослідницької діяльності учнів.  

Усі вищезазначені освітні заходи створили єдине освітнє дослідницьке 
середовище, що забезпечило активізацію та розвиток дослідницької культури 
вчителів, їх наукової ідентичності й стало підґрунтям для його відтворення у 
власному закладі освіти. 

Отже, упровадження авторської структурної моделі, реалізація визначених 
організаційно-педагогічних умов в освітньому процесі закладу післядипломної 
педагогічної освіти забезпечать ефективність підготовки вчителів до організації 
науково-дослідницької діяльності школярів. 

У третьому розділі – «Експериментальне дослідження організаційно-

педагогічних умов підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів» – розкрито загальні питання 
організації педагогічного експерименту; подано його хід та аналіз результатів. 

Перед реалізацією експериментальних заходів було проведено пілотне 
дослідження, результати якого дали підстави визначити ступінь актуальності 
обраного предмета дисертаційної роботи, апробувати діагностичний інструментарій, 
визначити зміст, критерії й показники сформованості готовності, сформувати 
експериментальні та контрольні групи. 

Педагогічний експеримент з підготовки вчителів у системі післядипломної 
педагогічної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів 
здійснювався протягом 2017–2019 рр. на базі КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» відповідно до чинних вимог (С. Гончаренко та ін.) в три етапи: 
констатувальний, формувальний і контрольний. Він проведений за лонгітюдною 
формою та охоплював як курсовий, так і міжкурсовий етапи підвищення кваліфікації 
вчителів. До експериментальних (ЕГ) та контрольних груп (КГ) увійшли педагоги 
різних фахових спеціалізацій і категорій: ЕГ1 – 27 осіб, ЕГ2 – 26 осіб; КГ1 – 24 особи, 
КГ2 – 26 осіб. 

Для емпіричного визначення рівнів готовності вчителів до організації 
науково-дослідницької діяльності учнів був розроблений комплекс діагностичних 
методик, що включав для діагностики ціннісно-мотиваційного компонента 
готовності – адаптовану методику «Мотиви вибору діяльності викладача» 
Є. П. Ільїна; когнітивного компонента готовності – авторський дидактичний тест; 
конструктивного компонента готовності – авторську методику «Шкала самооцінки 
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професійних умінь»; рефлексивного компонента готовності – тест рефлексії 
діяльності (авт. В. Шадриков і С. Кургінян). 

Педагогічний експеримент передбачав здійснення спеціально організованих 
формувальних заходів, що мали поетапне розгортання. Так, на першому, 
настановно-мотиваційному, етапі, спрямованому на «м’яке» входження вчителів у 
формувальний процес, розвиток їх мотивації, у межах курсів підвищення 
кваліфікації було: упроваджено спецкурс «Основи організації науково-
дослідницької діяльності школярів»; створено збагачене дослідницьке середовище 
завдяки участі вчителів у професійних наукових святах, екскурсійних та 
експедиційних виїздах; реалізовано групові мініпроєкти дослідницького характеру, 
у тому числі завдяки використанню ресурсу цифрових навчальних лабораторій на 
заняттях фахового модулю курсів підвищення кваліфікації; для науково-
методичної та психолого-педагогічної підтримки вчителів на сайті регіонального 
відділення МАН створено спеціальний електронний ресурс, що забезпечував 
підтримку їх самоосвітньої діяльності, їх професійний супровід. 

На другому, змістовно-операційному, етапі здійснено формування 
когнітивного та конструктивного компонентів професійної готовності вчителів до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів, що забезпечено: 
1) проведенням практичних занять на курсах підвищення кваліфікації за 
принципами дослідницького навчання з використанням цифрових навчальних 
лабораторій; 2) упровадженням нового підходу до написання курсових робіт, 
введенням рефлексивного щоденника, різних форм презентації тощо; 
3) проведенням тренінгів («Психолого-педагогічний супровід науково-
дослідницької діяльності школярів» та «Учитель як учений: працюємо над 
авторським науково-дослідницьким проєктом»); 4) залученням учителів до 
написання наукових статей, тез; активної участі в наукових і науково-методичних 
заходах («Створення умов для розвитку творчої особистості педагогів, формування 
креативної команди, налагодження оптимальних міжособистісних відносин у 
колективі»; «Наукові пікніки в Україні як форма популяризації науки серед 
учнівської та студентської молоді»; «Інновації в освітньому просторі МАН»; 
«Ефективні сучасні методи групової роботи з учнями МАН у гуртках та секціях»; 
«Сучасні методи дослідницького навчання»; «Підготувати в школі вченого: як?»; 
«Інноваційні форми партнерської співпраці: заклад загальної середньої освіти – 
обласне відділення Малої академії наук України – заклад вищої освіти» тощо). 

