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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 (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020. 

У дисертації теоретично узагальнено та експериментально визначено 

організаційно-педагогічні умови професійної підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

На підставі здійсненого аналізу наукових підходів до розуміння 

сутності наукової та дослідницької діяльності людини, науково-

дослідницька діяльності учнів визначена цілеспрямованою, усвідомленою, 

поліфункціональною, творчою активністю учнів, що спрямована на 

отримання наукового результату та здійснюється ними відповідно етапам 

наукового пошуку. Основними характерними властивостями науково-

дослідницької діяльності учнів є: 1) забезпечує соціалізацію школярів за 

науково-дослідницьким типом; 2) відповідає критеріям наукового знання та 

спрямована на дослідження складних, поліфункціональних, нестійких 

систем; 3) має творчий характер, здійснюється в умовах невизначеності, 

новизни; 4) забезпечується комплексом базових дослідницьких умінь 

відповідно етапам наукового пошуку, предметної та мисленнєвої діяльності 

за трьома фазами – проєктувальної, технологічної та рефлексивної; 

5) відбувається за рівнями освоєння; 6) має формальний результат та 

особистісний, неформальний результат – якісні зміни психологічної сфери, 

суб’єктних якостей школяра; 7) може реалізовуватись за різними 

організаційними формами як у закладах позашкільної, так і у закладах 

загальної середньої освіти; 8) її ефективність залежить від комплексу 
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суб’єктних та організаційних чинників, серед яких одним з найзначущих є 

підготовленість учителя до її організації. 

Результати здійсненого аналізу наукових підходів щодо: особливих 

вимог до вчителя, який працює з обдарованими дітьми, змісту 

дослідницької компетентності вчителя в цілому та в умовах запровадження 

Концепції Нової української школи зокрема, а також загальних вимог до 

педагогів, які здійснюють організацію дослідницької діяльності учнів, 

створили підґрунтя під професійною готовністю вчителя до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів розуміти складне, системне 

особистісно-професійне утворення, що визначає здатність педагога 

організувати, активізувати, супроводжувати дослідницьку діяльність учнів 

з отримання нових наукових знань шляхом застосування ними методів 

наукового пізнання та інтегрує в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

конструктивний і рефлексивний компоненти. 

Готовність вчителя до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів має тришарову будову, що визначається його трьома професійними 

ролями: 1) вчитель; 2) науковець; 3) науковий керівник. 

Професійна готовність учителя до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів є неперманентним, нестійким явищем внаслідок надмірної 

складності тих педагогічних явищ, які стають її предметом. Відтак, вона має 

постійно цілеспрямовано розвиватися, активізуватися у системі 

післядипломної освіти, для чого мають бути створені особливі умови. 

Здійснений аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки 

вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів дає змогу свідчити про її: 1) системність, 

послідовність та 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 та закладу освіти; 

2) формальну представленість у змісті освіти (наявність спеціальних 
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сертифікаційних програм, проходження яких дає право вчителю навчати 

обдарованих учнів, організовувати їх наукову діяльність, а також 

гармонійне поєднання інваріантних та варіативних (за вибором вчителя), 

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.  

Здійснений аналіз вітчизняного досвіду післядипломної педагогічної 

освіти дає змогу констатувати про ситуативний, несистемний характер 

підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів, 

що проявляється в одиничних, фрагментарних формах роботи. 

Ґрунтуючись на результатах здійсненого аналізу існуючого досвіду 

підготовки вчителів до організації науково-дослідницько діяльності учнів, а 

також методологічних положеннях системного, синергетичного, 

інформаційного, діяльнісного, особистісно-зорієнтованого, контекстного, 

середовищного, андрагогічного та системно-динамічного підходів, 

розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують ефективність: 1) спрямування змісту післядипломної 

педагогічної освіти на усвідомлення вчителями сутності науково-

дослідницької діяльності учнів, методів її організації та супроводу, а також 

на опанування ними дослідницькими методами навчання; 2) формування 

особистого досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів; 

3) створення у закладі освіти збагаченого дослідницького середовища.  

Реалізація кожної із 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, після аудиторна; за 

опосередкованістю навчання – очна, дистанційна; за особливістю 

організації навчальної роботи - лекційне заняття, практичне заняття, 
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самостійна робота) і методів навчання (проєктних, рефлексивних, ігрових, 

евристичних, дослідницьких, методів створення збагаченого освітнього 

середовища тощо) в своєму етапному (настановно-мотиваційному, 

змістовно-операційному та контрольно-рефлексивному) розгортанні. 

Критеріями успішності підготовки вчителів у системі післядипломної 

освіти до організації науково-дослідницько діяльності учнів визначені: 

1) ціннісний, що відображає сформованість ціннісно-мотиваційного 

компоненту готовності (ціннісне ставлення до науково-дослідницької 

діяльності; наукова спрямованість та пізнавальну/дослідницьку активність; 

мотивація до професійного розвитку в цілому та до розвитку у науковій 

сфері зокрема; мотивація до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів, установка на дотримання норм кодексу етики науковця); 

2) знаннєвий, який визначає сформованість когнітивного компоненту 

(усвідомленість сутності наукових досліджень, науково-дослідницької 

діяльності та особливостей її організації і супроводу; усвідомленість себе як 

вчителя, науковця та наукового керівника) та 3) вміннєвий, що віддзеркалює 

сформованість конструктивного та рефлексивного компонентів 

(сформованість когнітивних, метакогнітивних, науково-дослідницьких, 

проєктувальних, дидактичних, комунікативних, організаційних та 

рефлексивних умінь фахівців). 

Зважаючи на відсутність єдиного підходу до діагностики готовності 

вчителя до організації науково-дослідницької діяльності учнів, 

невизначеності діагностичних процедур та виходячи із власного розуміння 

сутності цього явища, розроблений комплекс діагностичних методик за 

всіма визначеними критеріями.  

За результатами експериментальної перевірки визначених 

організаційно-педагогічних умов, розроблених формувальних заходів 

отримано статистично значущу різницю коефіцієнтів готовності вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів експериментальних груп 
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за результатами констатувального та контрольного вимірювань, а також 

експериментальних і контрольних груп, що засвідчило про їх ефективність. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені 

організаційно-педагогічні умови підготовки вчителя у 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 

одиничного характеру); 4) забезпечення роботи спеціального електронного 

ресурсу на сайті регіонального відділення МАН, що забезпечує підтримку 

самоосвітній діяльності вчителів, їх професійну підтримку; 5) створення 

збагаченого дослідницького середовища у закладі освіти завдяки: участі 

вчителів у професійних наукових святах, екскурсійних та експедиційних 

виїздах; реалізації групових міні-проєктів дослідницького характеру, 

використанню ресурсу цифрових навчальних лабораторій на заняттях 

фахового модулю курсів підвищення кваліфікації; спеціальному 

оформленню освітнього середовища. 

Ключові слова: післядипломна освіта, науково-дослідницька 

діяльність, вчитель, організаційно-педагогічні умови, збагачене досліднице 

середовище. 

ABSTRACT 

Tyaglo N.V. Training of teachers in the system of postgraduate 

education for organization of scientific and research work of students. – On 

the rights of manuscript. 

The thesis to receive PHD in pedagogical sciences (Philosophy Doctor), 

speciality 13.00.04 – theory and methodology of professional training. –

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  
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The dissertation theoretically generalizes and experimentally defines 

organizational and pedagogical conditions of teachers 'professional training in the 

system of postgraduate education for the organization of students' scientific and 

research activities. 

Based on the analysis of scientific approaches to understanding the nature 

of human scientific and research activities, students' scientific and research 

activities are determined by purposeful, conscious, multifunctional, creative 

activity of students, aimed at obtaining scientific results and carried out by them 

in accordance with the stages of scientific search. 

The main characteristics of students' scientific and research activities are: 

1) it provides for the socialization of students according to the research type; 

2) meets the criteria of scientific knowledge and is aimed at the study of complex, 

multifunctional, unstable systems; 3) is creative, carried out in the conditions of 

uncertainty, novelty; 4) it is provided with a complex of basic research skills 

according to the stages of scientific search, subject and thinking activity in three 

phases - design, technological and reflective; 5) occurs at the levels of 

development; 6) has a formal result and a personal, informal result - qualitative 

changes in the psychological sphere, subjective qualities of the student; 7) can be 

implemented in different organizational forms both in out-of-school and general 

secondary education institutions; 8) its effectiveness depends on a set of 

subjective and organizational factors, among which one of the most important is 

the teacher's readiness for its organization. 

The results of the analysis of scientific approaches concerning: special 

requirements for the teacher working with gifted children, the content of the 

research competence of the teacher as a whole and in the context of the 

introduction of the Concept of the New Ukrainian School in particular, as well as 

the general requirements for teachers who organize the students' research 

activities, the professional readiness of the teacher to organize the scientific and 

research activities of students to understand the complex, systematic personal and 

professional formation that determines the ability of the teacher organize, activate 

research activities accompany students to obtain new scientific knowledge by 
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applying their methods of scientific knowledge and integrates value-motivational, 

cognitive, constructive and reflective components. 

The readiness of the teacher to organize the students' scientific and research 

activities has a three-layer structure, which is determined by his three professional 

roles: 1) teacher; 2) scientist; 3) supervisor. 

The professional readiness of the teacher to organize the students' scientific 

and research activities is a permanent, unstable phenomenon. Therefore, it should 

be constantly targeted to develop, activate in the system of postgraduate 

education, for which special conditions should be created. 

The analysis of the foreign experience of professional training of teachers 

in the system of postgraduate education in the organization of research activities 

of students makes it possible to testify to it: 1) systematicity, consistency and 

determination of national standards, which determine the requirements 

specifically for teachers, their professional activity, in which researchers is its 

integral component, and its results - the criterion of the quality of teacher's 

educational activity and educational institution; 2) formal representation in the 

content of education (the presence of special certification programs, the passage 

of which entitles the teacher to teach gifted students, to organize their scientific 

activities, as well as a harmonious combination of invariant and variational (at the 

teacher's choice), long-term and short-term training programs; 3) the orientation 

on the activation of research activities of teachers (research projects, research, 

scientific publications) as a determinant of the success of the student's research 

activities. 

The analysis of the national experience of postgraduate pedagogical 

education makes it possible to ascertain the situational, non-systematic nature of 

teacher preparation for the organization of scientific and research activities of 

students, which is manifested in single, fragmentary forms of work. 

Based on the results of the analysis of the existing experience of preparing 

teachers for the organization of students' research activities, as well as the 

methodological provisions of systematic, synergistic, information, activity, 

personality-oriented, contextual, environmental, andragogical and systematic-
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dynamic approaches, development of conditions that ensure effectiveness: 

1) directing the content of postgraduate pedagogical education to teachers' 

awareness of the essence of scientific research of students, methods of 

organization and support, as well as their mastery of research methods training; 

2) formation of personal experience of teachers' research activities; 3) creation of 

an enriched research environment in the educational establishment. 

The implementation of each of the organizational and pedagogical 

conditions involves the introduction of different forms (by the number of teachers 

- individual, group, collective, frontal; by the stage of postgraduate education - 

course and inter-course; at the place of study - classroom, after classroom, indirect 

by the peculiarity of the organization of educational work - lectures, practical 

classes, independent work) and teaching methods (project, reflexive, game, 

heuristic, research, methods of creating enriched education their environment, 

etc.) in its step-by-step (motivational, meaningful, operational, and control-

reflexive) deployment. 

The criteria for successful preparation of teachers in the system of 

postgraduate education for the organization of research activities of students are 

defined: 1) value, which reflects the formation of the value-motivational 

component of readiness (value attitude to research activities; scientific orientation 

and cognitive / research development; in general and to the development in the 

scientific field in particular; motivation for the organization of research activities 

of students, the establishment of compliance with the code of ethics and a 

scientist); 2) knowledge that determines the formation of the cognitive component 

(awareness of the essence of scientific research, research activities and features of 

its organization and support; awareness of himself as a teacher, scientist and 

scientific leader), and 3) the variable, reflecting the formation of constructive 

components of constructive cognitive, metacognitive, research, design, didactic, 

communication, organizational and reflexive skills of specialists). 

Despite the absence of a unified approach to diagnostics of teacher's 

readiness for organization of students' scientific and research activities, 

uncertainty of diagnostic procedures and based on their own understanding of the 
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essence of this phenomenon, a complex of diagnostic methods was developed 

according to all defined criteria. 

According to the results of the experimental verification of certain 

organizational and pedagogical conditions, the developed educational measures, 

a statistically significant difference between the coefficients of teachers' readiness 

to organize the research activities of the students of the experimental groups was 

obtained, as well as the experimental and control groups. 

The theoretically grounded and experimentally tested organizational and 

pedagogical conditions for teacher preparation in the system of postgraduate 

education for the organization of students' research activities have been 

introduced into the practice of postgraduate education institutions on the basis of: 

1) the special course «Fundamentals of the organization of research activities»; 

2) author's trainings «Psychological and pedagogical support of students' research 

activities» and «Teacher as a scientist: we are working on an author's research 

project»; 3) scientific and methodological seminars on various topics (permanent 

and single); 4) provision of work of a special electronic resource on the website 

of the regional branch of the Small Academy of Sciences, which provides support 

for teachers' self-educational activities, their professional support; 5) creation of 

an enriched research environment in the educational establishment through: 

participation of teachers in professional scientific holidays, field trips and 

expeditions; realization of group mini-projects of research character, use of the 

resource of digital educational laboratories in the classes of the professional 

module of courses of advanced training; special design of the educational 

environment. 

Key words: postgraduate education, scientific and research activity, 

teacher, organizational and pedagogical conditions, enriched research 

environment. 
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ВСТУП 

 

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-дослідної 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 та 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 індивідуальній освітній 

траєкторії учня, що передбачає, зокрема, здобуття ним середньої освіти 
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наукового профілю, та домінуванням у закладах загальної середньої освіти 

переважно 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 [21], О. Зимня [51], П. Осипов [21], 

О. Подд’яков [118], О. Савенков [133] та ін.); зміст навчально-дослідницької 

й науково-дослідницької роботи школярів, а також чинники її успішності 

(О. Антонова [4], І. Гребеньов [78], А. Карпов [60-63], О. Лебедєва [78] та 

ін.); особливості науково-дослідницької діяльності школярів в умовах 

Малої академії наук (В. Вербицький [18], В. Демьяненко [33], 

Л. Ковбасенко [69], С. Сьома [157], Л. Тихенко [158] та ін.); специфічні 

вимоги до вчителя, який працює з обдарованими дітьми (А. Деркач [34], 

Т. Доцевич [39], М. Кашапов [65], В. Шадриков [173] та ін.); зміст 

дослідницької компетентності вчителя в цілому (B. Durette, М. Fournier, 

M. Lafon [187], М. Головань [24], В. Загвязинський [43], С. Кравченко [74], 

G. Nuthall [198], І. Попович [111], В. Сахарова [136], С. Сисоєва [144], 

Дж. Хетті [188], А. Хуторський [171], О. Шквир [175] та ін.) та в умовах 

запровадження Концепції Нової української школи зокрема, а також 

загальні вимоги до педагогів, які організують дослідну діяльність учнів 

(О. Леонтович [80-83], Л. Набока [96], О. Обухов [105; 106], О. Поддьяков 

[117; 118], П. Середенко [142] 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, 
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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; 
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– 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 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 
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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 та 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 
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оформленню освітнього середовища; 

– уточнено зміст понятійно-категоріального апарату теорії професійної 

підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

(«науково-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 
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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 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 
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– 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. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

1.1. Наукові підходи до розуміння сутності науково-дослідницької 

діяльності учнів 

 

Однією із значущих проблем сучасної вітчизняної системи 

післядипломної педагогічної освіти є розвиток професійної компетентності 

вчителів в аспекті їх взаємодії з обдарованими дітьми, організації та 

супроводу науково-дослідницької діяльності учнів. 15-20 років тому, на 

нашу думку, в Україні спостерігалося значне посилення уваги до цієї 

проблеми. Це виявлялося як у наявності у навчальних планах курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників окремих спецкурсів, так 

і проведення значної кількості науково-методичних заходів у міжкурсовий 

період (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів та ін.), що сприяло 

певній підготовці вчителів до роботи з обдарованими учнями. Насьогодні, 

проблема відтоку обдарованої молоді закордон, інформаційний характер 

сучасного суспільства та префігуративний тип сучасної культури, в якій 

старші покоління вчяться у молодших (за М. Мід), значно посилюють 

необхідність пошуку нових підходів до забезпечення цілісної готовності 

педагогів до взаємодії з обдарованими учнями, активізації їх науково-

дослідницької діяльності. 

Варто, крім того, згадати, що як зазначалось у Концепції Державної 

програми роботи з обдарованою молоддю, в Україні склалася критична 

ситуація з поповненням національної науки молодими кадрами. «Старіння» 

української науки уже сьогодні негативно позначається на інноваційно-

технологічному розвитку держави. Неефективно використовується 
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інтелектуальний і творчий потенціал обдарованих учнів і студентів. 

Відсутні сприятливі умови для реалізації їх здібностей [72]. Все це 

загострює необхідність оновлення змісту післядипломної освіти педагогів, 

його спрямування на розвиток цілісної готовності фахівців до роботи з 

обдарованими учнями, до організації їх науково-дослідницької діяльності. 

 Передусім, визначимо сутність такої категорії як науково-

дослідницька діяльність, розглянемо її родову та видові ознаки. 

 Отже, виходячи із логіки наукового пізнання, родовою ознакою є 

категорія діяльності, а відтак, науково-дослідницька діяльність є 

усвідомленою, цілеспрямованою активністю людини, що спрямована на 

пізнання та перетворення нею навколишньої дійсності та внутрішнього 

світу. За своєю змістовою структурою науково-дослідницька діяльність 

характеризується: метою, завданнями, об’єктом, суб’єктом, умовами, 

етапами, засобами, результатом. 

 А її головними ознаками є: суб’єктність, предметність. 

 Аналізуючи видові ознаки поняття «науково-дослідницька 

діяльність» зазначимо, що згідно із ст. 1 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», наукова діяльність – це інтелектуальна 

творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук 

шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження [44].  

 Наукова діяльність має два виміри – як індивідуальна наукова 

діяльність – процес наукової роботи окремого дослідника та колективна – 

діяльність усього колективу вчених, що працюють в одній галузі науки. 

 Розглядаючи індивідуальну наукову діяльність варто зауважити, шо її 

особливостями є такі: 

 - чітка предметність, тобто зосередженість на дослідженні певного 

предмету, що визначається метою діяльності; 

 - обґрунтованість попередніми науковими пошуками; 
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 - використання наукової термінології та вибудовування наукового 

понятійного апарату; 

 - об’єктивізація наукового результату у письмовому вигляді. 

 Колективна наукова діяльність відрізняється: 

  - плюралізмом наукової думки; 

  - особливою комунікацією у співтоваристві вчених 

(опосередкованою – через спеціально організовані наукові й науково-

практичні заходи, наукову літературу та неопосередкованою); 

  - особливим механізмом впровадженням результатів [101]. 

 Отже, головними ознаками наукової діяльності є її раціональний, 

творчий характер та спрямованість на отримання наукового результату. 

Результатом наукової діяльності є науковий результат – нове наукове 

знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових 

досліджень та зафіксоване на носіях інформації. Науковий результат може 

бути у формі звіту, опублікованої статті, наукової доповіді, наукового 

повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 

наукового відкриття, проєкту нормативно-правового акту, нормативного 

документа або науково-методичних документів, підготовка яких потребує 

проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову 

[147]. 

 Науковий результат має такі властивості як: 

 - кумулятивний характер, тобто доповнення, поєднання, інтегрування 

нових знань зі старими; 

 - диференціація та інтеграція, тобто розщеплення на окремі наукові 

галузі, а також поєднання у загальні теорії, що дають змогу пояснити 

розрізнені факти [101]. 

Крім того, варто відзначити про те, що в сучасному науковому та 

освітньому просторі існують два близькі формулювання, а саме: науково-

дослідна та науково-дослідницька діяльність. Згідно зі Словником 
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української мови [147], слова «дослідний» і «дослідницький» є синонімами 

в значенні «пов’язаний з науковим дослідженням».  

Термін «науково-дослідна» використовується в аспекті того, що 

«стосується досліду, пов’язаний з науковим дослідженням; призначений для 

проведення дослідів» та вживається зі словами: робота, гурток, завод, 

інститут, центр, ділянка, лабораторія, організація, станція, установа, 

господарство, підприємство, поле, рослини, тварини» [147]. 

Термін «науково-дослідницький» уживається в аспекті 1) «який 

стосується дослідника, належний йому, вживається зі словами: колектив, 

група, задум, інтерес, метод, підхід, рівень, характер, діяльність, енергія, 

настанова, праця; 2) «призначений для проведення дослідів: дослідницька 

кімната» [147]. 

Отже, здійснений аналіз етимології зазначених слів дає змогу 

стверджувати, що хоча терміни «науково-дослідний» та «науково-

дослідницький» і вважаються синонімічними, але в парі зі словом 

«діяльність людини» частіше використовується термін «науково-

дослідницька», в парі зі словами «установа, інститут» - «науково-

дослідний». Відтак, характеризуючи особливу діяльність людини, що 

спрямовується на проведення певних дослідів, коректно використовувати 

термін «науково-дослідницька діяльність». 

Слідуючи логіці нашого дослідження, розкриємо особливості 

дослідницької діяльності. 

Передусім зазначимо, що визначенням специфіці дослідницької 

діяльності людини присвячені праці таких учених як Є. Гирфанова [21], 

О. Зимня [51], О. Леонтович [80], О. Обухов [105], П. Осипов [21], 

О. Поддьяков [118], О. Савенков [133],Е. Семенюк [141], О. Шашенкова 

[51] та ін. 

Дослідницька діяльність, як свідчать результати наукових пошуків 

фізіологів, притаманна людині філогенетично – у приматів існує вона у 

формі «безкорисливої допитливості» (І. Павлов [113]), «дослідницького 
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імпульсу» (Н. Войтоніс), «обстежувальної діяльності» (Н. Ладигіна-Котс) 

[93].  

Серед безумовних рефлексів І. Павлов окремо виокремлював 

орієнтувально-дослідницький рефлекс к первинну психічну реакцію 

організму на новий стимул. Рефлекс життя, як стверджував учений, 

складається з багатьох рефлексів, проте найсильнішими поміж інших, які 

супроводжують людину протягом життя з першого і до останнього її дня є 

харчовий рефлекс та орієнтувальний, дослідницький рефлекси [113]. 

Дослідницький рефлекс, як указував І. Павлов, є базисною властивістю 

психіки, що зумовлює життєздатність організмів у поліверсійному 

середовищі існування. 

З появою науки та через науку, за твердженням О. Леонтовича, 

дослідження стає культурним явищем, отримує свою історію, методологію, 

інститути. З появою науки з’являється окрема соціальна група людей – 

вчені, головним видом діяльності яких є дослідження [80].  

Дослідницька діяльність у сучасній науці розуміється однією з форм 

дослідницької активності людини.  

Так, дослідницька активність є невід’ємною частиною поведінки 

будь-якої живої істоти як умова її виживання та розвитку у мінливому 

середовищі.  

Вона є творчим ставленням людини до світу, що виявляється у 

мотиваційній готовності та інтелектуальній здатності до пізнання 

реальності шляхом практичної взаємодії з нею, до самостійної постановки 

різноманітних дослідницьких цілей, до створення нових способів і засобів 

дослідження та їх використання для подальшого пізнання (О. Подд’яков 

[117]). 

Дослідницька активність людини є способом освоєння дійсності через 

обстеження об’єкта, пошук та вивчення невідомого, формулювання гіпотез, 

проблем; результатом такого освоєння дійсності є здобуття знань та 

індивідуального досвіду взаємодії з нею (О. Скотнікова [145]).  



 28 

Дослідницьку активність людини як складне психічне явище доцільно 

розглядати на трьох рівнях, виходячи із положень суб’єктного підходу 

(О. Брушлінський, С. Рубінштейн та ін.), в якому категорія суб’єкта 

відображає активну позицію людини у світі, її здатність до перетворення 

навколишнього середовища та себе у відносинах з ним, якісно визначений 

спосіб самоорганізації, розвитку, самоздійснення людини.  

Відтак, на першому, індивідному рівні дослідницька активність є 

орієнтувальною (дослідницькою реакцією) та пошуковою поведінкою 

людини, що забезпечує ефективне орієнтування у середовищі з метою 

збереження та підтримки цілісності організму та системи життєвих зв’язків. 

Дослідницька активність має переважно недовільний характер та 

реалізується організмом з метою адаптації до мінливих умов існування. 

Психологічним підґрунтям дослідницької активності цього рівня є 

орієнтувальний рефлекс та елементарна пізнавальна потреба [145]. На 

виникнення дослідницьких реакцій та пошукової поведінки значний вплив 

мають характеристики об’єктів, з якими взаємодіє індивід, а також ступінь 

невизначеності умов його життєдіяльності, тобто особливості ситуації. 

Значний вплив мають такі характеристики об’єкта як «новизна», 

«неочікуваність», «дивність» тощо (О. Подд’яков [117]). Як тільки 

можливості зштовхування з новизною втрачаються, об’єкт дослідницьких 

дій стає звичним, знайомим – інтерес до нього значно зменшується 

(Д. Ельконін [180]. 

Отже, індивідний рівень дослідницької активності є найпершим, 

генетично раннім та грає важливу роль у становленні наступних рівнів. 

На другому, особистісному рівні, дослідницька активність отримує 

більш стійкий характер. Вона реалізується у формі реагування на незвичні 

або значущі об’єкти, у допитливості як прагненні узнати щось нове, а також 

в орієнтувальних, дослідницьких діях, що виникають у проблемних 

ситуаціях та спрямованих на вирішення мисленнєвих завдань. Даний рівень 

дослідницької активності може виявлятися у формі дослідницької 
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діяльності як спеціально організованого процесу пошуку, вивчення того чи 

іншого об’єкта дійсності. Як зазначає А. Скотнікова, дослідницька 

активність у цьому контексті може носити ситуативний та парціальний 

характер, реалізується в модальності актуального. Її виникнення зумовлено 

наявною ситуацією життєдіяльності, актуальними переживаннями та  

частковими життєвими завданнями. Вона розглядається як спосіб вивчення 

дійсності та самовираження людини, але не є тим особистісним ресурсом, 

який може використовувати людина з метою саморозвитку [145, с. 86].  

Психічним підґрунтям особистісного рівня дослідницької активності 

є дослідницька позиція як цілісне, складне психічне утворення, що зумовлює 

цілісне ставлення людини до процесу активної, зацікавленої взаємодії з 

дійсністю, її готовність до нового досвіду та вміння виходити за межі 

наявного рівня знань про себе та світ. 

На третьому, суб’єктному рівні дослідницька активність 

виявляється у формі активного вивчення психічного, фізичного, 

соціального середовища у співставленні з потребами, цілями та цінностями 

особистості; вона реалізується довільно та має універсальний характер. 

Дослідницьке ставлення на цьому рівні організації реалізується в 

модальності можливого, воно не залежить напряму від характеристик 

середовища. Дослідницька активність суб’єктного рівня є ініціюється, 

регулюється самою людиною відповідно її цілям та цінностям, є основою 

для самовизначення, саморозвитку [145, с. 88].  

 Отже, виходячи із вищенаведеного, існують декілька форм 

дослідницької активності людини - це: 1) дослідницька поведінка та 

2) дослідницька діяльність.  

Під дослідницькою поведінкою учені розуміють таку активність, що 

спрямована на зменшення збудження, викликаного невизначеністю 

(D. Berlyne), та пошук та отримання нової інформації (G. Fein). Вона 

переважно розглядається як зумовлена вродженою потребою в інформації, 
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пристосування до дійсності, а також характеристиками об’єктів взаємодії 

[145]. 

На думку О. Савенкова [133], в основі дослідницької поведінки 

лежить психічна потреба у пошуковій активності в умовах невизначеної 

ситуації.  

Дослідницька діяльність як форма прояву дослідницької активності 

людини визначається ученими як сукупність дій, спрямованих на активне 

орієнтування в ситуації, її обстеження (П. Гальперин [20]); як творчий 

процес спільної діяльності двох осіб по пошуку рішення невідомого, у ході 

якого здійснюється трансляція культурних цінностей, формування 

світогляду (О. Обухов [105]). 

Дослідницька діяльність – це особливий вид інтелектуально-творчої 

діяльності, що породжується в результаті функціонування механізмів 

пошукової активності та будується на основі дослідницької поведінки. Ця 

діяльність логічно включає до себе мотивувальні фактори (пошукову 

активність) дослідницької поведінки та механізми її здійснення [133]. 

Аналізуючи сутність дослідницької діяльності О. Зимня [51] визначає 

її як специфічну діяльність людини, що регулюється свідомістю та 

зумовлена її прагненням до задоволення пізнавальних та інтелектуальних 

потреб, отримання нового знання, що реалізується у відповідності до 

поставленої мети та наявними об’єктивними законами та обставинами, що 

визначають досяжність мети. Специфіка та сутність такої діяльності 

визначається конкретними способами та засобами дій, постановкою та 

актуалізацією проблеми, виокремленням об’єкта дослідження, організацією 

та проведенням експерименту, описанням та аналізом отриманих фактів, 

підтвердженням чи спростуванням гіпотези. 

На думку психологів, існують два основних прояви дослідницької 

діяльності: орієнтувальний рефлекс та дослідницька реакція. 

Орієнтувальний рефлекс визначається: вмінням людини не тільки дивитися, 

але і бачити, роздивлятися, спостерігати, і як наслідок, сприймати те, на що 
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звертається увага (В. Мухіна). Орієнтувальний рефлекс є чинником, що 

ініціює подальшу пізнавальну діяльність людини, яка, відповідно, 

поділяється на просту орієнтувальну реакцію, що супроводжується 

емоційною реакцією, та складну дослідницьку реакцію, яка проявляється в 

активному маніпулюванні предметом, словесних запитаннях, що 

призводять до більш повного розуміння (К. Обуховський). Для появи 

дослідницької реакції, на чому зауважує В. Мухіна, необхідний не лише 

новий предмет, але і здатність до дослідницької реакції [93]. 

Дослідницька діяльність людини, на відміну від дослідницької 

активності та дослідницької поведінки, є усвідомленою, цілеспрямованою, 

вибудуваною культурними засобами (О. Обухов [105]). Розвиток 

дослідницької діяльності залежить від насиченості та варіативності реалій 

буття людини, а також від цінності дослідницької активності в суспільстві. 

При відсутності таких соціокультурних нормативів дослідницька активність 

буде виявлятися тільки у формі ситуативної спонтанної взаємодії із 

середовищем або при наявності незадоволених базових потреб. При цьому 

дослідницька поведінка не буде розгортатися у складно організовану 

діяльність [106]. 

Отже, значущими чинниками соціокультурного нормування 

дослідницької діяльності у контексті розвитку дитини за думкою сучасних 

психологів [106], є: розвивальне предметне середовище, навколишній 

простір (природа, ландшафт), мова та немовленнєві системи стимуляції, 

культурний текст, гра, взаємодія з дорослими, взаємодія із однолітками 

тощо. 

Як зазначають О. Леонтович [82], Є. Гирфанова, П. Осипов [21], 

дослідницька діяльність є формою організації освітньої діяльності, що 

пов’язана з вирішенням творчих, дослідницьких задач та передбачає 

наявність основних етапів наукового пошуку. Її основними ознаками є: 

наявність методики дослідження обраного явища, власного матеріалу та 

аналізу отриманих самостійно у процесі експериментальної роботи даних, 
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висновків дослідження. Дослідження при цьому розуміється як ідеальний 

спосіб мислення та освоєння людиною навколишньої дійсності, що лише на 

певному історичному етапі увійшов у науку та закріпився у ній. 

Під дослідницькою діяльністю О. Антонова розуміє творчий процес 

спільної діяльності двох суб’єктів (учителя і учня), пов’язана з вирішенням 

творчих дослідницьких завдань із заздалегідь невідомим рішенням, 

результатом якої є формування дослідницького стилю мислення і світогляду 

в цілому, і яка передбачає наявність основних етапів, характерних для 

дослідження у науковій сфері [3]. 

Вченими підкреслюється і ситуація невизначеності, адже результат 

дослідницької діяльності є до кінця невизначеним: це діяльність, пов’язана 

з пошуком невідомого вирішення проблеми (М. Арцев [5]). 

Дослідницька діяльність за своєю сутністю є такою що розвивається 

та на кожному етапі вікового розвитку особистості має свої функції, свої 

значення (О. Леонтович [80] та ін.).  

Так,  

 - у дошкільному та молодшому шкільному віці дослідницька 

діяльність забезпечує збереження дослідницької поведінки як засобу 

розвитку пізнавального інтересу та мотивації навчальної діяльності;  

 - для підліткового віку вона є забезпечує розвиток здатності займати 

дослідницьку позицію, самостійно ставити та досягати навчальні цілі на 

основі застосування елементів дослідницької діяльності у процесі урочної 

роботи та позашкільної освіти;  

 - для старшого шкільного віку вона забезпечує розвиток 

дослідницької компетентності в цілому, передпрофесійних навичок в 

умовах профільної освіти; 

 - у позашкільній освіті – визначає розвиток здібностей дітей щодо 

індивідуальних пізнавальних потреб в умовах гнучких освітніх програм та 

індивідуального супроводу;  
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 - у професійній освіті – розвиток проєктної діяльності, проєктної 

культури через активізацію аналітичних та прогностичних здібностей 

засобами дослідження; 

 - у системі підвищення кваліфікації – розвиток навичок творчого 

проєктування педагогічної діяльності, розвиток дослідницької 

компетентності тощо. 

Дослідницька діяльність за своєю процесуальною структурою 

складається із дослідницьких умінь, які й забезпечують її результативність. 

Дослідницькі уміння у сучасній педагогічній науці розуміють як:  

- інтеграцію спеціальних, усвідомлених, взаємозумовлених дій, що 

забезпечують самостійне створення людиною дослідницького продукту;  

- здатність до самостійних спостережень (дослідів), що формується у 

процесі вирішення дослідницьких завдань;  

- систему інтелектуальних, практичних знань, умінь та навичок, 

необхідних для самостійного проведення дослідження та його частин [19]. 

Структура дослідницьких умінь є складною, неоднорідною. 

Так, на думку О. Подд’якова [118], дослідницькі уміння складаються 

з умінь: цілеспрямовано розглядати предмети та аналізувати їх (розділяти 

на частини та знаходити основні, виокремлювати у частинах складові та 

способи їх поєднання); порівнювати однорідні предмети, відмічаючи 

спільне та різне, робити узагальнення; задавати питання з метою 

знаходження рішення дослідницького завдання та аналізу умов; 

здійснювати розумове планування власної дослідницької діяльності.  

За твердженням О. Савенкова [133], загальними дослідницькими 

вміннями є вміння: бачити проблеми, висувати гіпотези, ставити запитання, 

давати визначення поняттям, класифікувати, спостерігати, 

експериментувати, висловлювати судження, робити умовиводи, 

пояснювати, доводити та захищати власні ідеї. 

П’ять груп дослідницьких умінь визначені Н. Семеновою [139], серед 

яких: уміння організувати свою роботу (організаційні); уміння, пов’язані із 
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здійсненням дослідження (пошукові); вміння працювати із текстом, 

інформацією (інформаційні); уміння оформлювати та презентувати 

результат своєї роботи; уміння, пов’язані з аналізом своєї діяльності та з 

оцінною діяльністю (оцінні).  

 За думкою У. Кукар [75], дослідницькі вміння можливо розподілити 

на такі три групи як: 1) інформаційні – вміння самостійно здійснювати 

пошук необхідної інформації, структурувати та зберігати її; 

2) експериментально-аналітичні – вміння формулювати проблему, 

аналізувати, синтезувати, класифікувати, узагальнювати, порівнювати, 

моделювати, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, вміння 

спостерігати, проводити експеримент, вміння опрацьовувати дані; 

3) рефлексивні (вміння аналізувати, вибудовувати перспективу, 

осмислювати завдання тощо). 

Дуже важливими, на нашу думку, є такі дослідницькі вміння, які 

походять з етичних норм наукового співтовариства. 

Ще у 1942 році Р. Мертоном [89] були визначені такі чотири основні 

цінності науки, які стали нормами наукового співтовариства, а саме: 

1) універсалізм – істинність наукових суджень має оцінюватися 

незалежно від раси, статі, віку, авторитету, звань тих, хто їх формулює; 

2) спільність – наукове знання має вільно ставати спільним 

досягненням; 

3) незацікавленість, неупередженість – вчений має шукати істину 

безкорисно; нагорода або визнання має розглядатися як можливі наслідки 

наукових досягнень, а не самоціль; 

4) раціональний скептицизм – кожний дослідник несе 

відповідальність за оцінку якості того, що зроблено його колегами, він не 

звільнюється від відповідальності за використані у своїй роботі дань колег, 

якщо сам не перевірив точність цих даних. 
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Насьогодні дуже важливим є усвідомлення ще однієї цінності, яка є 

нормою наукового співтовариства, - соціальна відповідальність учених – 

відповідальність за наслідки своїх дій. 

 Важливим, на нашу думку, є виокремлення різних типів дослідницької 

діяльності, а саме: 1) науково-дослідницької та 2) навчально-дослідницької.  

Результатом науково-дослідницької діяльності, виходячи із 

попереднього аналізу змісту поняття «наукова діяльність», є отримання 

нових об’єктивних наукових знань, це діяльність, спрямована на отримання 

наукового результату.  

Навчально-дослідницька діяльність спрямована на розвиток 

дослідницького мислення людини, дослідницької компетентності і не 

передбачає безпосереднє отримання наукового результату; вона забезпечує 

вирішення навчальних проблем, що є вже розробленими наукою. У процесі 

навчально-дослідницької діяльності відбувається розвиток спеціальних 

здібностей учнів, що і визначають її сутність, а саме: бачення проблеми; 

вміння постановки запитань, формулювання гіпотез; здатність 

класифікувати, спостерігати; вміння проведення експерименту; вміння 

структурувати матеріал, формулювати висновки; вміння доводити та 

захищати власні ідеї [106]. Вона, на думку науковців, є передумовою 

входження учня у науково-дослідницьку діяльність, зміст та обсяг якої 

перевищують межі навчальної програми. 

На думку деяких авторів саме приналежність учням є головною 

ознакою навчально-дослідницької діяльності, а науково-дослідницька у 

свою чергу може здійснюватися тільки вченими, фахівцями.  

У своєму дослідженні ми ґрунтуємось на позиції А. Карпова [60] про 

те, що дослідницька діяльність наукового типу (тобто науково-

дослідницька) передбачає усвідомлене прагнення особистості до відкриття 

наукової істини, що визначає життєві цінності та пріоритети, її діяльність 

(навчальну, професійну), норми пізнання та роботи зі знанням. Формування 

такої наукової поведінки, розгортання науково-дослідницької діяльності 
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передбачає тривалого періоду, відтак воно має розпочинатися у шкільному 

віці, що і передбачає соціалізацію школяра за науково-дослідницьким типом 

[61, с. 4]. 

Отже, на нашу думку, науково-дослідницька діяльність може та має 

здійснюватися учнями, особливо що стосується умов Малої академії наук. 

Проте розгортання цієї діяльності потребує особливих умов. 

Важливо відмітити, що у процесі навчально-дослідницької діяльності 

учень, як і вчений, також може отримати науковий результат, але метою 

його діяльності є, з одного боку, набуття суб’єктивно нових знань, а з 

іншого, - освоєння досвіду наукової діяльності, формування творчих, 

дослідницьких якостей.  

На думку О. Антонової, основною функцією науково-дослідницької 

діяльності школярів і є стимулювання учнів до пізнання світу, себе і себе в 

цьому світі [4].  

Важливо підкреслити, що саме науково-дослідницька діяльність учнів 

важлива не тільки у результативному аспекті – отриманні наукового знання, 

але і в процесуальному – її перебіг забезпечує формування дослідницької 

компетентності школярів, розвиток їх дослідницьких умінь. 

 Однак, і науково-дослідницька і навчально-дослідницька діяльність 

здійснюються за єдиною структурою, виходячи як із загальної структури 

діяльності, так і структури наукового дослідження.  