Третій, контрольно-рефлексивний, етап був спрямований на здійснення аналізу 
результатів формувальних заходів, рефлексивного аналізу проведеної роботи в 
цілому, створення умов для подовження формувального ефекту та його поширення. 
Формування готовності вчителів до організації науково-дослідницької діяльності 
забезпечено проведенням майстер-класів у межах професійних наукових свят, 
зокрема за темою «Дослідницьке навчання: новітні стратегії та техніки», а також 
пролонгованим впливом збагаченого дослідницького середовища закладу освіти. 

Експериментальна перевірка розроблених організаційно-педагогічних умов 
підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-
дослідницької діяльності учнів надає змогу стверджувати про їх ефективність, що 
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підтверджено отриманою статистично значущою різницею коефіцієнтів сформованості 
готовності вчителів експериментальних груп до організації науково-дослідницької 
діяльності учнів за результатами констатувального й контрольного зрізів, а також 
відсутністю такої різниці за результатами вимірювань у контрольних групах (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка коефіцієнтів сформованості готовності вчителів експериментальних 
груп до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

Компонент готовності вчителів до 
організації НДД учнів (коефіцієнт) 

Експериментальні групи 

ЕГ1 ЕГ2 

Конст. Контр. Конст. Контр. 

Ціннісно-мотиваційний (Кцм) 0,19 0,61 0,23 0,65 

Когнітивний (Кк) 0,31 0,87 0,19 0,9 

Конструктивний (Ккон) 0,28 0,78 0,36 0,82 

Рефлексивний (Кр) 0,21 0,63 0,27 0,7 

Загальний коефіцієнт (К) 0,2475 0,7225 0,2625 0,7675 

 
Здійснений розподіл коефіцієнтів сформованості готовності вчителів 

експериментальних груп до організації науково-дослідницької діяльності учнів дає 
підстави стверджувати: якщо коефіцієнт перебуває в межах від 0,00 до 0,32, то 
загальний рівень є низьким (початковим), якщо між 0,33 до 0,66 – середнім, якщо 
між 0,67 до 1,00 – високим. 

Відтак, отриманий загальний коефіцієнт сформованості готовності вчителів 
експериментальних груп до організації науково-дослідницької діяльності учнів в 
ЕГ1 та ЕГ2 на констатувальному етапі перебував у межах початкового рівня, а на 
контрольному етапі – високого рівня. Підрахування коефіцієнтів кореляції за 
результатами вимірювань у контрольних групах таким самим способом засвідчило 
відсутність їх значущої різниці, оскільки r (КГ1) = 0,18 та r (КГ2) = 0,23 при 
табличному значенні rкритичн = 0,669, r < rкритичн. 

Таким чином, здійснена експериментальна перевірка теоретично визначених 
організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів у системі післядипломної 
освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів надає змогу 
стверджувати про їх ефективність. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження 
організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішну підготовку вчителів у 
системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 
учнів. Одержані результати підтвердили правомірність гіпотези, покладеної в його 
основу, а реалізовані мета й завдання надають змогу зробити загальні висновки. 

1. Результати аналізу зарубіжних та українських наукових праць, 
присвячених дослідженню особливих вимог до вчителя, який працює з 
обдарованими дітьми; змісту дослідницької компетентності педагога в цілому та в 
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умовах запровадження Концепції Нової української школи зокрема, а також 
загальних вимог до вчителів, які здійснюють організацію дослідницької діяльності 
учнів, дають підстави розуміти під професійною готовністю вчителя до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів складне, системне особистісно-професійне 
утворення, що визначає здатність педагога організувати, активізувати, 
супроводжувати дослідницьку діяльність учнів з отримання нових наукових знань 
шляхом застосування методів наукового пізнання. 

2. Готовність учителя до організації науково-дослідницької діяльності учнів 
має тришарову рольову будову, оскільки педагог виконує три головні ролі, які у 
своїй єдності забезпечують успішність його професійної діяльності, а саме: 
вчителя, науковця та наукового керівника. Вона інтегрує в собі ціннісно-
мотиваційний (система професійних установок, цінностей та інтересів учителя), 
когнітивний (система різнорівневих професійних знань учителя як орієнтаційної, 
інформаційної основи його діяльності), конструктивний (система професійних умінь 
як засвоєних фахівцем комплексних способів успішного виконання складної 
професійної дії) і рефлексивний (рефлексивні здібності) компоненти. 

Готовність учителя до організації науково-дослідницької діяльності учнів є 
не перманентним, нестійким явищем, вона має постійно цілеспрямовано 
розвиватися, активізуватися в системі післядипломної освіти. 

3. Розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що 
забезпечують ефективність підготовки вчителя в системі післядипломної освіти до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів, а саме: 1) спрямування змісту 
післядипломної педагогічної освіти на усвідомлення вчителями сутності науково-
дослідницької діяльності учнів, методів її організації та супроводу, а також на 
опанування ними дослідницьких методів навчання; 2) формування особистого 
досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів; 3) створення в закладі освіти 
збагаченого дослідницького середовища. 

Кожна з організаційно-педагогічних умов забезпечена комплексом різноманітних 
форм і методів навчання, що за логікою розгортання реалізуються за настановно-
мотиваційним, змістовно-операційним та контрольно-рефлексивним етапами. 

4. У ході експериментальної перевірки розроблених формувальних заходів 
отримано статистично значущу різницю коефіцієнтів готовності вчителів до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів експериментальних груп за 
результатами констатувального та контрольного вимірювань (r (ЕГ1) = 0,812 та  
r (ЕГ2) = 0,845, rкритичн = 0,669), а також експериментальних і контрольних груп, що 
засвідчило їх ефективність. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-
педагогічні умови підготовки вчителя в системі післядипломної освіти до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів упроваджено в практику роботи 
закладів післядипломної освіти на основі: 1) спецкурсу «Основи організації 
науково-дослідницької діяльності школярів»; 2) авторських тренінгів «Психолого-
педагогічний супровід науково-дослідницької діяльності школярів» та «Учитель як 
учений: працюємо над авторським науково-дослідницьким проєктом»; 3) науково-
методичних семінарів за різноманітною тематикою (постійно діючого та 
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одиничного характеру); 4) спеціального електронного ресурсу на сайті 
регіонального відділення МАН, що забезпечує підтримку самоосвітньої діяльності 
вчителів, їх професійну підтримку; 5) методики створення збагаченого 
дослідницького середовища в закладі освіти завдяки участі вчителів у професійних 
наукових святах, екскурсійних та експедиційних виїздах; реалізації групових 
мініпроєктів дослідницького характеру, використанню ресурсу цифрових 
навчальних лабораторій на заняттях фахового модулю курсів підвищення 
кваліфікації; спеціальному оформленню освітнього середовища. 

Таким чином, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його 
мети – наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що 
забезпечують успішну підготовку вчителів у системі післядипломної освіти до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 
необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 
напрямами, як: формування та розвиток наукової професійної ідентичності 
майбутніх учителів; запровадження технології дослідницького навчання в закладах 
післядипломної педагогічної освіти; розвиток дослідницької компетентності 
вчителів в умовах дуальної освіти тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Тягло Н. В. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів. – Кваліфікаційна наукова 
праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 
національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації досліджено проблему формування готовності вчителів до 
організації науково-дослідницької діяльності учнів. Розкрито й охарактеризовано її 
сутність і зміст (компоненти: когнітивний, конструктивний, рефлексивний), 
визначено особливості її розвитку в умовах післядипломної освіти. 

Розроблено та апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, що 
забезпечують ефективність формувального впливу, а саме: 1) спрямування змісту 
післядипломної педагогічної освіти на усвідомлення вчителями сутності науково-
дослідницької діяльності учнів, методів її організації та супроводу, а також на 
опанування ними дослідницьких методів навчання; 2) формування особистого 
досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів; 3) створення в закладі освіти 
збагаченого дослідницького середовища. 

Визначені організаційно-педагогічні умови впроваджено в процес підвищення 
кваліфікації вчителів на основі спецкурсу «Основи організації науково-дослідницької 
діяльності школярів», розробленого за принципами дослідницького навчання; 
тренінгової роботи; нового підходу до написання курсових робіт, що передбачає 
введення рефлексивного щоденника, різних форм презентації; електронного ресурсу; 
професійних наукових свят; майстер-класів; групових мініпроєктів дослідницького 
характеру; науково-методичних заходів тощо. 

Ключові слова: післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, науково-
дослідницька діяльність учнів, учитель, готовність до організації науково-
дослідницької діяльності, організаційно-педагогічні умови. 

 
АННОТАЦИЯ 

Тягло Н. В. Подготовка учителей в системе последипломного 
образования к организации научно-исследовательской деятельности 
учащихся. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Запорожский национальный университет, Запорожье, 2020. 