 Так, наукове дослідження складається з таких загальних етапів як 

(Д. Мичко [94]): 

1) орієнтування та мотивація (визначення предметної області 

дослідження, його актуальності та важливості); 

2) проблематизація (виявлення та усвідомлення проблеми, 

формулювання теми дослідження, збір, вивчення та обробка інформації по 

темі, постановка мети, висування гіпотез, планування експерименту); 

3) визначення засобів (підбір та обґрунтування методів та методик 

дослідження, вибір параметрів, що характеризують предмет дослідження); 
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4) планування (розподіл послідовності дій для здійснення 

дослідницького пошуку, вибір варіюючих факторів - незалежних змінних, 

вибір залежних змінних, розробка документації експерименту); 

5) збір матеріалу або проведення експерименту (визначення 

початкового, первинного та кінцевого, вторинного стану об’єкта 

дослідження, первинна систематизація отриманих даних, перевірка їх 

достовірності); 

6) аналіз (узагальнення, порівняння, інтерпретація даних, 

формулювання висновків); 

7) рефлексія (співвіднесення висновків з метою дослідження, 

співвіднесення їх з процесом проведення дослідження, з існуючими 

знаннями та даними про властивості досліджуваного об’єкта); 

8) оформлення роботи (складання звіту, таблиць, схем, графіків, 

моделей); 

9) презентація результатів дослідження (оформлення статті, доповіді, 

виступ на конференції, захист).  

Науково-дослідницька діяльність школярів з точки зору І. Гребеньова 

та О. Лебедєвої [78] відбувається за такими етапами: 

1) постановка дослідницького завдання; 

2) висування гіпотез, визначення мети діяльності; 

3) планування вирішення завдання; 

4) реалізація розробленого плану; 

5) аналіз та оцінка результатів, побудова узагальнень.  

 Схожі етапи науково-дослідницької діяльності школярів визначені 

С. Обуховим [106] та ін.  

Доцільним, на нашу думку, є розгляд науково-дослідницької 

діяльності виходячи із циклу загальної наукової діяльності, який включає 

три основні фази (за О. Новіковим [101]): 

1) проєктувальну фазу, логіка якої передбачає рух від замислу до 

визначення кінцевих завдань дослідження і до його планування. Вона 
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передбачає рух від виявлення протиріччя, формулювання проблеми, 

визначення мети дослідження та формулювання критеріїв; 

2) технологічну фазу, яка за змістом передбачає власне здійснення 

наукового дослідження. Ця фаза відображає безпосередню перевірку 

побудованої наукової гіпотези комплексом матеріалів та обладнання; 

3) рефлексивну фазу, що містить процедури оцінки та самооцінки 

результатів дослідження. 

Здійснений аналіз наукових джерел дає змогу визначити базові 

дослідницькі уміння школярів відповідно кожній фазі науково-

дослідницької діяльності, причому ці уміння класифіковані нами за своєю 

приналежністю до різних сфер психічної діяльності на метакогнітивні, 

мисленнєві, комунікативні та регулятивні (табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Базові дослідницькі уміння учнів 

Фази та стадії НДІ учнів 
Базові дослідницькі уміння учнів  

метакогнітивні мисленнєві комунікативні регулятивні 

п
р

о
єк

ту
в
ал

ь
н

а 

1) визначення протиріччя, 

формулювання проблеми: 
вибір теми, обґрунтування 

її актуальності і визначення 

рівня її розробленості; 

вибір об’єкта, предмета, 

формулювання мети і 

завдань дослідження; 

2) опрацювання літератури: 

нагромадження необхідної 

наукової інформації, 

пошук, вивчення й аналіз 

літературних та інших 

джерел з теми дослідження;  

3) вибір напрямів 

дослідження з огляду на 

його мету; 

4) формулювання гіпотез: 

відпрацювання гіпотези й 
теоретичних передумов 

дослідження, визначення 

наукового завдання; 

5) вибір методів, які є 

інструментами здобуття 

фактичного матеріалу, 

необхідно умовою 

досягнення поставленої 

мети 

проблематизація; 

постановка 
цілей; 

перетворення 

мети у завдання, 

перетворення 

пізнавального 

завдання у 

наукове, вміння 

висувати 

гіпотези 

володіння 

логічними 
операціями: 

порівняння, 

узагальнення, 

аналіз даних; 

уміння критично 

оцінювати 

інформацію; 

уміння будувати 

алгоритм, 

планувати, 

обирати 

раціональний 

шлях вирішення 

проблеми; вміння 

моделювати; 

вміння 

осмислювати 
завдання, для 

якого недостатньо 

інформації, 

вміння 

аналізувати та 

формулювати 

поняття 

формулювати 

питання, 
будувати 

мовленнєве 

твердження, 

аргументувати 

власну позицію, 

уміння 

погоджувати 

свої дії 

вміння 

працювати за 
алгоритмом, 

самоорганізація 

власної 

діяльності 
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те
х
н

о
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о
гі

ч
н
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1) проведення 

дослідження: збір даних, 

оброблення й аналіз 

результатів 

експериментального 

дослідження; 
2) інтерпретація 

результатів: написання 

тексту роботи, оформлення 

її вступу і висновків, опис 

використаних джерел 

прийняття 

оперативних 

рішень  

находження 

нестандартних 

рішень типових 

завдань, 

вміння 

вирішувати 
нестандартні 

завдання, 

вміння 

вибудовувати 

логіку процесу, 

об’єктивний 

аналіз значущих 

проблем та 

процесів 

вміння у 

письмовій та 

усній формі 

аргументувати 

та логічно 

викласти хід 
діяльності,  

самоорганізація 

власної 

діяльності, 

планування та 

контроль за 

перебігом 
діяльності, 

відповідність 

поставленим 

цілям та 

завданням 

р
еф

л
ек

си
в
н

а 

1) контроль та корекція 

результатів; 

2) презентація результатів 

дослідження; 

3) прогнозування 

подальших досліджень 

рефлексивні 

уміння, 

нове 

цілепокладання, 

вміння 

вибудовувати 

перспективу, 

вміння 

осмислювати 

завдання, для 

якої недостатньо 

інформації 

співставлення, 

класифікація, 

узагальнення, 

побудова 

висновків 

вміння у 

письмовій та 

усній формі 

аргументувати 

та логічно 

викласти 

результати 

діяльності, 

володіння 

технічним 

засобами 

презентації 

результатів 

самоорганізація 

власної 

діяльності, 

планування та 

контроль за 

перебігом 

діяльності,  

прогнозування 

подальшої 

роботи 

 

 Важливим для нашого дисертаційного дослідження є визначення 

особливостей науково-дослідницької діяльності школярів, яка є предметом 

професійної діяльності вчителя.  

На підставі здійсненого аналізу наукових джерел (О. Леонтович [80], 

О. Савенков [133] та ін.) нами виокремлюються такі її характеристики. 

 Так, по-перше, - вона забезпечує соціалізацію учнів з науково-

дослідницьким типом.  

По-друге, - науково-дослідницька діяльність школярів є 

цілеспрямованою, усвідомленою активністю, спрямованою на отримання 

саме наукового результату. Відтак, вона має відповідати критеріям 

науковості – ознакам наукового знання, а саме: 

  - мати діяльнісний характер (має бути отриманим у процесі 

дослідження); 

  - бути системно організованим (мати системний, впорядкований 

характер); 



 40 

  - бути раціональним (нова інформація має бути виражена у вигляді 

логічно несуперечливих принципів і законів); 

  - мати пояснювальний характер (не тільки констатувати факт, але і 

пояснювати, інтерпретувати його); 

  - мати доказову базу (бути теоретично та експериментально 

доведеним, таким що перевіряється); 

  - бути повторюваним; 

  - мати практичне застосування. 

По-третє, - об’єктом науково-дослідницької діяльності школярів є 

складні, комплексні, поліфункціональні, нестійкі системи.   

Дуже важливим є розуміння того, що й опанування такою діяльністю, 

навчання школярів не може будуватися на інваріантній, універсальній 

основі, адже воно має передбачати оволодіння варіативними, 

неуніверсальними методами задля дослідження складних нестійких систем. 

Таке навчання має передбачати оволодіння школярами множинним 

цілепокладанням – постановкою багатозначних, різнотипових та 

різнорівневих цілей, які можуть конкурувати між собою (за О. Подд’яковим 

[117]). 

При вивченні таких систем теоретичні моделі будь-якого рівня 

складності принципово обмежені, для ефективного дослідження, відтак, 

необхідні різноманітні пошукові проби – реальні взаємодії з об’єктом, а не 

тільки теоретична діяльність з його абстрактними моделями. Частина проб 

має здійснюватися у вигляді пошуку, який не підкорюється строгій системі, 

у тому числі випадковому пошуку внутрі системи, а також у вигляді виходу 

назовні системи. Результат цього пошуку не може бути відомим до того, 

отже, пошукові проби можуть призвести до: неочікуваних відкриттів раніше 

невідомого та такого, що не виводилося із наявних моделей; помилок 

різного ступеню тяжкості.  

З цього випливає наступні її особливості.  
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 По-четверте, - вона має творчий характер, здійснюється в умовах 

невизначеності, новизни та динаміки. Це, з, одного боку, надає більшої 

свободи для розгортання пізнавальної та практичної діяльностей, адже 

немає єдиного, стійкого, універсального їх алгоритму, а з іншого – вимагає 

все-таки орієнтуватися на такі важливіші компоненти діяльності як 

постановка цілей, планування, встановлення критеріїв досягнення цілей, 

оцінка відхилень отриманого результату від раніше визначених критеріїв, 

виявлення причин невідповідностей та їх ліквідація.  

 По-п’яте, - вона може призводити до особливих емоційних станів 

(при зштовхуванні школяра зі складними системами та необхідністю 

прийняти неоднозначні результати). У процесі дослідження комплексних 

динамічних систем змінюється і сам суб’єкт науково-дослідницької 

діяльності, причому у значній мірі непередбачуваним та комплексним 

шляхом: розвиваючись або деградуючи у соціальному, пізнавальному, 

емоційному та особистісному вимірах [118]. 

 По-шосте, - кероване становлення науково-дослідницької діяльності 

школярів відбувається за певною логічною послідовністю (на підставі 

розробок О. Подд’якова [117] (О. Антонова [4] та ін.) - етапами (рівнями) її 

освоєння, а саме: 

1) репродуктивний, включає елемент входження в пошукову, науково-

дослідницьку діяльність через систему олімпіад, конкурсів, оглядів; 

2) емпірико-практичний, що передбачає ускладнений елемент 

проходження учнів через систему екскурсій, колекціонування тощо; 

3) дослідницький, експериментальний, що включає ускладнений 

елемент проходження учня через систему спецкурсів; 

4) продуктивно-діяльнісний, що включає власне дослідницьку і 

експериментальну роботу, пов'язану з конструюванням, моделюванням і 

захистом своїх проєктів. 

 Отже, під науково-дослідницькою діяльністю школярів нами 

розуміється усвідомлена, поліфункціональна, творча активність учня, що 
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спрямована на отримання ним наукового результату та здійснюється 

відповідно етапам наукового пошуку. 

 Важливим є врахування того, що в процесі освоєння науково-

дослідницької діяльності у школярів мають бути цілеспрямовано 

сформовані уявлення про відносність, неповноту та суперечливість знань, 

на основі яких ґрунтується суперечливість та невизначеність мінливого 

світу. Крім того, школярі мають бути озброєні засобами вирішення 

комплексних завдань та засобами самостійної дослідницької поведінки, що 

забезпечують подальше самостійне визначення та вирішення складних 

творчих проблем. 

 Продуктом, результатом науково-дослідницької діяльності учнів є 

дослідницька (або науково-дослідницька) робота, яка може бути виявлятися 

у таких основних формах як: 

 1) реферативна – передбачає збір та аналіз (контент-аналіз) інформації 

з першоджерел за обраною сферою; 

 2) описова – спрямована на спостереження та якісний опис 

досліджуваного явища; 

 3) проєктна – робота, що передбачає вирішення значущої проблеми за 

етапами проєктування, спрямована на досягнення певної конкретно 

визначеної мети; 

 4) експериментальна – робота з акцентом на здійсненні 

експериментального дослідження; 

 5) дослідницька – передбачає проведення комплексного дослідження 

з проблемної теми, її результат може бути складно або частково 

прогнозованим.  

 Результатами науково-дослідницької діяльності учнів, за висновками 

досліджень учених (А.  Карпов [63], О. Обухов [106] та ін.), окрім власне 

отримання нових знань (об’єктивно та суб’єктивно), формування 

спеціальних умінь дослідницької діяльності та проєктування, є: 
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 - у потребнісно-мотиваційній сфері: підвищення мотивації 

пізнавальної діяльності в цілому, допитливості, прагнення до глибокого 

занурення у проблемну тему; 

 - в інтелектуальній сфері: розвиток самостійності, критичності, 

аналітичності, дивергентності, прогностичності, системності, абстрактності 

мислення; розвиток творчих здібностей; розвиток здатності орієнтуватися у 

різних потоках інформації; розвиток мовлення та естетичного сприйняття; 

 - у соціально-комунікативній сфері: розвиток комунікативних 

якостей, вміння працювати у команді, співпрацювати, вміння розподіляти 

обсяг роботи, домовлятися, виступати, формулювати та висказувати власну 

думку; 

 - в особистісній сфері: розвиток потреби у самореалізації, 

формування почуття відповідальності, почуття терпимості, розвиток 

світоглядних позицій, підвищення самооцінки та самоприйняття. 

Критерії якості науково-дослідницької діяльності учнів 

розглядаються відповідно до її мети та завдань і визначаються, на нашу 

думку: 

1) формальним результатом, що виявляється у формальному продукті 

(науково-дослідницька робота учня та її презентація у формі доповіді, 

повідомлення); 

2) мірою розвиненості суб’єктних якостей учня, які актуалізуються у 

процесі здійснення наукового дослідження та які розглянуті нами вище. 

Дуже важливим, на нашу думку, є підкреслення того, що розвиток цих 

якостей, які охоплюють усі сфери особистісного ставлення учнів, 

перетворюють дослідницьку діяльність у цілому та науково-дослідницьку 

діяльність зокрема у провідну діяльність для учнів основної та старшої 

школи, оскільки саме вона задає спосіб спроб вирішення соціальних, 

професійних, особистісних проблем, що є головним змістом розвитку 

суб’єктної реальності у цьому віці. 
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До критеріїв науково-дослідницької діяльності школярів ученими 

відносяться такі дослідницькі вміння учнів як: 

 - вміння бачити проблеми; 

 - вміння ставити запитання; 

 - вміння висувати гіпотези; 

 - вміння давати визначення поняттям; 

 - вміння класифікувати, робити умовиводи; 

 - вміння здійснювати спостереження; 

 - вміння структурувати матеріал, працювати з текстом; 

 - вміння пояснювати, доводити, захищати свої ідеї [133]. 

При чому науковцями наголошується на системному характері 

зазначених критеріїв, їх цілісності. 

 Результативність науково-дослідницької діяльності учнів залежить 

від багатьох чинників, серед головних з них ученими (О. Антонова [3], 

А. Карпов [63], О. Обухов [106] та ін.) виокремлюються такі (їх ми 

розподілили на декілька груп): 

 на рівні її суб’єкту:  

 - мотивація школярів до пізнавальної, пошукової, дослідницької та 

наукової роботи; 

 - рівень володіння школярами методологією наукового дослідження; 

 - рівень предметних знань з обраної наукової сфери; 

 - рівень самоорганізації школярів, їх саморегуляції, внутрішнього 

контролю; 

 - здатність до грамотної презентації результатів дослідження 

(графічної, технічної, мовленнєвої); 

 - загальна навчальна та розумова завантаженість, наявність вільного 

часу; 

на рівні її організаційного середовища: 

 - спрямованість закладу освіти на забезпечення дослідницької 

діяльності учнів; 
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 - матеріально-технічне забезпечення закладу освіти тощо. 

Одним з найголовніших чинників результативності науково-

дослідницької діяльності учнів є підготовленість учителів до її організації 

та супроводу. А основними завданнями організації науково-дослідницької 

діяльності учнів, на думку науковців, є: забезпечення учня необхідними 

знаннями і уміннями, на основі яких формуються наукове мислення і 

дослідницька культура, формування у школяра інтересу до наукової 

творчості, навчання методиці і способам самостійного вирішення науково-

дослідних завдань; розвиток творчого мислення і самостійності, 

поглиблення і закріплення отриманих при навчанні теоретичних і 

практичних знань; виявлення найбільш обдарованих і талановитих 

школярів, використання їх творчого і інтелектуального потенціалу для 

вирішення актуальних завдань [4]. 

Окрема увага у сучасній педагогічній науці приділяється 

організаційним формам дослідницької діяльності учнів.  

Основними формами залучення учнів до пошукової та науково-

дослідницької діяльності на вітчизняному освітньому просторі є [4; 122]: 

 - участь в роботі МАН України, наукових гуртках, товариствах, 

секціях, клубах, школах юних дослідників, творчих лабораторіях; 

 - індивідуальна та групова робота над різноманітними пошуковими 

та науково-дослідницькими проєктами; 

 - науково-практичні конференції, семінари, колоквіуми, зльоти, 

наукові читання, конкурси-виставки пошукових та дослідницьких робіт 

тощо; 

 - навчальні екскурсії, експедиції, дослідницькі маршрути; 

 - розроблення мультимедійних проєктів, участь в Інтернет-

олімпіадах, віртуальних дослідницьких змаганнях та конкурсах; 

 - робота сезонних наукових шкіл, оздоровчих одно- і 

багатопрофільних науково-практичних таборів в канікулярний час; 

 - самоосвітня діяльність. 
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Отже, така науково-дослідницька діяльність учнів може бути 

реалізованою як в умовах закладу загальної середньої освіти, так і 

позашкільному закладі освіти. 

Багато з дослідників вважають, що саме позакласна та позаурочна 

робота має більший ресурс для розвитку дослідницької діяльності учнів ніж 

класно-урочна робота (Е. Варганова, О. Кульов та ін.). Вченими визнається, 

що позакласні форми дослідницької діяльності є так званими «зонами 

вільного пошуку» (Б. Неменський), де школярі самі швидше можуть 

зробити індивідуальний вибір, ніж це відбувається у класній діяльності.  

Проте варто зазначити, що на думку інших учених, таких як 

Ю. Пигичка [116], Л. Шабашов та ін., розвиток науково-дослідницької 

діяльності відбувається якісніше у процесі проєктної групової діяльності на 

уроках. Групове дослідження на уроці, як зазначає Ю. Пигичка [116], дає 

змогу учням більш самостійно та осмислено включатися до обговорення та 

дискусії, виражати свої погляди та ідеї у формі проєктів рішень 

дослідницьких проблем. 

Результати досліджень свідчать, що діяльність наукових об’єднань 

учнів старшої школи є ефективною формою їх наукової роботи 

(О. Мещерова [90] та ін.). 

Так, Мала академія наук насьогодні є тим профільним позашкільним 

закладом освіти, основним напрямом діяльності якого й є дослідницько-

експериментальний, що передбачає залучення вихованців до науково-

дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької 

роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також 

виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, створення умов для її 

творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію 

змістовного дозвілля.  

 Згідно із ст.15 Закону України «Про позашкільну освіту», основними 

напрямами позашкільної освіти серед інших є дослідницько-

експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до 
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науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 

винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і 

мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та 

виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань. 

 МАН України є творчим об’єднанням учнівської молоді, яка 

забезпечує її інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної 

діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії. 

Мала академія залучає учнівську молодь до систематичної науково-

дослідницької, експериментальної, конструкторської і винахідницької 

діяльності в галузі історії та літературознавства, математики й екології, 

фізики та біології, хімії та економіки, технічної творчості та геології, 

педагогіки та географії, сільського господарства й археології тощо [159].  

На сьогоднішній день Мала академія наук України об’єднує 27 

територіальних відділень обласного рівня, які керують роботою близько 

1000 районних територіальних відділень та наукових товариств учнів.  

Розуміння значення та особливостей науково-дослідницької 

діяльності учнів у вітчизняному освітньому просторі може бути визначено 

крізь умовні етапи становлення та розвитку Малої академії наук: 

 - 20 - 50-і рр. ХХ ст. формування мережі наукових гуртків 

позашкільних навчальних закладів, які в подальшому почали об’єднуватись 

в наукові товариства учнів і під патронатом Академії наук УРСР проводити 

учнівські науково-практичні конференції; 

 - 60-80 – рр. ХХ ст. упровадження дослідницьких методів у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів і створення мережі малих академій наук у різних регіонах України. 