В диссертации исследована проблема формирования готовности учителей в 
системе последипломного образования к организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся. Раскрыто и проанализировано содержание научных 



19 

подходов к особенностям требований к учителю, который работает с одаренными 
детьми; содержанию исследовательской компетентности учителя в целом и в 
условиях реализации Концепции Новой украинской школы в частности, а также 
общих требований к педагогам, которые осуществляют организацию 
исследовательской деятельности учащихся. Это дало основания понимать под 
профессиональной готовностью учителя к организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся сложное, системное личностно-профессиональное 
образование, определяющее способность педагога организовывать, активизировать, 
сопровождать исследовательскую деятельность учащихся, направленную на 
получение новых научных знаний, путем применения методов научного познания и 
интегрирующее в себе ценностно-мотивационный, когнитивный, конструктивный и 
рефлексивный компоненты. Обосновано, что готовность учителя к организации 
научно-исследовательской деятельности учащихся имеет трехслойное ролевое 
строение, поскольку педагог выполняет три главные роли, которые в своем единстве 
обеспечивают успешность его профессиональной деятельности, а именно: учителя, 
ученого и научного руководителя. 

Разработан комплекс организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих успешность профессиональной подготовки учителей к 
организации научно-исследовательской деятельности учащихся, а именно: 
1) направленность содержания последипломного педагогического образования на 
осознание учителями сущности научно-исследовательской деятельности учащихся, 
методов ее организации и сопровождения, а также на овладение ими 
исследовательскими методами обучения, что обеспечивается: метапредметным 
подходом к организации образовательного процесса в курсовой и межкурсовой 
периоды; приоритетом проблемных, эвристических, проективных и 
исследовательских методов; 2) формирование личного опыта научно-
исследовательской деятельности учителей благодаря погружению педагогов в 
самостоятельные и групповые научные исследования, в том числе с 
использованием ресурсов цифровых лабораторий и других современных 
информационных технологий; модернизации подходов к подготовке выпускной 
курсовой работы (на основании принципов личностного целеполагания, 
контекстности, плановости, производительности, валеологичности, а также 
элективности обучения и актуализации его результатов); развития 
профессиональной идентичности ученого-исследователя и актуализации 
соответствующего профессионального поведения; 3) создание в учебном заведении 
обогащенной исследовательской среды благодаря участию учителей в 
профессиональных научных праздниках, экскурсионных и экспедиционных 
выездах; реализации групповых мини-проектов исследовательского характера; 
специальному оформлению образовательной среды. 

Разработанные организационно-педагогические условия внедрены в процесс 
повышения квалификации учителей на основе: спецкурса «Основы организации 
научно-исследовательской деятельности школьников», разработанного по 
принципу исследовательского обучения; тренинговой работы; нового подхода к 
написанию курсовых работ; электронного ресурса; профессиональных научных 
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праздников; мастер-классов; групповых мини-проектов исследовательского 
характера; научно-методических мероприятий и т. под. 

В диссертации описан педагогический эксперимент по реализации 
выявленных условий, анализ результатов которого полностью подтвердил гипотезу 
исследования. Полученная статистически значимая разница комплексного 
показателя сформированности готовности учителей экспериментальных групп к 
организации научно-исследовательской деятельности учащихся до и после 
внедрения формирующих мероприятий свидетельствует об эффективности 
реализованных организационно-педагогических условий. 

Ключевые слова: последипломное образование, повышение квалификации, 
научно-исследовательская деятельность учащихся, учитель, готовность к 
организации научно-исследовательской деятельности, организационно-
педагогические условия. 

 
SUMMARY 

Tyaglo N. V. Training of teachers in the system of postgraduate education for 
the organization of research activities of students. – Qualified scientific work on the 
rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 
pedagogical sciences (Ph.D) on a specialty 13.00.04 – the theory and technique of 
professional education. – Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 2020. 

The dissertation investigates the problem of formation of teachers’ readiness to 
organize the research activity of students. Its essence and components (cognitive, 
constructive, reflexive) are revealed and characterized, the peculiarities of its 
development in the conditions of postgraduate education are determined. 

A set of organizational and pedagogical conditions has been developed and tested 
to ensure the effectiveness of the formative impact: 1) directing the content of 
postgraduate pedagogical education to teachers awareness of the essence of students' 
research activities, methods of its organization and support, their skills in research 
methods; 2) formation of personal experience of research activity of teachers; 3) creation 
of an enriched research environment in the educational institution. 

Certain organizational and pedagogical conditions that have been introduced in the 
process of professional development of teachers are based on: special course 
«Fundamentals of the organization of research activities of students», developed on the 
principles of research education; training work; a new approach to writing term papers, 
which involved the introduction of a reflective diary and various forms of presentation; 
electronic resources; professional scientific holidays; master classes; mini-research 
projects made in groups; scientific and methodical measures, etc. 

Key words: postgraduate education, advanced training, research activity of 
students, teacher, readiness to organize research activity, organizational and pedagogical 
conditions. 
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