Так, у 1977 р. Міністерство освіти СРСР затвердило «Примірне положення 

про наукове товариство учнів», а у 1983 р. прийняло перше Типове 

положення про Малу академію наук школярів. На кінець 80-х років вже 

функціонувало 11 малих академій наук; 
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 - 90-і рр. активна співпраця з вищими навчальними закладами 

України, науковими установами Національної академії наук України, 

організація та проведення всеукраїнських науково-практичних 

конференцій, конкурсів науково-дослідницьких робіт з різних наукових 

напрямів. Цей етап характеризується створенням сучасної моделі МАН. 

Згідно постанови «Про шляхи вдосконалення діяльності Малих академій 

наук і наукових товариств учнів як центрів формування наукової еліти 

України», від 22 грудня 1993 затверджуються Положення про Малу 

академію наук України, Положення про координаційно-методичну раду, 

Перелік базових вищих навчальних закладів України та наукових установ 

Академії наук України, а також терміни паспортизації територіальних 

відділень МАН. 

 - початок XX ст. – Малій академії наук надано статус юридичної 

особи і покладено на неї функції координатора дослідницько-

експериментального напряму позашкільної освіти (Постанова КМУ, 2003). 

На думку С. Довгого^ член-кореспондента НАН України, президента Малої 

академії наук України, «МАН зразка 2000 р. функціонувала як неформальне 

об’єднання шкільних учнівських товариств і налічувала 18 тис. членів» [37, 

c.48]. 

Починаючи з 90-х років МАН започаткувало і реалізовувало програми 

міжнародного співробітництва, що реалізувалось за такими основними 

напрямками (А. Балацинова [6], С. Сьома [157], Л. Тихенко [159] та ін.): 

− участь педагогічних працівників і вихованців у міжнародних 

програмах та проєктах науково-дослідницького спрямування 

(Міжнародна науково-освітня програма Українсько-Американського 

космічного експерименту з біології «Вчителі та учні досліджують 

рослини в космосі» (1996-2001 рр.); міжнародний проєкт «Brassika 

rapa» (1997 р); «Глобальне вивчення та спостереження з метою 

поліпшення довкілля» (GLOBЕ, 1999) та ін.); 
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− участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, 

олімпіадах, а також організація їх проведення (1996 - міжнародна 

олімпіада екологічних проєктів (INEPO, International Environmental 

Project Olympiad), Стамбул; 2006 - міжнародна олімпіада екологічних 

проєктів «Євразія» (International Environmental Project Olympiad 

INEPO «Euroasia»), м. Баку; з 2009 - міжнародна конференція молодих 

учених ICYS (International Conference of Young Scientists), 

міжнародний конкурс молодих учених Євросоюзу EUCYS  та ін.);  

− обмін досвідом науково-методичної роботи щодо організації науково-

дослідницької діяльності (членство МАН в міжнародних організаціях: 

Всесвітній раді сприяння освіті обдарованих і талановитих дітей 

(2009), Європейській раді високих здібностей (ECHA) (2009), 

Європейській асоціації установ вільного часу для дітей та молоді 

(EAICY) (2012) та ін.; 2013-2016 організація наукової роботи на базі 

наукових лабораторій зарубіжних країн; започаткування щорічної 

Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еліта у 

розвитку держав» та ін.). 

Проте, незважаючи на різні організаційні форми науково-

дослідницької діяльності учнів та активний розвиток Малої академії наук як 

головної з них, саме від вчителя як організатора, наставника, наукового 

керівника залежить успішність отримання наукового результату 

школярами. 

 

1.2. Професійна готовність учителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів 

 

Актуальною проблемою сучасної педагогічної освіти в Україні, як в 

теоретичному, так і практичному аспектах, є підготовка вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів. Незважаючи на 

тривалий процес наукового осмислення таких питань як: педагогічне 
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забезпечення, психолого-педагогічній супровід розвитку обдарованих та 

здібних дітей (О. Антонова [4], С. Бергер, М. Кашапов [65], О.М. Матюшкін 

[86], Н. Яковлєва [183] та ін.), створення цілісних умов для організації 

науково-дослідницької діяльності учнівської молоді (О. Антонова [4], 

Ю. Стрєлкова [154] та ін.), підготовка педагогів до професійної взаємодії із 

обдарованими учнями та розвиток їх професійної компетентності 

(А. Деркач [34], В. Шадриков [173] та ін.), у педагогічній науці на сьогодні 

відсутній єдиний підхід як до розуміння сутності професійної готовності 

педагогів до організації, проєктування науково-дослідницької діяльності 

учнів, так і до принципів та умов її формування і розвитку в умовах 

неперервної освіти.  

 Охарактеризовані особливості науково-дослідницької діяльності 

учнів, етапів її освоєння вимагають визначення вимог до педагога, який 

здійснює її успішну організацію. 

Так, діяльність учителя з організації науково-дослідницької діяльності 

учнів є своєрідною метадіяльністю, що надбудовується над першою. 

Об’єктом цієї діяльності вчителя стає не науковий пошук, а дослідницька 

діяльність учнів.  

Як слушно зазначають (О. Самсонова, О. Пермитина, Т. Ткаченко 

[135]), учитель має не тільки мати власні уявлення про об’єкт, що 

вивчається, але знати, якими уявленнями про цей об’єкт має учень. Вчитель 

має бути здатним стати на точку зору учня, імітувати його судження, 

передбачати можливі труднощі в його діяльності, розуміти, як учень 

сприймає певну ситуацію, пояснювати, чому учень діє так а не по-іншому. 

При цьому вчителю необхідно не тільки що та для чого збирається робити 

учень, але і цілеспрямовано впливати на пошукову діяльність, 

перетворюючи її, поглиблювати, розвивати. Педагог має будувати своє 

керування цією діяльністю не як прямий вплив, а як передачу учня тих 

основ, на яких учень в результаті активної діяльності міг би самостійно 

виводити свої рішення. Вчитель знаходиться у новому становищі. 
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Формуючи, розвиваючи та нарощуючи уміння учнів у науковому 

дослідженні, він має працювати по ситуації, враховуючи і людський фактор, 

і суб’єктний характер перебігу психолого-педагогічних процесів [135]. 

Учитель, на чому наголошують учені, має бути готовим змінити способи та 

методи, стиль спілкування з учнями. У ньому має з’явитися, дозріти нове 

кредо педагогічної діяльності, нове розуміння себе та своїх учнів у 

навчальному процесі.  

 Існуючі наукові дослідження, присвячені виокремленню вимог до 

вчителя в аспекті організації ним науково-дослідницької діяльності учнів 

нами систематизовані у декілька напрямів відповідно до їх предмету. Це 

зумовлено тим, що у вітчизняному та зарубіжному науковому просторі існує 

дуже незначна кількість праць, спрямованих на вивчення саме процесу і 

результату підготовки вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів. Це вимагає здійснення аналізу загального семантичного та 

термінологічного простору предмету нашого дисертаційного дослідження.  

 Перший напрям досліджень у цьому контексті - це вивчення 

особливих вимог до вчителя, який працює з обдарованими дітьми, адже у 

багатьох психолого-педагогічних дослідженнях науково-дослідницька 

діяльність розглядається як атрибут освітньої діяльності саме обдарованих 

учнів. 

Передусім зазначимо, що насьогодні можна стверджувати про 

наявність наукової традиції щодо розуміння особливих вимог до вчителя, 

який працює з обдарованими учнями. Так, Б. Блум стверджував, що для 

дітей с високим рівнем розвитку потрібний свій, не масовий та 

узагальнений, а індивідуальний, підготовлений, високоорганізований та 

ерудований педагог. Такий учитель може бути віднесений до трьох груп за 

своїми характеристиками: 1) учитель, що збуджує інтерес до предмету, що 

вивчається, створює атмосферу пізнавальної інтриги та можливості її 

вирішення; 2) учитель, що допомагає дитині відпрацювати елементарні 
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навички та формувати вміння; 3) учитель, який доводить учня до 

професійних та наукових вершин. 

Протягом останніх 20 років проблема готовності педагогів до роботи 

з обдарованими учнями була предметом багатьох наукових досліджень, у 

тому числі таких визнаних учених як А. Деркача [34], В. Шадрикова [173] 

та ін. У більшості праць вона визначається комплексною, 

поліфункціональною характеристикою, що включає до себе психологічні, 

особистісні, функціональні та операційні аспекти, та забезпечує 

ефективність педагогічної діяльності з розвитку учнів з явними ознаками 

обдарованості. 

Досліджуючи структуру готовності педагогів до роботи з 

обдарованими учнями у психолого-педагогічний літературі ми дійшли 

висновку, що існує декілька наукових підходів до її визначення.  

Так, відповідно до першого підходу, структура готовності педагогів 

до роботи з обдарованими учнями розглядається відповідно до класичної 

структури готовності особистості до діяльності, тобто містить мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, конструктивний та особистісний компоненти.  

Мотиваційно-ціннісний компонент виявляється у системі мотивів, 

потреб, інтересів педагогів, їх спрямованості на взаємодію із обдарованим 

учнем, зацікавленості у роботі з ним. Когнітивний відображає 

усвідомленість різних технологій та методів роботи з обдарованими дітьми; 

усвідомленість власних цілей та завдань професійної діяльності. 

Різноспрямовані професійні уміння педагога, у тому числі проєктувальні, 

організаційні, стимулювальні та ін., визначають конструктивний компонент 

готовності. 

Особистісний компонент, який складають особистісні та професійні 

якості педагога, на думку вчених, є ядром його готовності. Вони 

виявляються у спектрі таких особистісно-професійних характеристик як: 

загальна ерудованість, емпатійність, креативність, комунікабельність, 

толерантність, активна життєва позиція, наполегливість тощо. 
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Наукові праці, віднесені нами до другого підходу презентують 

структуру готовності педагога до роботи з обдарованими учнями через види 

його професійної діяльності – інформаційно-комунікативний, інноваційно-

творчий та ін. (О. Кочерга [73] та ін.). 

Деякими авторами (О. Савенков [133] та ін.) окремо додається 

науково-дослідницький компонент готовності педагога до роботи з 

обдарованими учнями, що відображає його творче мислення, дослідницькі 

вміння та навички, як результат участі педагога у семінарах, конференціях, 

завдяки публікації своїх матеріалів у наукових та методичних виданнях, 

участі у конкурсах професійної майстерності. 

Отже, за результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що 

особливі вимоги до педагога, який успішно працює з обдарованими учнями, 

забезпечує ефективний супровід розвитку та підтримку таких дітей, 

виявляються у такому особистісно-професійному явищі як професійна 

готовність фахівця до роботи з обдарованими дітьми. Воно є складним, 

багатокомпонентним та відображає особливу систему цінностей, мотивів, 

установок, професійних якостей, а також професійних знань і вмінь фахівця. 

Формування готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми 

має забезпечуватися його професійною підготовкою у закладі вищої освіти, 

а розвиток (у формі професійної компетентності як актуалізованої 

готовності) – у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Останні 10 років у сучасних дослідженнях однією з головних 

характеристик педагога, який працює з обдарованими дітьми ученими 

визначається таке явище як абнотивність. 

Так, здійснений аналіз наукових досліджень, спрямованих на 

визначення особливих складових професійної компетентності педагогів, які 

працюють з обдарованими дітьми та молоддю дає підстави стверджувати, 

що сутність абнотивності вперше була сучасним дослідником професійного 

педагогічного мислення М. Кашаповим, який і відніс її до базових 

характеристик суб’єкта педагогічної діяльності. Абнотивність визначається 



 54 

дослідником комплексною здатністю педагога до адекватного сприйняття, 

осмислення та розуміння обдарованого, креативного учня; здатність 

замітити обдарованого учня та надати необхідну психолого-педагогічну 

підтримку у процесі актуалізації його творчого потенціалу [66]. 

О. Левченко розуміє абнотивність складовою комплексу 

компетентностей педагога, що визначає підтримку креативно навченого 

студента самоактуалізації і самореалізації [79]. 

Необхідно відмітити, що більшість вітчизняних дослідників 

структуру абнотивності педагогів розглядають саме з позиції її авторського 

розуміння М. Кашаповим, тобто її складовими є мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, проєктно-організаційний та рефлексивний компоненти. 

Критерієм мотиваційно-ціннісного компоненту абнотивності ученим 

визначені усвідомлення значущості творчого розвитку учнів, мотивація на 

творчу реалізацію у професійній діяльності. Для оцінки сформованості 

когнітивного компоненту абнотивності вимірюється система уявлень 

педагогів про творчість, обдарованість, а також володіння теоретичними 

психолого-педагогічними основами процесу творчого розвитку учнів. 

Проєктно-організаційний компонент характеризується володінням різними 

способами проєктування та організації творчо орієнтованого освітнього 

процесу (конструювання творчих завдань, проєктування творчих занять, 

стиль взаємодії). Критерієм сформованості рефлексивного компоненту 

абнотивності (рефлексії педагогічного досвіду з творчих позицій) є 

самооцінка педагогом своєї компетентності, відповідності професійної 

діяльності завданням творчого розвитку учнів [65]. Окремим компонентом 

абнотивності, як зазначає М. Кашапов, є креативність самого педагога. 

У дослідженні Ю. Адушевої абнотивність особистості включає до 

себе: рефлексивність, емпатію, соціальний інтелект, актуальну креативність 

та мотиваційно-ціннісний компонент. 

На думку Т. Доцевич [39], абнотивність педагога вимірюється 

внутрішньою мотивацією, креативністю, метакогнітивними знаннями 
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(знання про когнітивні процеси), рефлексивністю, метакогнітивною 

активністю (здатність до застосування метакогнітивних стратегій), 

саморегуляцією (довільна регуляція власної педагогічної діяльності, 

планування власного життя). До цих складових О. Васильковою, О. Сокур 

[14] додаються соціальний інтелект та актуальна креативність. 

Деякими авторами (Т. Доцевич [39]) абнотивність педагога 

розглядається тільки крізь призму його метакогнітивної компетентності, 

причому компонентами останньої також визначаються: внутрішня 

мотивація, креативність, метакогнітивна обізнаність, метакогнітивна 

усвідомленість, рефлексивність, метакогнітивна активність. Деякими 

науковцями абнотивність відноситься до психологічної компетентності 

педагогів як системного прояву психологічних знань, умінь та особистісних 

якостей, що забезпечує ефективне здійснення педагогічної діяльності, 

спрямованої на всебічний розвиток обдарованої дитини (Н. Малухіна та ін.). 

Отже, за результатами здійсненого аналізу можна констатувати, що 

абнотивність педагога сучасними дослідниками розуміється складною 

здатністю фахівця до адекватного сприйняття, осмислення та розуміння 

обдарованого, креативного учня, а також надання йому необхідної 

психолого-педагогічної підтримки. Вона, на думку авторів, відноситься до 

складових або професійної компетентності педагога в цілому, або до 

окремою з її компонентів за сферами прояву (метакогнітивної, 

психологічної). 

 Узагальнення результатів наукових досліджень, присвячених 

підготовці педагогів до роботи з обдарованими учнями, дає підстави 

стверджувати, що у науковому просторі існують декілька понять, які 

описують особливі вимоги до фахівців, а саме професійна готовність та 

абнотивність. За своєю змістовою структурою зазначені явища є подібними 

та відображають систему спрямованості, особливих професійних знань та 

умінь, а також професійних якостей педагога, що забезпечують його 
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ефективну взаємодію з обдарованим учнем, здійснення його психолого-

педагогічної підтримки та супроводу.  

Науково-дослідницький компонент готовності педагога до роботи з 

обдарованими учнями (як і його абнотивності) складають його творче 

мислення, дослідницькі вміння та навички. 

 До другого напряму досліджень нами віднесені праці учених, в яких 

акцент робиться на системоутворювальній професійній якості педагога – 

його дослідницькій компетентності. 

Насамперед зазначимо, що реформування загальної середньої освіти 

України, зумовлене процесами інтеграції до єдиного європейського та 

світового освітнього простору, впровадження Концепції Нової української 

школи як втілення освітніх змін, вимагає переосмислення ролі та функцій 

вітчизняних учителів, перегляду підходів до змісту, форм і методів їх 

підвищення кваліфікації. Усе більше за останні роки ученими та практиками 

серед основних функцій професійної діяльності вчителя відзначається 

дослідницька функція як одна із системоутворювальних, таких, що 

зумовлює успішність його професійної діяльності та професійного розвитку 

в сучасному освітньому просторі.  

Так, як дослідник, тобто той, хто займається науковими 

дослідженнями, вивченням, обслідуванням чого-небудь (згідно із 

визначенням в Академічному тлумачному словнику української мови), 

сучасний вчитель має здійснювати дослідження:  

 - освітнього процесу, наукових підходів до навчання, розвитку, 

соціалізації учнів;  

 - навчальних матеріалів, методичних розробок, підручників, 

навчальних посібників тощо;  

 - освітнього середовища, його відповідності вимогам безпечності, 

психологічного комфорту, здоров’язбережувальності, Державному 

стандарту освіти, ціннісних орієнтації і традицій закладу освіти;  
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 - індивідуальних особливостей навчання учнів, динаміки навчальних 

результатів, формування та розвитку їх соціальних, моральних якостей;  

 - учнівського колективу, його розвивального, виховного, навчального 

потенціалу;  

 - особливостей взаємодії із батьками учнів;  

 - особливостей власної педагогічної діяльності та професійного 

розвитку. Дуже важливим у контексті нашого дослідження є розуміння того, 

що сучасний учитель має бути проєктувальником науково-дослідницької 

діяльності учнів, здійснювати її супровід, розвивати дослідницькі здібності 

дітей, формувати їх дослідницький смисловий простір. 

Отже, виконання дослідницької функції вимагає особливої 

професійної підготовки вчителів, результатом якої має бути сформована та 

актуалізована їх дослідницька компетентність. 

Здійснений аналіз наукової літератури свідчить про те, що питанням 

специфіки дослідницької діяльності вчителя присвячені праці 

С. Гончаренко [26], І. Зимньої [50], О. Леонтовича [80], В. Сластьоніна 

[124], А. Хуторського [171] та ін.; сутність дослідницької компетентності 

педагога розглянута у роботах М. Головань [24], В. Загвязинського [43], 

Є. Заїр-Бек [56], С. Кравченко [74], І. Попович [55], В. Сахарової [136], 

О. Шквир [175] та ін. Проблема розвитку дослідницької компетентності 

вчителя у системі післядипломної освіти розглядалась у наукових працях 

О. Захар [48], Р. Гільмєєвої [56], Н. Набока [96], В. Олійника [108], 

М. Скрипник [97] та ін.  

Виходячи із логіки наукового дослідження, для визначення сутності 

дослідницької компетентності учителя та особливостей її розвитку у 

процесі підвищення кваліфікації, у першу чергу необхідним є з’ясування 

місця цього феномену у системі наукових педагогічних явищ – передусім, 

професійної компетентності фахівця. Відтак, виходячи із нормативного 

визначення сутності компетентності (Закон України «Про освіту») як 

динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
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цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність [45]. А також грунтуючись на науковому підході О. Гури [31], під 

професійною компетентністю педагога ми розуміємо складне інтегративне 

особистісно-професійне утворення, що забезпечує здатність фахівця 

виконувати завдання професійної педагогічної діяльності та складається з 

діяльнісно-рольових (професійні знання, уміння та навички) і суб’єктивно-

діяльнісних (професійні цінності, якості) характеристик.  

Вона:  

 - відображає основні вимоги суспільства до педагога як особистості 

та суб’єкта педагогічної діяльності, носія суспільно-історичного досвіду;  

 - має дисипативний характер і є результатом взаємодії двох складних 

дисипативних структур – професійної (соціальної) та особистісної 

(психофізіологічної), забезпечує їх рівновагу; 

 - виконує інтегрувальну функцію психіки, що забезпечує адаптацію 

фахівця до умов професійної діяльності на основі узгодження емоційних, 

діяльнісних і рефлексивних компонентів Я педагога; 

 - є критерієм успішного професійного становлення та розвитку 

фахівця;  

 - виявляється у професійній діяльності, є результатом актуалізації 

професійної готовності фахівця до її здійснення; 

Професійна компетентність як системне явище залежно від сфери 

прояву та домінантного елемента може виявлятися у декількох видах, які є 

її складовими (О. Гура [32], А. Деркач [34], М. Ноулз [104] та ін.): 

методична (компетентність у сфері способів навчання), соціально-

психологічна (здатність педагога ефективно взаємодіяти з людьми), 

комунікативна (здатність до професійного спілкування), соціальна та 

соціально-економічна (розуміння глобальних процесів розвитку цивілізації 

та функціонування сучасного суспільства), аутопсихологічна (здатність до 

постійного особистісного та професійного саморозвитку), цифрова 
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(впевнене, критичне та відповідальне використання та взаємодія з 

цифровими технологіями для навчання, роботи та участі у суспільстві) 

тощо. 

Однією із складових цілісної професійної компетентності педагога, 

яка за останні роки все частіше відзначається ученими, є дослідницька 

компетентність, що визначає успішність здійснення фахівцем дослідницької 

діяльності.  

На нормативному рівні, дослідницька компетентність учителя Нової 

української школи передусім виявляється у такій трудовій функції як 

«проведення педагогічних досліджень». Так, у професійному стандарті 

«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (2018) [98], 

що є на сьогодні єдиним сучасним документом, який визначає вимоги до 

педагога ХХІ століття зазначено, що однією з основних трудових функцій 

педагога є «проведення педагогічних досліджень». Ця функція охоплює такі 

трудові дії та операції як: визначення методичної проблеми, обґрунтування 

її актуальності, мети, завдань тощо; опрацювання відповідних джерел 

інформації для визначення шляхів підвищення розв’язання методичної 

проблеми; розроблення концепції дослідження; розроблення, апробація та 

оцінювання ефективності розроблених систем навчальних, виховних і 

розвивальних завдань/систем уроків тощо для реалізації основних ідей 

дослідження; підведення підсумків, формулювання висновків педагогічного 

дослідження.  

Здійснений аналіз наукових праць, присвячених вивченню 

дослідницької компетентності сучасного вчителя (М. Головань [24], 

В. Загвязинський [43], Є. Заїр-Бек [55], С. Кравченко [74], І. Попович [111], 

В. Сахарова [136], А. Хуторський [171] та ін.), дає підстави стверджувати, 

що вона розуміється:  

 - результатом пізнавальної діяльності фахівця, системою знань, 

методів, методик дослідження, які він має опанувати, щоб здійснювати 
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дослідницьку діяльність, а також мотивації і позиції дослідника, його 

ціннісних орієнтацій (А. Хуторський); 

 - інтегральною особистісною характеристикою, що передбачає його 

готовність та здатність до самостійного вирішення дослідницьких та 

творчих завдань, володіння методологією та технологією педагогічного 

дослідження, прагнення їх використовувати в освітньому процесі 

(В. Загвязинський); 

 - інтегральною особистісною якістю, що виражається в готовності і 

здатності самостійно освоювати і отримувати системи нових знань в 

результаті перенесення смислового контексту від функціональної 

діяльності до перетворювальної, базуючись на наявних знаннях, уміннях, 

навичках і способах діяльності (С. Осипова, О. Ушаков [55]); 

 - результат застосування дослідницької обізнаності, дослідницьких 

умінь та дослідницького досвіду у реалізації психолого-педагогічних 

досліджень в освітній сфері (В. Сахарова [136]); 

 - інтегральною особистісною характеристикою, що передбачає 

потребу, готовність та здатність педагога до самостійного вирішення 

дослідницьких та творчих завдань; володіння методологією та технологією 

педагогічного дослідження, а також прагнення використовувати їх в 

освітньому процесі (І. Ширшова [56]);  

 - синтезом складних компетенцій педагога, а саме професійної 

наукової, компетенції у науковому мисленні та освітньої (Ю. Комарова 

[55]);  

 - здатністю вчителя до вирішення дослідницьких задач на основі 

набутих сукупностей знань, умінь, навичок, досвіду, вмотивованої 

готовності до самостійного здійснення дослідницької діяльності 

(О. Норкіна [55]);  

 - інтегративною якістю особистості, що поєднує в собі знання, 

уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та 

особистісні якості і виявляється в готовності і здатності здійснювати 
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дослідницьку діяльність з метою отримання нових знань шляхом 

застосування методів наукового пізнання, творчого підходу в 

цілепокладанні, плануванні, прийняття рішень, аналізі та оцінці результатів 

дослідницької діяльності (М. Головань [24]).  

 - інтеграційною якістю особистості, яка виявляється в усвідомленій 

готовності фахівця здійснювати активну дослідницьку діяльність, 

володіючи сукупністю: знань з методології і методів наукового 

дослідження; вмінь визначати суть, мету, завдання, об’єкт та предмет 

дослідження, формулювати робочу гіпотезу, планувати та проводити 

дослідження, аналізувати отримані результати, формулювати висновки; 

досвіду підготовки публікацій, презентацій, виступів та захисту 

дослідницьких робіт; здатністю переходити від процесуальної діяльності до 

творчої, прагнення до саморозвитку і вдосконалення в професійній 

діяльності (С. Кравченко [74]); 

 - інтегративним особистісним утворенням, яке передбачає наявність 

у педагогів сукупності якостей особистості дослідника, потреб й інтересу до 

дослідницької діяльності, відповідальності за її результати, знань, умінь, 

навичок, що сприяють успішній реалізації дослідницької діяльності, 

характеризують здатність вирішувати проблемні педагогічні завдання 

шляхом застосування методів наукового пізнання, застосування 

діагностичного підходу в цілепокладанні, плануванні прийнятті та 

реалізації рішень, аналізі та оцінці діяльності (власної та вихованців) 

(С. Омельяненко [109]).  

Незважаючи на наявність у сучасній педагогічній науці різних 

визначень поняття дослідницької компетентності педагога, її місця в 

структурі професійної компетентності (як окремого компонента чи 

складової іншого), єдиним є розуміння того, що вона: 

 - є критерієм професійного розвитку педагога у сучасному світі, що 

вимагає від нього постійного професійного та особистісного саморозвитку, 

високого рівня пізнавальної активності, творчого вирішення професійних 
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проблем, які характеризуються високим ступенем складності, 

полісистемністю, різномодальністю; 

 - є одним з провідних чинників навчальної діяльності учнів у цілому 

та їх дослідницької діяльності зокрема; 

 - включає до себе сукупність професійних знань, умінь, якостей, 

досвід дослідницької діяльності педагога; 

 - включає елементи методологічної, понадпредметної, логічної 

діяльності; 

 - визначає якість професійної педагогічної діяльності особистості, 

успішність її професійного та соціального розвитку, кар’єри; 

 - є не тільки результатом професійної підготовки фахівця на етапі 

його навчання у виші, але і продуктом його саморозвитку, самоорганізації, 

синтезу пізнавального, діяльнісного та особистісного досвіду. 

Як зазначає В. Загвязинський [43], для успішної дослідницької 

діяльності сучасному педагогу необхідні:  

 - усвідомлення характеру пошукової діяльності як творчої, 

продуктивної, націленої не просто на залучення інформації, але й на її 

створення та знаходження смислу, пошук оригінальних та ефективних 

рішень;  

 - загальнонаукова та предметна ерудованість, загальнокультурний 

кругозір; 

 - творчій особистісний потенціал, здатність до нестандартних 

підходів та рішень; вольові, морально-психологічні якості, такі як: чесність, 

наполегливість, захопленість, критичність та ін.; 

 - володіння методологією наукового пошуку; 

 - володіння технологіями дослідницької діяльності. 

Як зазначають зарубіжні вчені Г. Натхолл, Дж. Хетті та ін., одна з 

найгостріших проблем, що зумовлює недостатню якість сучасної освіти в 

усьому світі полягає у тому, що вчителі не досліджують освітній процес, 

вони не знають з наукової точки зору що відбувається у них в класі, тому і 
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схильні вважати, що результати навчання часто є непередбачуваними та 

неконтрольованими [188]. Отже, вчитель має бути у першу чергу 

дослідником, у тому числі й дослідником освітнього процесу з точки зору 

його учнів. 

B. Durette, М. Fournier, M. Lafon [187] виокремлюють шість 

компонентів компетентності дослідника: 1) знання та спеціалізовані 

технічні навички (англ. Knowledge and specialized technical skills), що 

включають в себе посилання на конкретні галузі знань (наприклад, 

біотехнологію, квантову фізику, обробку сигналів та ін.) та спеціальні 

методи і ноу-хау, що мають відношення до конкретного контексту 

докторантури; 2) компетентності, що можуть бути формалізовані 

(англ.Transferablecompetencies that can be formalized), тобто розвиватися у 

межах спеціальних навчальних курсах, а саме: навички спілкування, 

навички управління проєктами, навички роботи з інформаційними 

технологіями, мовні навички, комерційні навички, а також знання 

професійного середовища (академічного або промислового), управління 

інноваціями (включаючи наукові спостереження та оцінку) та 

адміністративного управління; 3) компетентності, що не можуть бути 

формалізовані (англ. Transferable competencies that cannot be formalized), а 

саме: інтелектуальні можливості, здатність вирішувати складні проблеми 

(включаючи формулювання проблем та вирішення проблем), здатність до 

співпраці (внутрішньо або зовнішньо), лідерство, інноваційна 

спроможність, широке бачення (включаючи широке загальне знання або 

можливість очікувати), здатність ставити під сумнів ідеї й припущення та 

ін. 4) готовність (англ. Dispositions), компонент, що доповнює попередні 

компетентності особистості, наприклад, готовність до творчості, 

креативності, управління проєктами та ін. 5) поведінкові компетентності 

(англ. Behaviors), наприклад, вони варіюються від управління стресом до 

наполегливості, серед іншого: цікавість, слухання інших, стійкість, 

динамічність, терпіння та чесність (авторами було виявлено 32 різні 
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поведінкові компетентності); 6) метакомпетентності, що охоплюють 

здатність до навчання та адаптації.  

Незважаючи на різні підходи учених до визначення родової ознаки 

поняття «дослідницька компетентність педагога» (здатність, єдність 

компетенцій, готовність, інтегративна якість), у більшості праць вона 

визначається обов’язковою складовою професійної компетентності 

вчителя. За своєю структурою дослідницька компетентність, на думку 

авторів, складається з компонентів, що відображають психологічну 

структуру діяльності, а саме: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

процесуального та рефлексивного (С. Омельяненко [109]); мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, практично-діяльнісного, рефлексивно-

особистісного (О. Норкіна [55]); мотиваційно-ціннісного, змістовно-

практичного, психолого-педагогічного, функціонально-рефлексивного 

(Т. Ваколя [12]).  

Здійснений нами аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових підходів 

щодо розуміння сутності дослідницької компетентності педагога дає змогу 

стверджувати про таке.  

По-перше, - дослідницька компетентність учителя – це інтегративна 

особистісно-професійна якість, що складається з мотиваційно-ціннісного 

(цінності, ставлення, мотивація дослідницької діяльності), когнітивного 

(система спеціальних професійних знань), операційно-діяльнісного 

(система дослідницьких умінь) й особистісно-рефлексивного (сукупність 

особистісно-професійних якостей) компонентів та визначає ефективність 

його дослідницької діяльності в освітньому процесі. 

По-друге, - дослідницька компетентність учителя виявляється в його 

здатності досліджувати (завдяки застосуванню методів наукового пізнання, 

ґрунтуючись на методології наукового дослідження) не тільки особливості 

освітнього процесу, у тому числі навчальної діяльності учнів, соціально-

психологічного клімату у класному колективі тощо, але і власну педагогічну 

діяльність і професійний розвиток. 
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По-третє, - дослідницька компетентність учителя є провідним 

чинником як його власного особистісно-професійного розвитку (у тому 

числі інтелектуального), так і визначає успішність науково-дослідницької 

діяльності учнів завдяки активізації механізмів ідентифікації, занурення та 

ін. 

По-четверте, - системоутворювальним компонентом дослідницької 

компетентності вчителя є його дослідницька спрямованість (Т. Разіна [129], 

О. Ракитина [130] та ін.) та/ або його дослідницька культура (Т. Климова 

[55], С. Шмачилина [56]та ін.), які відображають систему цінностей, 

установок, поглядів педагога та детермінують його професійні знання та 

уміння. 

До третього напряму нами віднесені ті наукові праці, в яких 

досліджуються загальні вимоги до вчителів, які здійснюють саме 

організацію дослідницької в цілому та науково-дослідницької діяльності 

учнів зокрема у закладах загальної середньої освіти. 

 Так, на думку О. Обухова, вчителю, який у співпраці з учнем здійснює 

дослідницьку діяльність (адже вона є творчим процесом спільної діяльності 

двох суб’єктів – учителя та учня – з пошуку невідомого, в ході якої 

відбувається трансляція духовних цінностей, а результатом якої є 

формування світогляду [106, с. 35]), необхідно бути ученим, і передусім 

через розуміння того, що він знає те, що не знає [106, с. 37]. Дослідження 

може відкривати нове як для науки, так і давати нове знання для самого 

дослідника. Отже, відоме вчителю вирішення проблеми знижує його 

дослідницький запал, що може сильно відображатися на ефективності 

дослідницької діяльності учнів [106]. 

 Як зазначає П. Середенко, вчитель, який організовує дослідницьку 

діяльність учнів потрібно мати знання щодо сутності та структури 

дослідницького навчання, довід діяльності або оволодіння практичними 

дослідницькими вміннями, досвід творчої навчально-дослідницької 

діяльності, досвід емоційно-ціннісних ставлень до процесу та результату 
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навчально-дослідницького пошуку. На думку автора, готовність педагогів 

до навчання школярів дослідницьким навичкам має характеризуватися 

теоретичною готовністю (знання), практичною готовністю (практичний 

компонент) та психологічною готовністю (мотиваційний та особистісний 

компонент). Зазначена готовність розуміється інтегративним цілісним 

особистісно функціональним утворенням, що забезпечує перехід від 

системи вузівської підготовки до системи професійної діяльності для 

здійснення педагогічного супроводу дослідницької діяльності учнів на 

основі опанованих сукупності загальнонаукових, психолого-педагогічних, 

спеціальних та методичних знань, практичних умінь та навичок, 

професійних якостей особистості педагога [142]. 

 Отже, здійснений аналіз наукових праць, присвячених визначенню 

вимог до вчителя, який працює з обдарованими та здібними дітьми в цілому 

та його дослідницької компетентності зокрема, у тому числі у системі 

позашкільної освіти, а також вимог до педагога, який організує 

дослідницьку діяльність учнів закладів загальної середньої освіти, дає змогу 

сформулювати основні положення нашого розуміння щодо сутності 

професійної готовності вчителя до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів. 

 По-перше, - професійна готовність вчителя в цілому розуміється нами, 

вслід за А. Деркачем, І. Зимньою, А. Марковою, В. Сластьоніним та ін., 

результатом його професійної підготовки у закладах вищої та 

післядипломної освіти.  

Вона має інтегративний характер (О. Бодальов [124]), що виявляється 

в упорядкуванні її внутрішніх структур, гармонійності основних 

компонентів особистості професіонала, у стійкості, стабільності та 

послідовності їх функціонування, тобто професійна готовність має ознаки, 

що свідчать про єдність, цілісність особистості, її здатність до продуктивної 

професійної діяльності [124].  



 67 

Професійна готовність є цілісним проявом усіх сторін особистості, 

визначає пізнавальні, емоційні та мотиваційні компоненти (А. Деркач [34]). 

Професійна готовність, за ствердженнями І. Зимньої, визначається 

особистісною готовністю педагога як відрефлексованою спрямованістю на 

професію, світоглядною зрілістю, професійно-предметною компетентністю, 

комунікативною і дидактичною потребою і потребою в афіліації [50].  

По-друге, - як складне особистісно-професійне утворення професійна 

готовність педагога до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

має свою структуру, яка складається з декількох компонентів. Їх визначення 

ґрунтується на нормативному визначенні сутності компетентності 

особистості (Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту») на 

загальноприйнятих компонентах структури особистості, а саме ціннісного, 

знаннєвого та вміннєвого. Відтак, професійна готовність педагога до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів складається з: 

1) ціннісно-мотиваційного, 2) когнітивного, 3) конструктивного та 

4) рефлексивного компонентів.  

 Ціннісно-мотиваційний компонент відображає систему професійних 

установок, цінностей, інтересів учителя та включає: ціннісне ставлення до 

науково-дослідницької діяльності; науковий світогляд, наукову 

спрямованість та пізнавальну/дослідницьку активність; дослідницьку 

позицію; мотивацію до професійного розвитку в цілому та до розвитку у 

науковій сфері зокрема; мотивацію до проєктування та здійснення 

дослідницької діяльності; мотивацію до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів; установка на дотримання норм етичного кодексу науковця. 

 Як зазначає О. Обухов, внутрішня мотивація та інтерес до проблеми 

дослідження у самого педагога – основа успіху реалізації дослідницької 

діяльності його учнів [106, с. 37]. Дуже важливим елементом ціннісно-

мотиваційного компоненту готовності є наявність у вчителя дослідницької 

позиції – як внутрішнє прагнення до невизначеності, установка на 

знаходження власного рішення проблемної ситуації. 
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 Крім того, варто наголосити на тому, що, як зазначав В. Вернадський, 

цінності науки є незалежними від вікових, національних або конвенційних 

особливостей; вони ґрунтуються на єдиних принципах та алгоритмах 

наукової традиції, зорієнтованої на максимально об’єктивні уявлення про 

світ, про себе та про себе у цьому світі, що підтверджуються досвідом. 

Прагнення до об’єктивності та певної особистісної відстороненості може 

стати міцною основою для взаємодії людини, яка транслює культурні норми 

та цінності (вчителя) і людини, яка входить у культуру, засвоює культурні 

нормативи (учня) [106, с. 62]. 

 Серед головних цінностей, які на думку О. Леонтовича визначають 

дослідницьку поведінку та які, на наш погляд детермінують складові 

ціннісно-мотиваційного компоненту готовності педагогів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів є: 1) цінність результативності; 

2) діяльнісний характер; 3) комунікація, що пов’язує усіх суб’єктів 

(педагога та учня, учнівську команду) в єдиній діяльності; 

4) продуктивність, що виявляється у тексті культури, створеному підсумку 

дослідницької діяльності [83]. 

У ціннісних орієнтаціях педагогів у зазначеному контексті доцільно 

виокремити три групи ставлень до значущих моментів їх професійної 

діяльності: 

 до наукової та дослідницької діяльності, а також до педагогічної 

діяльності в цілому (усвідомлення цілі та особистого смислу зазначених 

діяльностей, їх суспільної значущості, особистісна зацікавленість у їх 

результатах); 

 до учня (його безумовне прийняття та спрямованість на його 

всебічний розвиток, організацію його науково-дослідницької діяльності); 

 до самого себе як до педагога, науковця та наукового керівника 

(наявність позитивної професійної Я-концепції як сукупності уявлень про 

самого себе, прагнення до професійного саморозвитку в цілому та розвитку 

у науковій сфері зокрема). 
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 Важливо наголосити, що ціннісно-мотиваційний компонент 

готовності педагога до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

має забезпечувати дотримання вчителем морального кодексу науковця, до 

якого входять (М. Лазар, І. Лейман та ін.):  

1) громадянська та моральна відповідальність за соціальні та 

екологічні наслідки застосування власних відкриттів, за науковий прогрес;  

2) обов’язок інформувати суспільство про можливість застосування 

наукового відкриття в антигуманних цілях;  

3) неможливість проведення наукових експериментів, що небезпечні 

для здоров’я людини та генетичного фонду людства;  

4) особиста відповідальність за якість інформації та якість отриманого 

знання;  

5) моральна відповідальність за виховання молодого покоління 

вчених у дусі гуманізму, наукової честі та порядності;  

6) особиста незацікавленість, тобто незалежність наукової істини від 

особистих мотивів, інтересів та інших моральних характеристик;  

7) об’єктивність при оцінці чужих результатів, чужої думки, 

незалежно від ставлення до опонента, певної наукової школи або 

методології;  

8) обов’язковість публікування власних праць, щоб вони були 

досягненням науки; критичне ставлення до власних досягнень, відмова від 

співавторства без реальної участі у цьому дослідженні, особливо у випадку 

високої наукової посади;  

9) зобов’язання признання власних помилок та утруднень, щоб 

уникнути повторних досліджень, які мають надлишкові суспільні витрати;  

10) наукова чесність, коректність;  

11) неприпустимість плагіату у будь-якій формі, обов’язковість 

посилатися на авторів ідей, формул, особливо коли посилання на чужі праці 

близькі до праць самого вченого;  
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12) зобов’язання відстоювати власні ідеї та концепції, незважаючи на 

будь-які авторитети та кон’юнктуру;  

13) культура почуттів, комунікабельність [91, с. 85]. 

 У цьому контексті варто відзначити, що в Україні діючий Етичний 

кодекс ученого як сукупність моральних правил, вимог, норм, що 

приписуються до виконання, був прийнятий у 2009 році (схвалений 

Загальними зборами Національної академії наук Україні, протокол від 

15.04.2009 №2). Його метою є формулювання загальних етичних принципів, 

яких кожен з науковців і викладачів має дотримуватися у своїй роботі. 

Кодекс регулює відносини науковців між собою та із суспільством. Він 

установлює основні засади для оцінки вченими своєї власної роботи та 

діяльності колег під моральним кутом. Основним завданням Кодексу є 

надання пріоритету моральним вимірам науки та соціальній 

відповідальності спільноти вчених і кожного вченого зокрема [42].  

 Головними принципами діяльності вченого, зафіксованими в Кодексі 

є такі як:  

 - моральної відповідальності перед суспільством, розвитком людства 

та природою;  

 - протидії конформізму в науковому співтоваристві, активної участі у 

процесі атестації наукових кадрів, протидії плагіату й інших форм порушень 

авторського права;  

 - протидії псевдонауці;  

 - свободи у науці, свободи наукової думки; підготовки та розвитку 

наукової молоді;  

 - при проведенні наукових досліджень:  

 - дотримуватися найвищих професійних стандартів планування та 

проведення наукових досліджень на основі глибоких знань про доробок 

світової науки у певній галузі; 

 - вишукувати найприйнятніші з огляду на адекватність та економічну 

виправданість шляхи вирішення досліджуваної  проблеми; 
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 - об’єктивно викладати висновки дослідження, незважаючи на 

очікування замовника; 

 - забезпечувати бездоганну чесність і прозорість на всіх стадіях 

наукового дослідження; 

 - прагнути до належної ерудиції  і компетентності, за яких можливий 

критичний аналіз найсучасніших наукових знань; 

 - забезпечувати необхідний захист інтелектуальної власності; 

 - сприяти як найповнішому використанню результатів своєї праці в 

інтересах суспільства та з метою охорони довкілля; 

 - результати не повинні ображати гідність або йти всупереч правам 

людини, не спричиняти шкоди навколишньому середовищу; 

 - учений як автор:  

  - має прагнути до пізнання та бажання збагатити науку новими 

знаннями; 

  - визнавати міжнародні та національні правові норми щодо 

авторських прав; 

  - поважати авторство; 

  - не повинен повторювати свої наукові публікації з метою підвищення 

їх кількості;; 

 - повинен бути об'єктивним в оцінці  власних досягнень; 

 - учений як керівник: 

  - оточує себе співробітниками тільки на основі неупередженої оцінки 

їхніх  інтелектуальних, етичних і персональних рис; 

  - будує взаємини зі співробітниками на принципах справедливості, 

виявляє доброзичливість і підтримку своїм учням та оцінює кожного з них 

об'єктивно; 

 - не перекладає на своїх співробітників виконання завдань, які він 

повинен виконувати сам; 

 - зобов'язаний обґрунтовувати, але не нав'язувати членам свого 

колективу своє наукове бачення проблеми; 
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 - повинен докладати всіх зусиль для створення належної творчої 

атмосфери в колективі; 

 - учений як викладач: 

  - має з повагою ставитися до своїх учнів і до їхнього вільного й 

критичного мислення; 

 - повинен не лише доносити до аудиторії достовірну наукову 

інформацію, але й сприяти становленню громадянської позиції молодого 

покоління; 

 - не повинен перешкоджати спілкуванню своїх учнів з іншими 

вченими та науковими інституціями; 

 - проводити заняття в цікавій формі, прийнятній для широкого кола 

учнів, має переконатися в належному забезпеченні лабораторій та бібліотек, 

заняття проводити суворо відповідно до розкладу; зміст лекцій повинен 

відображати сучасні досягнення світової  науки і не супроводжуватися 

тиском упередженої думки; 

 - має об'єктивно ставитися до  учнів,  утримуючись від неетичних 

форм оцінок; 

 - має усвідомлювати, що він повинен бути взірцем найвищої 

інтелігентності в якій відображаються традиції визнаних українських і 

світових наукових шкіл; 

 - має приділяти особливу увагу обдарованим студентам і залучати їх 

до наукової праці, виховувати у своїх учнів почуття відповідальності за 

наукову діяльність; 

 - не розголошувати інформацію особистого характеру щодо своїх 

учнів; 

 - не приймати жодної оплати чи іншого доходу від своїх студентів, не 

проводити індивідуальних чи групових занять або консультацій, 

безпосередньо оплачуваних студентами; 

 - учений як консультант чи експерт: 
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 - має виступати експертом тільки у сфері своєї компетенції відповідно 

до своїх знань і досвіду; 

 - має дотримуватися принципу рівності при проведенні експертного 

розгляду; 

 - висловлювати свою думку про роботу та наукові досягнення колег 

чесно, чітко та неупереджено; 

 - несе персональну відповідальність за чесну й об'єктивну оцінку 

кандидатських і докторських дисертацій; 

 - дотримуватися принципів  рівноправності, фактичної 

обґрунтованості та достовірності, незалежності; 

 - учений як громадянин: 

 - має присвятити себе пошукові нових знань та їх застосуванню на 

благо суспільству та для  збереження природи; 

 - сприяти розповсюдженню наукових знань і протидіяти поширенню 

псевдонаукових теорій, хибних концепцій та уявлень; 

 - повинен оприлюднювати результати своїх досліджень не лише у 

спеціальних наукових виданнях, але й у науково-популярній формі, щоб 

зробити їх максимально доступними для широких верств суспільства; 

 - повинен брати активну участь у житті наукового співтовариства та 

у роботі колегіальних органів; 

 - повинен не дозволяти використовувати авторитет науки чи свій 

власний авторитет у рекламних або пропагандистських  цілях  з корисливою 

метою. 

 Отже, зазначені положення Кодексу є основою ціннісно-

мотиваційного компоненту готовності педагога до організації науково-

дослідницької діяльності учнів, а його усвідомлення та реалізація у 

діяльності є відображенням її наступних компонентів. 

Відтак, когнітивний компонент готовності педагога до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів складають різнорівневі професійні 

знання, причому специфіка наукової, науково-дослідницької діяльності, а 
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також педагогічної діяльності в цілому вимагає складної системи 

професійних знань учителя. Так, систему професійних знань утворюють: 

 - знання щодо сутності наукових досліджень: філософської, 

загальнонаукової, спеціально наукової та прикладної методології наукового 

дослідження; методів та методик дослідження; технології наукового, у тому 

числі педагогічного дослідження;  

 - знання щодо сутності науково-дослідницької діяльності учнів та її 

організації і супроводу: особливостей наукового-дослідницької діяльності 

учнів (вікових, психолого-педагогічних, галузевих), специфіки її об’єктів, 

етапів, механізмів, специфіки результатів, чинників; особливостей 

організації та супроводу такої діяльності школярів (функціонального 

забезпечення, етапів освоєння, створення збагаченого дослідницького 

середовища, особливостей ефективної взаємодії з учнями, підготовки їх до 

участі у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт); 

 - знання щодо себе як вчителя, науковця та наукового керівника: 

особливостей своєї педагогічної та науково-дослідницької діяльності, 

особливостей власної мисленнєвої діяльності. 

Особливостями професійних знань педагога щодо організації 

науково-дослідницької діяльності учнів є такі: 

 - усвідомленість: розуміння зв’язків між окремими теоріями, 

закономірностями та правилами, наявність оціночних знань, прагнення 

поповнити знання;  

 - комплексний характер: рівень професійної готовності залежить від 

здатності синтезувати знання з різних галузей науки та практики і 

перетворювати їх у особистісний інструмент професійної діяльності та 

розвитку. Відтак, професійні знання педагога мають бути сформовані на 

всіх рівнях: 1) методологічному (знання закономірностей розвитку загально 

філософського ряду, зумовленість цілей виховання і навчання та інше); 

2) теоретичному (закони, принципи та закономірності наукового знання, 

наукової діяльності, її педагогічних та психологічних основ тощо); 
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3) методичному (рівень конструювання освітнього процесу, взаємодії з 

учнем); 4) технологічному (рівень вирішення практичних завдань 

організації науково-дослідницької діяльності школярів) (за І. Зязюном 

[112]); 

  - системність, яка забезпечує цілісність та єдність розвитку 

особистісного і професійного компонентів; 

  - дієвість, що передбачає здатність їх переведення в практичну 

діяльність. Важливим є те, що професійні знання педагогів мають 

функціонувати на рівні застосування (за С. Рубінштейном), а не лише на 

рівнях розуміння, запам’ятовування та узагальнення і систематизації; 

  - власне науковість, тобто відповідність науковим закономірностям. 

 Конструктивний компонент готовності педагога до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів визначається системою 

професійних умінь – засвоєних фахівцем комплексних способів успішного 

виконання складної професійної дії.  

Основними властивостями професійних умінь педагога є адекватність 

педагогічній ситуації, осмисленість, гнучкість, успішність при змінах 

обставин, достатній темп, надійність (тобто непорушність, стійкість до 

впливу перешкод) (О. Столяренко [153]).  

Вони за своєю спрямованістю розподіляються нами на такі групи як-

то: 

 - когнітивні вміння: уміння вирішувати абстрактні завдання, 

будувати мисленнєвий процес на логічних правилах і нормах; аналітичні 

вміння. Когнітивні уміння вчителя мають виявлятися у системі ознак його 

наукового мислення – мислення вченого, до яких, передусім, можна 

віднести: понадситуативність, емансипованість від суб’єктності; жорстку 

понятійність; узагальненість; абстрагованість; вираженість динаміки думки 

у судженнях та умовиводах, що чітко йдуть одне за одним; доказовість; 

насиченість фактичною інформацією; системність; парадигматичність; 

критичність; методологічність тощо;  
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 - метакогнітивні вміння: визначення проблемної ситуації,  

розчленувати проблемну ситуацію на відоме та невідоме, формулювати 

мету та завдання діяльності, об’єктивізувати результат, створювати моделі, 

формулювати гіпотези, визначати, обирати метод прийняття рішення, 

самостійно приймати рішення; складати план та програму діяльності, 

аналізувати результат діяльності та її мети, визначати шляхи коригування 

діяльності, оцінювати етапи власної діяльності;  

 - науково-дослідницькі вміння: 1) методологічні: володіння методами 

наукового дослідження в цілому та педагогічного зокрема, уміння чітко 

формулювати досліджувану проблему, мету, об’єкт, предмет, робочу 

гіпотезу, завдання дослідження; 2) методичні: планувати та організовувати 

експеримент; проводити педагогічне дослідження; уміння презентувати 

результати власної дослідницької діяльності, підготувати публікацію або 

виступ за результатами своєї наукової роботи; 3) технічні: користуватися 

науково-метричними базами, різними інформаційними ресурсами, 

візуалізувати результати досліджень, цитувати література та ін.; 

 - проєктувальні вміння: проєктувати та створювати особливе освітнє 

середовище – збагачене дослідницьке, що спрямовує на самостійну 

дослідницьку діяльність учнів, самостійне прийняття ними рішень у 

складних дослідницьких ситуаціях; проєктувати власну діяльність та 

науково-дослідницьку діяльність учнів. Організація науково-дослідницької 

діяльності учнів ґрунтується на принципах проєктування (М. Алексєєв [1]), 

де дослідницький проєкт є механізмом побудови міжособистісної взаємодії 

дослідника та наукового керівника, у процесі якого відбувається трансляція 

культурного досвіду. 

  - дидактичні вміння: застосовувати методи дослідницького навчання, 

стимулювати та підтримувати дослідницький інтерес учнів, вміння 

формувати в учнів наукову картину світу; 

 - комунікативні вміння: вибудовувати діалогічні, а не монологічні 

стосунки з учнями; домінуючого використання впливів, які організують, 
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проти таких, що оцінюють та дисциплінують; встановлювати довірливі, 

партнерські стосунки; вести наукову дискусію; 

 Розглядаючи типи взаємодії учителя та учня у процесі науково-

дослідницької діяльності ученими (О. Пермитина, О. Самсонова, 

Т. Ткаченко [135]) наголошується на тому, що вчитель має забезпечити 

перехід від такої крайньої позиції як «відсутність самостійної діяльності 

учня» до «самостійної діяльності учня». Остання передбачає високу ступінь 

свободи учня в його діях, мисленні, прийнятті рішень, високу ступінь його 

відповідальності за результат наукового дослідження. На протилежному 

кінці – позиція «відсутність самостійної діяльності учня» - покрокове 

керування вчителем кожної дії учня: він несамостійний та незацікавлений у 

результатах дослідження. Вся відповідальність перекладається на вчителя. 

Щоб досягнути першої позиції вчитель має бути здатним створити умови 

для усвідомленої, вмотивованої, самостійної дослідницької поведінки учня, 

партнерських стосунків з іншими учнями; вчитель має сам вибудовувати 

партнерське співробітництво з учнями. 

- організаційні вміння: здійснювати психолого-педагогічну підтримку 

учнів, стимулювати та підтримувати самостійний науковий пошук учнів 

тощо. 

 Останній, рефлексивний компонент готовності, визначається 

здатністю аналізувати результати власної професійної діяльності в цілому 

та дослідницької діяльності зокрема, здатністю здійснювати рефлексію 

різних видів та рівнів, рефлексію особистісну (власних характерних 

особливостей) та діяльнісну (власної професійної педагогічної та науково-

дослідницької діяльності, а також діяльності з організації ННД школярів).  

Дуже важливим є те, що зазначені компоненти готовності вчителя до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів на особистісному рівні 

мають відображатися через призму таких його професійних якостей, які 

забезпечать його здатність подолати так звану сьогоденну «патологію 

науки» (за Р. Мертоном [89]). Остання виявляється в: агресивній 



 78 

конкуренції, підозрілості, заздрості, прихованому плагіаті і амбівалентності 

мотивації вченого.  

Подолати патологію науки можливо, як зазначає Р. Мертон, тільки 

вирішивши суперечності професійної амбівалентності (подвійності та 

суперечливості мотивів і поведінки), які полягають у тому, що вчений 

повинен: 1) якомога можна швидше передавати свої наукові результати 

колегам, проте не квапитися з публікаціями; 2) бути чутливим до нових ідей, 

проте не піддаватися інтелектуальній моді; 3) прагнути здобувати таке 

знання, що отримує високу оцінку колег, але не зважати на оцінки інших; 

4) захищати нові ідеї, але не підтримувати необачні висновки; 5) докладати 

максимальних зусиль у власній діяльності, проте усвідомлювати те, що 

надмірна ерудиція, надмірні прагнення гальмують наукову творчість; 

6) бути дуже ретельним у формулюваннях і деталях, проте не вдаватися до 

педантизму, не зациклюватися і не застрягати; 7) завжди пам’ятати, що 

знання є універсальним, проте не має права забувати, що будь-яке наукове 

відкриття робить честь нації, представником якої воно зроблено; 

8) виховувати нове покоління вчених, проте не віддавати навчанню занадто 

багато часу й уваги; 9) учитися у великого Майстра та наслідувати його, 

проте не ототожнювати себе з ним, не бути ним [89]. 

Відтак, від вчителя, якій організовує науково-дослідницьку діяльність 

учнів у цьому аспекті вимагаються такі професійні якості як незалежність, 

принциповість, вимогливість до себе, самовпевненість, рефлексивність, 

стриманість, відкритість, креативність, аналітичність. Саме вони 

забезпечать подолання «патології науки» не тільки самим педагогом, але і 

його учнем. 

 Отже, професійна готовність учителя до організації науково-

дослідницької діяльності учнів нами розуміється складним, системним 

особистісно-професійним утворенням, що визначає здатність педагога 

організувати, активізувати, супроводжувати дослідницьку діяльність 

учнів з отримання нових наукових знань шляхом застосування ними методів 
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наукового пізнання та інтегрує в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

конструктивний і рефлексивний компоненти. 

Авторський підхід до розуміння сутності професійної готовності 

педагога до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

презентовано на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 Важливо, на нашу думку, підкреслити, що готовність вчителя 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 (рис 1.2.), а саме: 

  - вчитель; 

  - науковець; 

  - науковий керівник. 

•Професійні вміння: 
когнітивні, 

метакогнітивні, науково-
дослідницькі, 

проєктувальні, 
дидактичні, 

комунікативні, 
організаційні

•Рефлексивність 
особистісна та діяльнісна 

•Професійні знання щодо: 
сутності наукових 

досліджень; сутності НДД 
учнів та її організації та 

супроводу; себе як вчителя, 
науковця та наукового 

керівника

•Професійні 
цінності,ставлення; 
мотивація педагогічної та 
науково-дослідницької 
діяльності,організації НДД 
учнів,  професійного 
розвитку 

ЦІННІСНО-
МОТИВА-
ЦІЙНИЙ

КОГНІТИВ-
НИЙ

КОНСТРУК-
ТИВНИЙ

РЕФЛЕКСИ-
ВНИЙ

Рис. 1.1. Структура готовності вчителя до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів 
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 Кожна з ролей привносить до професійної діяльності педагога свої 

функції та визначає свої особливі вимоги.  

 

 

 

 

 

Проведений аналіз наукових праць, присвячених вивченню сутності 

професійної готовності вчителів, їх дослідницької компетентності дає змогу 

стверджувати, що вона є неперманентним, нестійким явищем внаслідок 

надмірної складності тих педагогічних явищ, які стають її предметом. 

Відтак, вона має постійно цілеспрямовано розвиватися, активізуватися у 

системі післядипломної освіти, для чого мають бути створені особливі 

умови. 

 

  

Вчитель

Науковець
Науковий 
керівник

Рис. 1.2. Рольова характеристика готовності вчителя до організації науково-

дослідницької діяльності учнів 
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1.3. Зарубіжний та вітчизняний досвід професійної підготовки 

вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів  

 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку освіти, дає підстави 

констатувати, що інноваційна, наукова діяльність учнів стає невід’ємною 

складовою навчального процесу. Саме набуття молоддю досвіду такої 

діяльності забезпечує в подальшому формування фахівців інноваційного 

типу. 

Відповідно до нормативних документів (Закони України «Про освіту» 

[45], «Про наукову і науково-технічну діяльність» [44]) на сьогодні держава 

створює умови для залучення учнівської молоді до наукової і науково-

технічної діяльності, як на рівні базової, так і повної загальної середньої 

освіти, через систему спеціалізованих закладів наукового профілю, зокрема 

Малу академію наук України. Підготовка спрямована на поглиблене 

вивчення профільних предметів та набуття учнями компетентностей, 

необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, 

винахідницької діяльності. Цілком природно, що це, в свою чергу, висуває 

нові вимоги до вчителя, який має володіти компетентностями (знаннями, 

вміннями), які забезпечать необхідний рівень організації науково-

дослідницької діяльності учнів, її методичного та управлінського 

супроводу. 

Аналіз існуючих освітньо-професійних програм професійної 

підготовки майбутніх вчителів у вищій школі (за спеціальністю 014 - 

середня освіта) (Додаток А), дає підстави констатувати, що на сьогодні 

система вищої педагогічної освіти нажаль ще не зорієнтована на підготовку 

вчителя до такої роботи: серед програмних результатів навчання, спільних 

для всіх предметних спеціальностей спеціальності 014 Середня освіта та 

серед предметних програмних результатів навчання за різними галузями 

знань більшості закладів вищої освіти не має знань, умінь та цінностей, що 
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відображають готовність майбутніх учителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів. 

Відтак, особливого значення набуває система післядипломної освіти 

педагогів, яка має всі ресурси та нормативні підстави для підготовки 

вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Саме система післядипломної освіти, зважаючи на результати 

міжнародних досліджень (Доповідь ОЕСР «Залучення, розвиток і 

збереження ефективних вчителів» (Attracting, Developing and Retaining 

Effective Teachers) та ін.), має найбільші ресурси для забезпечення 

ефективної діяльності педагогів в умовах післяіндустріального, цифрового 

суспільства, ключовими ознаками якого є орієнтація на знання, цифрова 

форма представлення об’єктів, віртуалізація виробництва, інноваційна 

природа розвитку, інтеграція, конвергенція, динамізм, глобалізація тощо 

[28]. 

Головною вимогою до сучасних учителів, на відміну від 

двадцятирічного минулого, є когнітивна відкритість, гнучкість мислення та 

поведінки, стресостійкість, самоорганізованість, уміння працювати у 

ситуаціях невизначеності, креативність, здатність вирішувати полісистемні 

проблеми, приймати рішення та, безумовно, працювати з інформацією. 

Тобто, у сучасному світі перш за все вчитель має бути так званою 

«інноваційною людиною» (за А. Бойко [7]), яка: розглядає оточуючий світ 

не як сталу, гармонійну структуру, до якої потрібно пристосовуватися, а як 

сферу пізнавальної та практичної невизначеності, яку потрібно редукувати 

як послідовність різноманітних труднощів, що необхідно подолати. Саме 

винахідливість стає архетипом діяльності для інноваційної людини, а 

провідною метою навчання – формування в неї власної дослідницької 

позиції, тобто значення набуває процес переходу в освітній діяльності від 

школи пам’яті до інституту роботи з мисленням [7].  

Здійснений аналіз зарубіжного досвіду функціонування системи 

післядипломної педагогічної освіти (Н. Мукан [92], S. Hudson [189], 
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D. Beutel [189], P. Hudson [189], M. Kirkwood [193], M. Lewis [190], J. Smith, 

[190] та ін.), а також результатів досліджень вітчизняних науковців (Т. Гура 

[32], В. Олійник [108] та ін.), дає змогу стверджувати, що світова 

післядипломна освіта вчителів характеризується певними загальними 

особливостями, які зумовлюються, передусім, новітніми досягненнями у 

різних сферах наукового знання (у першу чергу психології, соціології, 

андрагогіки, менеджменту, інформаційних технологій, власне педагогіки, а 

також природничих наук), а також тенденціями суспільної практики.  

Базовими принципами функціонування післядипломної педагогічної 

освіти багатьох світових країн є такі: 1) відкритості, автономності, 

конкурентності, що передбачає, з одного боку, вільний вибір педагогічним 

працівником закладу післядипломної освіти, а з іншого, - автономію самого 

освітнього закладу в аспекті розробки навчальних планів та програм; 

2) суб'єктності, тобто визнання безумовної активності суб’єктів 

післядипломної освіти, їх відповідальності за процес та результат 

професійного вдосконалення/самовдосконалення; 3) адресності; 

4) актуальності; 5) орієнтації на школу як установу, яка вчиться; 

6) системності – наближеності до актуальних проблем конкретного закладу 

освіти, його нагальних потреб щодо розвитку професійної компетентності 

керівних та педагогічних кадрів; 7) партнерства, ангажування громади – 

залучення різних соціальних інституцій задля підвищення якості освітніх 

послуг; 8) пріоритету довгострокових форм і дій; 9) переважання групових, 

колективних форм роботи; 9) підтримки і супроводу професійного розвитку 

керівників та педагогів; 10) орієнтації на забезпечення комфортних умов 

для професійного розвитку фахівців у просторі післядипломної освіти, що 

включають усі рівні організації освітнього простору – від матеріально-

технічного до соціально-психологічного; 11) постійного саморозвитку, 

самовдосконалення фахівців сфери підвищення кваліфікації – забезпечення 

умов для розвитку професійної компетентності самих науково-педагогічних 

та педагогічних працівників системи післядипломної освіти, опанування 
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ними найсучаснішими технологіями освіти дорослих [3]. Додаймо до 

зазначених вище принцип гнучкості, що передбачає швидке реагування на 

потреби педагогічної спільноти в цілому та кожного вчителя зокрема 

завдяки оновленню змісту, форм і методів післядипломної освіти. 

Аналізуючи стан сучасної вітчизняної післядипломної педагогічної 

освіти передусім необхідно зазначити про те, що новітні нормативно-

правові документи у галузі освіти (у першу чергу Закон України «Про 

освіту») спричинили актуалізацію, об’єктивацію тих викликів, які 

потенційно вже існували останні декілька років. Причому ці нормативно-

правові акти не змінили невизначений статус закладів післядипломної 

освіти. 

Так, згідно із ст. 59 Закону України «Про освіту» «педагогічні та 

науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у 

закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або 

провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати 

кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних 

осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-

педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням 

педагогічної (вченої) ради. Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації 

обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник. Кошти на 

підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників 

отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної (вченої) 

ради закладу освіти» [45]. Отже, традиційні для післярадянської системи 

заклади післядипломної педагогічної освіти – обласні інститути, метою 

діяльності яких і є науково-методичне забезпечення професійного розвитку 

педагогів, здійснення їх підвищення кваліфікації - потрапили у ситуацію 

жорсткої конкуренції як з закладами вищої освіти (педагогічними 

університетами), так і з приватними установами, громадськими 

організаціями, фізичними особами - підприємцями.  
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Головними проблемами вітчизняної системи післядипломної 

педагогічної освіти в умовах цифрового суспільства є, на нашу думку, такі.  

По-перше, - це нормативно-правова невизначеність статусу інститутів 

післядипломної педагогічної освіти; відсутність нового положення про 

атестацію педагогічних працівників, яке б відповідало вимогам нового 

Закону, та положення про сертифікацію, яке б чітко визначило зміст цієї 

процедури. Варто зазначити і про суттєві протиріччя в існуючих 

нормативно-правових документах з багатьох питань професійного розвитку 

та підвищення кваліфікації педагогів. 

По-друге, - це неготовність значної кількості педагогів до академічної 

свободи, а закладів освіти – до автономії, що можуть призвести до зниження 

якісних показників їх професійної діяльності і функціонування відповідно. 

Достатньо проблематичним, на нашу думку, буде питання усвідомленого 

вибору вчителем з низьким рівнем мотивації професійного саморозвитку (а 

таких педагогів сьогодні за най оптимістичними прогнозами близько 30%) 

місця і форм підвищення свої кваліфікації. 

По-третє, - це недостатній рівень готовності самих закладів 

післядипломної педагогічної освіти до функціонування та постійного 

розвитку в умовах жорсткої конкуренції, що виявляється і в неосучасненій 

матеріально-технічній базі (в тому числі інформаційного забезпечення), і у 

наявності значної кількості викладачів та методистів інститутів, які не 

готові до змін змісту, форм і методів своєї професійної діяльності. 

Проблеми вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти в 

умовах цифрового суспільства можна перераховувати і далі, проте саме ці, 

на наш погляд, є ключовими и вимагають особливої уваги. 

На останок зазначимо, що ми повністю погоджуємося з думкою про 

те, що обласні інститути післядипломної педагогічної освіти займають 

унікальне місце в системі освіти України, співпрацюючи не лише з 

закладами дошкільної, початкової та середньої освіти (для обслуговування 

яких ці інститути й були створені), але й одночасно – із закладами вищої 
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освіти та науково-дослідними установами НАН України та АПН України, а 

також – з іншими закладами, установами та громадськими організаціями, 

які мають пряме чи опосередковане відношення до освіти (наприклад – 

спортивними, мистецькими, медичними, військовими тощо) – утворюючи 

таким чином науково-дослідні та науково-аналітичні «вузли», в яких 

безперервно опрацьовується та випрацьовується вся інформація, яка 

стосується системи освіти, і в яких працюють найвищого класу фахівці-

практики в галузі змісту та методики дошкільної та початкової і середньої 

загальної освіти [22]. Насьогодні вони є особливими освітніми закладами, 

що здійснюють науково-методичний, психолого-педагогічний супровід 

професійного розвитку педагогічних працівників та в цілому 

функціонування закладів освіти всіх рівнів.  

У зазначеному проблемному просторі саме в системі післядипломної 

педагогічної освіти має забезпечуватись підготовка вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності. Розглянемо існуючий досвід такої 

підготовки в різних аспектах. 

По-перше, - крізь призму існуючого досвіду підготовки вчителів у 

системі післядипломної освіти до роботи з обдарованими учнями, оскільки 

пріоритетом у навчанні саме цієї категорії учнів є розвиток в них 

дослідницької компетентності. Крім того, у зарубіжній практиці підготовка 

педагогів до організації науково-дослідницької діяльності учнів та 

підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми ототожнюються. 

Отже, саме цей напрям післядипломної педагогічної освіти 

визначається українськими ученими та практиками як один з найбільш 

актуальних останні 20 років. В умовах реформування загальної середньої 

освіти в Україні, запровадження концепції Нової української школи, а також 

диверсифікації системи підвищення кваліфікації учителів, що закладена у 

Законі України «Про освіту» (2017), її вирішення набуває особливого 

значення. Переосмислення орієнтирів підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до роботи з обдарованими учнями зумовлюється і 
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новітніми психологічними концепціями обдарованості та дослідженнями 

впливу педагога на розвиток обдарованої дитини. Значущим є і вивчення 

сучасного світового досвіду у цьому аспекті, адже система підготовки 

педагогів до взаємодії з обдарованою дитиною у багатьох країнах світу за 

останні 10 років значно змінилась. Таким чином, визначення особливостей 

професійної підготовки українських учителів у системі післядипломної 

освіти до роботи з обдарованими учнями в новітньому освітньому просторі 

є пріоритетним науковим завданням, а вивчення зарубіжного досвіду у 

цьому контексті – одним із важливих етапів його вирішення. 

Здійснений аналіз наукових джерел, присвячених вивченню 

зарубіжного досвіду із заявленої проблеми свідчить про те, що незважаючи 

на національні відмінності у більшості країн світу, підготовка до навчання 

обдарованих учнів є обов’язковою складовою освітніх програм для 

вчителів. 

Так, в європейських країнах підвищення кваліфікації педагогів із 

зазначеної проблеми здійснюється за програмою європейської неурядової 

організації «European Council for High Ability». Після успішного її 

проходження вчитель отримує диплом «Фахівець в освіті обдарованих 

дітей» і наявність цього диплому у багатьох європейських країнах є 

обов’язковою. Підготовка до навчання обдарованих дітей є обов’язковою 

частиною освітніх програм (підвищення кваліфікації та перепідготовки) для 

усіх вчителів європейських країн, а також для педагогів дошкільних 

закладів, психологів, шкільних інспекторів, консультантів.  

Щодо підготовки до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів, розвитку дослідницької компетентності вчителів, то, наприклад, у 

Німеччині, наукова діяльність педагогів є невід’ємною складовою їх 

професійної діяльності. Німецькі вчителі мають виокремлені години на 

здійснення наукових досліджень, написання статей, написання та 

реалізацію проєктів. У процесі підвищення кваліфікації німецькі вчителі 

мають опанувати технологію організації дослідницької діяльності учнів, 
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новітні методи наукового пошуку, адже розвиток інноваційних наукових 

технологій є пріоритетом освітньої сфери усіх рівнів. 

У Великій Британії програма підвищення кваліфікації учителів 

включає три елементи: 1) внутрішньо шкільне стажування, що 

забезпечується професійними наставниками та керівниками навчальних 

програм; 2) двотижневе стажування у центрі підготовки вчителів та 

3) однорічний курс стажування на базі відкритого університету з питань 

змісту та структурі навчання [132]. Здійснення наукових досліджень є 

обов’язковим компонентом педагогічної діяльності британського вчителя, а 

його головними характеристиками, що підтверджують його 

кваліфікаційний рівень, є вміння: абстрагувати, мислити системно, вміння 

співпрацювати та вміння експериментувати.  

У Фінляндії підготовка вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів здійснюється у процесі здобуття вищої педагогічної освіти 

– педагогічної магістратури. Так, у Гельсінському університеті окрім таких 

модулів як комунікація та вивчення мов; пізнавальний і психологічний 

розвиток дітей, навчальні програми, дидактика, допоміжні програми та 

педагогічна практика, обов’язковим модулем є «Методологічні 

дослідження». У межах нього майбутні вчителі не тільки опановують 

загальну технологію наукового педагогічного дослідження, але і 

методологію прикладних досліджень, які вони будуть здійснювати у своїй 

педагогічній діяльності – це вивчення індивідуальних особливостей 

навчання учнів у конкретному класі, їх мотивації, міжособистісних 

стосунків та ін. Крім того, у змісті цього модулю наявні теми, що 

безпосередньо стосуються організації та супроводу дослідницької 

діяльності учнів («учнівське дослідження», «організація дослідницької 

діяльності учнів», «наукові дослідження у навчанні», «навчальні та наукові 

проєкти») [134].  

Підготовка вчителів до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів у Фінляндії, обов’язковим компонентом якої є здійснення вчителем 
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власних наукових досліджень, продовжується протягом усієї їх педагогічної 

діяльності, в умовах післядипломної освіті, через систему семінарів, 

тренінгів, наставництва, стажування [119].  

Важливим є те, що кожен учитель фінської школи здійснює власні 

наукові дослідження на двох рівнях: 1) як наукове обґрунтування власної 

практичної теорії (практична теорія – це концепція, що перетворює 

практичні знання вчителя на його особисті переконання, цінності та 

розуміння, що і направляють його педагогічні дії); 2) як наукове 

дослідження особливостей ефективного викладання у своєму класі, 

виходячи з особливостей розвитку та навчання його учнів.  

В Ізраїлі з 2010 року впроваджується спеціальна програма підготовки 

та сертифікації вчителів і фахівців, що працюють з обдарованими 

школярами та сприяють їх науковим дослідженням. З 2015-2016 

навчального року стала обов’язковою сертифікація вчителів обдарованих 

учнів. Післядипломна підготовка вчителів з їх підготовки до навчання 

обдарованих учнів складає 240 годин і триває два роки. Програма включає 

як теоретичну, так і практичну підготовку, а саме: питання розуміння 

феномену обдарованості, її діагностики, психологічної підтримки 

обдарованих, вивчення сучасних форм та методів навчально-виховної 

роботи з обдарованими, шляхів розвитку та вдосконалення обдарованості 

[52]. Метою програми професійного розвитку педагогів для обдарованих є 

створення цілісного підходу у навчанні обдарованих учнів [200]. Адже, як 

зазначають учені (Х.  Відергор, Х. Девід, Б. Еілем та ін.), спеціальна 

післядипломна підготовка вчителів та підвищення їх кваліфікації є 

найважливішою умовою професійної педагогічної підтримки обдарованих 

школярів та розвитку їх науково-дослідницької діяльності. 

У США підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями 

здійснюється за стандартами, розробленими Національною асоціацією 

заради обдарованих дітей, Радою з питань особливих дітей [25; 140]. Вона 

передбачає оволодіння вчителем знань та вмінь з педагогіки та психології 
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обдарованості, а саме: особливостей навчання обдарованих учнів, 

планування освітнього процесу, створення розвивального навчального 

середовища, професійної етики, особливостей взаємодії з обдарованим 

учнем та його родиною, стимулювання дослідницької діяльності, творчого 

розвитку та ін. [140]. Обсяг програм підготовки вчителів з освіти 

обдарованих учнів у різних штатах складає від 20 до 30 кредитів. У двадцяти 

восьми штатах сертифікація вчителів, які працюють з обдарованими учнями 

є обов’язковою.  

Розвиток дослідницької компетентності вчителів США 

забезпечується участю останніх у багаточисельних наукових педагогічних 

конференціях, на яких вони обмінюються досвідом не тільки власної 

педагогічної діяльності, але і результатами власних наукових досліджень. А 

показники результативності науково-дослідницької діяльності вчителів 

входять до критеріїв оцінки якості освітніх послуг шкіл. 

В азійських країнах (Гонконг, Сінгапур, Китай, Корея, Японія) робота 

з обдарованими дітьми є пріоритетним напрямом державної політики, 

результати якої за показниками математичної та читацької грамотності 

учнів (рейтинг PISA) вже стали для всіх інших країн очевидними. 

Спеціальна підготовка вчителів до навчання обдарованих дітей є 

обов’язковою та здійснюється за довготривалими (180 годин) та 

короткотривалими програмами (60 годин) [38]. Важливим є те, що ця 

підготовка відбувається як завдяки лекційно-семінарській системі, так і 

рефлексивному спостереженню та активній практиці, мікровикладанню 

(проведенню навчальних занять у лабораторних умовах з обов’язковим 

відеозаписом для подальшого аналізу). Обов’язковим для вчителів, які 

проходять навчання за програмами підготовки до роботи з обдарованими 

дітьми є написання ними науково-дослідницьких робіт, що забезпечує 

активізацію науково-дослідницької діяльності педагогів, поглиблене 

вивчення наукової літератури, достовірних наукових джерел, а також 
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розвиток здатності до самостійного творчого пошуку, формування вмінь 

інноваційних методів наукових досліджень. 

У Російській Федерації післядипломна освіта педагогів, які працюють 

з обдарованими дітьми та готуються до неї здійснюється на основі: 

1) базового компоненту професійної кваліфікації, який складають – 

загальна професійна педагогічна підготовка (її складають предметні, 

психолого-педагогічні та методичні знання, уміння та навички, а також 

професійно значущі якості); 2) специфічного компоненту, який містить: 

а) знання, уміння та навички з психології та педагогіки обдарованості; 

б) професійно-особистісну позицію педагогів, акцентом у якій є здатність 

успішно активізувати та розвивати дитячу обдарованість, надавати учням 

свободу вчитися; в) професійно-значущі особистісні якості – високий рівень 

розвитку пізнавальної та внутрішньої професійної мотивації, емпатії, 

внутрішній локус контролю, адекватна самооцінка, прагнення до 

особистісного розвитку. Важливим, як зазначають провідні російські учені 

у сфері педагогіки та психології обдарованості (Д. Богоявленська, 

В. Шадриков, В. Дружинін, Н. Лейтес, О. Матюшкін, М. Холодна, 

В. Юркевич та ін.), зламати у вчителів стереотипів сприйняття (учня, 

навчального процесу та самого себе), спілкування і поведінки, та у підсумку 

– методів навчання та виховання. Адже, обдаровані діти часто створюють 

нестандартні ситуації, для вирішення яких сформовані раніше педагогічні 

стереотипи не тільки некорисні, але і є шкідливими як для самого учня, так 

і для вчителя. Відтак, головним у системи післядипломної освіти є розвиток 

у вчителя, який працює з обдарованими дітьми, рефлексивної позиції [127]. 

Важливим є те, що підготовка вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів здійснюється як у межах їх підготовки до 

роботи з обдарованими учнями, так і окремо, у межах спеціальних освітніх 

програм післядипломної освіти, таких як «Основи дослідницької 

діяльності» (60 год.), «Навчання школярів вирішенню навчальних та 

освітніх проблем у процесі спільної діяльності» (20 год.) та ін.  
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Під керівництвом видатного вченого-дослідника О. Леонтовича 

протягом останніх 10 років активно впроваджується у програму підвищення 

кваліфікації вчителів, педагогів закладів позашкільної (додаткової освіти) 

обов’язковий курс «Учні як дослідники (Як ефективно керувати 

самостійною дослідницької роботою школярів?)» (24 години), який містить 

такі модулі як: 

1) модель організації дослідницької діяльності учнів; 

2) категорії дослідницької діяльності; 

3) етапи формулювання теми дослідницької роботи; 

4) розробка програми дослідницької роботи; 

5) електронна папка (портфоліо) учнівської дослідницької роботи; 

6) презентація дослідницьких робіт.  

Протягом навчання вчителі мають опанувати технологію проєктної 

діяльності, створити власне електронне дослідницьке портфоліо, взяти 

участь у науковій конференції як доповідач, а також підвищити рівень 

власної інформаційної компетентності, розвинути навички роботи на 

комп’ютері, застосування різних інформаційних технологій. 

Окрім обов’язкового курсу, педагогам з метою формування в них 

готовності до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

пропонується участь у різноманітних тренінгах за загальною 

проблематикою «Навчання для майбутнього», «Самостійне дослідження 

учнів». 

У Республіці Білорусь підготовка вчителів до супроводу науково-

дослідницької діяльності значно активізувалась із затвердженням 

Державної програми «Молоді таланти Білорусі», метою якої було створення 

цілісної системи виявлення, підтримки та розвитку творчого потенціалу 

молодих громадян, забезпечення їх самореалізації та участі у створенні 

сильної та квітучої Білорусі [94]. У межах зазначеної програми здійснюється 

системна підготовка педагогів на всіх етапах їх професійного розвитку, 

починаючи з етапу професійного навчання майбутніх фахівців у 
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педагогічних вишах (спецкурси, тематичні науково-практичні конференції, 

студентські педагогічні олімпіади) та завершуючи системою 

післядипломної освіти. Так, у межах програми перепідготовки за напрямом 

«Педагогічна діяльність фахівців», кваліфікація «Викладач відповідно до 

основної кваліфікації» Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 

Білоруського державного педагогічного університету ім. М. Танка, 

педагогами опановують такі навчальні дисципліни як «Методологія 

педагогічного дослідження», «Педагогічна інноватика», «Основи 

педагогічних вимірювань», «Організація дослідницької діяльності учнів», а 

у межах курсу «Освітні технології» окреме місце приділяється 

дослідницькому навчанню у закладах додаткової освіти [URL: 

https://ipkip.bspu.by]. Окрім цих інваріантних дисциплін навчального плану 

педагогам пропонуються спецкурси за вибором, серед яких є такі, що дають 

змогу вчителів різних кваліфікацій опанувати особливості організації 

науково-дослідницької діяльності за окремими галузями знань (наприклад, 

«Особливості організації науково-дослідницької діяльності учнів у межах 

шкільного курсу хімії» та ін.). 

Крім того, для проходження атестації педагоги мають презентувати 

свою проєктну роботу, яка побудована відповідно до вимог наукового 

педагогічного дослідження. 

Отже, здійснений аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки 

вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів дає змогу виокремити такі її особливості:  

1) 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 та закладу освіти;  

2) наявність спеціальних сертифікаційних програм, проходження 

яких дає право вчителю навчати обдарованих учнів, організовувати їх 

наукову діяльність;  
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3) гармонійне поєднання інваріантних та варіативних (за вибором 

вчителя) програм підвищення кваліфікації;  

4) спрямованість довготривалих та короткотривалих програм 

підвищення кваліфікації учителів не тільки на оволодіння знань і вмінь з 

педагогіки та педагогічної психології, але і на їх особистісний та 

професійний розвиток завдяки як лекційно-семінарський системі, так і 

мікровикладанню, активній практиці, рефлексивному спостереженню, 

рефлепрактикумам та тренінгам;  

5) зорієнтованість на активізацію науково-дослідницької діяльності 

педагогів (дослідницькі проєкти, наукові дослідження, наукові публікації) 

як визначального чинника успішності науково-дослідницької діяльності 

учня.  

З метою здійснення аналізу особливостей вітчизняної підготовки 

вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів були проаналізовані освітньо-професійні 

програми підвищення кваліфікації різних категорій педагогічний 

працівників (керівники гуртків ЗПО; вчителі української мови та 

літератури; вчителі математики; вчителі історії та правознавства; вчителі 

фізики; вчителі біології), а також перелік семінарів і тренінгів для всіх 

категорій фахівців 7 обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, 

а саме, - Харківська академія неперервної освіти, Одеська академія 

неперервної освіти, Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічно освіти, Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Луганський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Донецький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Черкаський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти.  

Здійсненний аналіз дає змогу констатувати про таке. 

По-перше, - у більшості обласних закладів післядипломної / 

неперервної педагогічної освіти, які й забезпечують підвищення 
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кваліфікації учителів, освітні програми не містять модулів або тем, 

присвячених підготовці педагогів до організації дослідницької в цілому та 

науково-дослідницької діяльності учнів зокрема. 

По-друге, - у річних планах відсутні тренінги та семінари як форми 

міжкурсового підвищення кваліфікації із зазначеної проблематики. Наявні 

плани семінарів з організаційно-методичного супроводу учнівських 

олімпіад та конкурсів передбачають висвітлення загальних питань участі 

учнів у різних заходах, проте не спрямовуються на висвітлення 

особливостей дослідницької діяльності школярів, умов її організації та 

супроводу.  

Крім того, для виявлення особливостей вітчизняної підготовки 

вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів також був 

проведений аналіз річних планів обласних відділень Малої академії наук за 

2015-2018 роки. За результатами проведеного аналізу отримані дані, що 

свідчать про проведення для завідувачів відділів, керівників наукових 

секцій семінарів-практикумів з таких проблемних тем як: 

 - «Інноваційні підходи в організації навчально-дослідницької 

діяльності учнів-членів МАН відділення «Науки про Землю»», 

«Впровадження освітніх інновацій в організацію навчально-дослідницької 

діяльності учнів-членів МАН відділення комп’ютерних наук» та ін. 

(Комунальний заклад «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської 

обласної ради); 

 - «Основні вимоги до написання науково-дослідницьких робіт та 

підготовки презентацій до них» та ін. (Київська Мала академія наук); 

 - «Впровадження методики творчого вирішення проблем» 

(Комунальний заклад «Харківська Мала академія наук Харківської обласної 

ради»); 

 - «Підготовка наукової роботи в системі МАН», «Підготовка учнів-

членів МАН до публічного виступу» (Івано-франківська Мала академія наук 

учнівської молоді). Причому на засіданні педагогічної ради Івано-
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франківської Малої академії наук учнівської молоді на 2018-2019 рік 

ухвалено науково-методичну тему, над якій буде працювати колектив, а 

саме «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність 

наукового керівника до формування компетентної особистості учня-члена 

МАН». 

Проте такі форми роботи є епізодичними, ситуативними, не 

визначаються як один із напрямів діяльності регіональних МАН, а також 

проводяться з педагогічними працівниками саме Малих академій наук - 

завідувачами відділів, науковими керівниками секцій. У деяких з 

регіональних МАН питання щодо підготовки педагогів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів не відображаються взагалі. А 

розповсюдженою формою роботи з вчителями закладів освіти та 

працівниками МАН є лише інструктивно-методичні наради, на яких 

піднімаються організаційні питання участі учнів у різноманітних конкурсах 

(Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді). 

Отже, усе вищезазначене дає змогу зробити узагальнення про те, що 

підготовка вчителів в системі вітчизняної педагогічної освіти до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів носить ситуативний, несистемний 

характер та виявляється в одиничних, фрагментарних формах роботи, які 

реалізуються переважно у межах діяльності регіональних Малих академій 

наук та спрямовані на участь завідувачів відділів, керівників наукових 

секцій.  

Виявлене протиріччя між актуальністю, доцільністю та важливістю 

науково-дослідницької діяльності учнів й провідною роллю педагога у ній, 

який має забезпечити її організацію та супровід, а також відсутністю 

системи такої підготовки вчителів у просторі вітчизняної педагогічної 

освіти зумовлюють потребу у розробці та експериментальній апробації її 

моделі.  
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Висновки до першого розділу 

 

Здійснений аналіз науково-теоретичних основ дослідження 

професійної підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів дає змогу зробити такі 

узагальнення. 

По-перше, - виходячи із наукового розуміння сутності: наукової 

діяльності як інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання 

нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої 

є фундаментальні та прикладні наукові дослідження в індивідуальній та 

колективній формах, 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, науково-дослідницька діяльність учнів 

визначена усвідомленою, поліфункціональною, творчою активністю учнів, 

що спрямована на отримання наукового результату та здійснюється ними 

відповідно етапам наукового пошуку.  

Основними характерними властивостями науково-дослідницької 

діяльності учнів є: 1) забезпечує соціалізацію школярів за науково-

дослідницьким типом; 2) відповідає критеріям наукового знання (має 

діяльнісний, системно організований, раціональний, пояснювальний, 

доказовий, повторюваний, практичний характер) та спрямована на 

дослідження складних, поліфункціональних, нестійких систем; 3) має 

творчий характер, здійснюється в умовах невизначеності, новизни; 

4) забезпечується комплексом базових дослідницьких умінь 

(метакогнітивних, мисленнєвих, комунікативних, регулятивних) відповідно 

етапам наукового пошуку, предметної та мисленнєвої діяльності за трьома 

фазами – проєктувальної, технологічної та рефлексивної; 5) відбувається за 

рівнями освоєння (репродуктивним, емпірико-практичним, дослідницьким 

та продуктивно-діяльнісним); 6) має формальний результат (дослідницька 
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або науково-дослідницька робота за різними її формами) та особистісний, 

неформальний результат – 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 у закладах загальної середньої освіти; 8) її ефективність 

залежить від комплексу суб’єктних та організаційних чинників, серед яких 

одним з найзначущих є підготовленість учителя до її організації. 

По-друге, - здійснений аналіз наукових підходів щодо: 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, 

А. Хуторський, Дж. Хетті 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.) під 

професійною готовністю вчителя до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів визначено складне, системне особистісно-професійне 

утворення, що визначає здатність педагога організувати, активізувати, 

супроводжувати дослідницьку діяльність учнів з отримання нових наукових 

знань шляхом застосування ними методів наукового пізнання та інтегрує в 

собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, конструктивний і рефлексивний 

компоненти.  

Готовність вчителя 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: 1) вчитель; 2) науковець; 3) науковий керівник. 
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Ціннісно-мотиваційний компонент відображає систему професійних 

установок, цінностей, інтересів учителя та включає: ціннісне ставлення до 

науково-дослідницької діяльності; науковий світогляд, наукову 

спрямованість та пізнавальну/дослідницьку активність; дослідницьку 

позицію; мотивацію до професійного розвитку в цілому та до розвитку у 

науковій сфері зокрема; мотивацію до проєктування та здійснення 

дослідницької діяльності; мотивацію до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів; установка на дотримання норм етичного кодексу науковця. 

Когнітивний компонент готовності складає система різнорівневих 

професійних знань вчителя як орієнтаційної, інформаційної основи його 

діяльності, щодо: сутності наукових досліджень, науково-дослідницької 

діяльності учнів та її організації і супроводу, а також знання щодо себе як 

вчителя, науковця та наукового керівника. 

Конструктивний компонент готовності 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 в цілому та дослідницької 

діяльності зокрема, здатністю здійснювати рефлексію різних видів та рівнів, 

рефлексію особистісну (власних характерних особливостей) та діяльнісну 

(власної професійної педагогічної та науково-дослідницької діяльності, а 

також діяльності з організації ННД школярів). 

Професійна готовність учителя до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів є неперманентним, нестійким явищем внаслідок надмірної 

складності тих педагогічних явищ, які стають її предметом. Відтак, вона має 

постійно цілеспрямовано розвиватися, активізуватися у системі 

післядипломної освіти, для чого мають бути створені особливі умови. 
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По-третє, - здійснений аналіз зарубіжного досвіду професійної 

підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів дає змогу свідчити про її: 1) системність, 

послідовність та 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 та 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 та варіативних (за вибором вчителя), 

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.  

Здійснений аналіз вітчизняного досвіду післядипломної педагогічної 

освіти дає змогу констатувати про ситуативний, несистемний характер 

підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів, 

що проявляється в одиничних, фрагментарних формах роботи, які 

реалізуються переважно у межах діяльності регіональних Малих академій 

наук та спрямовані на участь завідувачів відділів, керівників наукових 

секцій.  
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ  

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

2.1. Структурно-функціональна модель підготовки вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів 

 

Дослідження особливостей професійної підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів вимагає розробки науково-методичних засад її здійснення, що у свою 

чергу детермінує необхідність визначення базових методологічних 

підходів, на яких зазначена підготовка буде ґрунтуватися. Базуючись на 

положенні про різні рівні методологічного знання (С. Гончаренко[], 

Е. Юдін), розкриємо методологічні засади професійної підготовки вчителів 

у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів.  

Причому необхідним, на нашу думку, є підкреслення того, що така 

підготовка має ґрунтуватися на методології сучасної педагогічної науки, 

педагогічної психології та андрагогіки, а також методології наукового 

знання та наукової і дослідницької діяльності. 

Отже, методологічними положеннями, на яких ґрунтується зазначена 

підготовка педагогів є такі наукові підходи як комплекси парадигматичних, 

онтологічних (схема, опис об’єктів), синтагматичних (способи та методи 

доказу, мова опису, пояснення та розуміння) та прагматичних (цілі та 

цінності, вимоги) структур і механізмів пізнання, що характеризує стратегію 

і програму наукового дослідження (В. Штофф [177] та ін.); логіко-

гносеологічне та методологічне утворення, яке строго спрямовує наукове 

дослідження (Е. Семенюк [141]): 
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 - на рівні загальнонаукової методології: 

1) системний підхід. 

Науково-дослідницька діяльність, як і дослідницька діяльність у 

цілому, є діяльністю з вирішення комплексних дослідницьких завдань – 

завдань по вивченню складних динамічних систем та керування ними. 

Ознаками цих комплексних дослідницьких завдань є такі (за К. Дункером 

[124], О. Подд’яковим [117] та ін.): 

 - вони є новими для дослідника та не містять чітко сформульованих 

умов та цілей; 

 - об’єктом діяльності дослідника є динамічні середовища, які 

постійно змінюються, містять багато компонентів з невідомими та 

неочевидними, непрозорими структурами множинних зв’язків; 

 - зв’язки між компонентами організовані за принципом причинних 

зв’язків, а не окремих ланцюгів; 

 - процес вирішення комплексного завдання – багаторівнева 

практична та пізнавальна діяльність, спрямована на подолання великої 

кількості невідомих раніше перепон між множинними, нечіткими, змінними 

цілями та умовами; діяльність здійснюється шляхом різнорідних 

дослідницьких впливів на систему з метою виявлення схованих причинно-

наслідкових мереж та інтеграції отриманої в ході дослідження інформації; 

 - вирішення комплексних завдань включає когнітивні, емоційні, 

особистісні та соціальні здібності та знання дослідника. 

2) синергетичний підхід (В. Бранський [11]), головними положеннями 

якого є ідеї про нелінійність будь-якої системи, що прагне до саморозвитку 

та самоорганізації. Підготовка педагогів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів у такому контексті є нелінійним 

біфуркаційним процесом, наслідки якого спричинені не закономірностями 

поступового розвитку, а впливом багатьох чинників, індивідуальних та 

колективних взаємодій. Важливим є те, що з позиції синергетичного підходу 

результативність підготовки вчителів залежить передусім від внутрішніх 
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чинників – їх мотивації, прагнення до саморозвитку та мотивації 

професійних досягнень. У процесі підвищення кваліфікації мають бути 

створені умови для активізації внутрішніх ресурсів педагогів, актуалізації їх 

особистісних детермінант професійного розвитку в цілому та наукового 

розвитку зокрема; 

3) інформаційний підхід (В. Казакевич, В. Мартін, В. Штанько, 

Н. Яковлєва [183] та ін.), в якому інформація вважається одним 

найважливіших чинників розвитку природи та суспільства, а педагогічна 

інформація – розвитку освіти, досягнення освітніх результатів. Дуже 

важливим, на нашу думку, у контексті цього підходу є усвідомлення 

вчителем особливостей педагогічної інформації, чітке її розрізняння від 

наукової інформації з інших галузей знання. Так, педагогічна інформація 

має такі специфічні ознаки як: 1) невисока швидкість передачі та 

перетворення порівняно, наприклад, з технічною або природничою 

інформацією; 2) суб’єктивність оцінки, що виявляється у відсутності єдиних 

засобів її вимірювань та опису; 3) пряма залежність адекватності 

інтерпретації від компетентності педагога; 4) низька змістовність, 

спричинена багатоаспектністю педагогічних явищ; 5) відносна обмеженість 

її носіїв; 6) односпрямованість – на забезпечення результативності 

освітнього процесу. Отже, підготовка вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів відповідно до інформаційного підходу має 

передбачати опанування педагогами сучасними методами роботи з 

інформацією, усвідомлення характерних особливостей різних видів 

наукової інформації (у тому числі розрізняння педагогічної інформації та 

інформації з інших наукових галузей), оволодіння методами знаходження, 

розуміння, аналізу, пояснення, оцінки та інтерпретації наукової інформації.  

- на рівні спеціально наукової методології: 

3) діяльнісний підхід до організації освітнього процесу 

(Л. Виготський, О. Леонтьєв), що визначає пріоритетну роль діяльності у 

розвитку особистості, яка в свою чергу є суб’єктом діяльності та 
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формуючись в діяльності з іншими людьми визначає характер цієї 

діяльності та спілкування; у процесі діяльності особистість опановує в 

активній формі історичний досвід людства, найважливішим елементом 

якого є цінність. Дослідницька активність у цілому та науково-дослідницька 

діяльність зокрема з позиції діяльнісного підходу має бути 

реконструйованою адекватно природі особистості та такої, що задовольняє 

її потреби у саморозвитку та самореалізації; 

3) особистісно-зорієнтований підхід в освіті [112], в якому значущість 

підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

фіксується методологічним принципом двобічного характеру педагогічного 

процесу; передбачає створення умов для всебічного розвитку особистості в 

процесі освітньої взаємодії та орієнтації педагогічного процесу в умовах 

післядипломної освіти на потреби педагогів; 

4) середовищний підхід (Ю. Мануйлов та ін.), що спрямовує на 

реалізацію умов освітньої системи; передбачає визначення способу 

організації середовища та оптимізацію його впливу на особистість, 

включення особистості у спеціально створене освітнє середовище з метою 

активізації її самонавчання, саморозвитку, самоосвіти; 

5) контекстний підхід (А. Вербицький [17]), основними положеннями 

якого є такі: 

 - психолого-педагогічне забезпечення особистісного включення 

педагога в процес підвищення кваліфікації, професійного розвитку та 

науково-дослідницької діяльності; 

 - поступове та системне моделювання освітньої та педагогічної 

діяльності педагогів змісту, форм і умов науково-дослідницької діяльності; 

 - проблемність змісту навчання та його розгортання в освітньому 

процесі; 

 - адекватність форм організації освітньої діяльності їх педагогічній та 

науково-дослідницькій діяльностей; 
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 - провідна роль спільної діяльності, міжособистісної взаємодії та 

діалогічного спілкування педагогів, їх командної роботи над вирішенням 

спільних командних завдань; 

 - педагогічно обґрунтоване поєднання нових та традиційних 

педагогічних технологій, форм та методів організації освітнього процесу; 

 - відкритість педагогічних технологій, стратегій, методів, тобто 

варіативність їх застосування незалежно від домінувальної теорії або 

підходу; 

 - єдності навчальних, розвивальних, формувальних, соціалізуючих, 

професіоналізуючих впливів.  

Важливим є те, що відповідно до контекстного підходу у 

післядипломній освіті педагогів з метою їх підготовки до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів мають бути реалізовані базові 

форми їх діяльності та відповідні моделі діяльності, а саме: 

 - семіотична навчальна модель, що передбачає опанування фахівцями 

теоретичної інформації про науково-дослідницьку діяльність та її 

теоретико-методологічний простір; 

 - імітаційна навчальна модель, яка забезпечує моделювання науково-

дослідницької діяльності учнів, взаємодії педагога та школярів у просторі 

такої діяльності у процесі підвищення кваліфікації; 

 - соціально навчальна модель – моделювання проблемних ситуацій у 

ході інтерактивних груп як соціальних моделях професійного середовища 

[17]; 

6) андрагогічний підхід (П. Джарвіс, О. Дубасенюк, М. Ноулз [104] та 

ін.), який визначає особливості принципів, етапі, методів, стратегій 

навчання дорослих. Серед найважливіших положень андрагогічного 

підходу, які мають бути реалізованими у процесі підготовки педагогів у 

системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів, відзначимо такі: 
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 - обов’язкове забезпечення таких принципів навчання як: 

1) пріоритету самостійного навчання; 2) спільної діяльності викладача та 

студента-педагога, а також педагогів у групі; 3) опори на професійний та 

особистісний досвід; 4) індивідуалізації навчання (створення індивідуальної 

програми розвитку); 5) системності навчання; 6) актуалізації результатів 

навчання (невідкладної практичної реалізації здобутих знань, умінь); 

7) елективності навчання (певної свободи вибору цілей, змісту, форм і 

методів, оцінки результатів); 8) розвитку освітніх потреб; 9) усвідомленості 

навчання; 

 - основними етапами навчання є: а) створення особливого 

матеріального/фізичного та психологічного клімату; б) встановлення 

структури для спільного планування; в) діагностування освітніх потреб; 

г) формулювання напрямів навчання; д) розробка форми освітнього 

досвіду; ж) управління виконанням освітнього досвіду; з) оцінювання 

результатів і повторне діагностування освітніх потреб; 

7) системно-динамічний підхід до навчання (О. Подд’яков [118]), в 

якому базовими є такі позиції: 

 - уявлення про світ як мінливу мережу систем, що не має стабільної 

ієрархії. Інваріант, незмінна сутність динаміки неможлива; будь які 

закономірності обмежені певними умовами, а значить у той чи іншій мірі 

вони є локальними та можуть бути замінені іншими умовами та 

закономірностями; 

 - уявлення про пізнання – аналіз знань, накопичених в різних 

предметних галузях показує, що їх накопичення іде, як правило, шляхом 

збільшення все нових та нових часткових явищ, залежностей, основа же 

залишається тією ж самою. Відтак, при побудові змісту навчання важливо 

виокремити інваріанти. 

У системно-динамічному підході вважається, що розвиток науки не 

зводиться до простого накопичення та узагальнення фактів, тобто до того, 

що називається кумулятивним процесом. Революційні перетворення у 
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науковому пізнанні – це докорінні, якісні зміни в концептуальному змісті 

його теорій, учень та наукових дисциплін. Тому зміст навчання має 

максимально забезпечити розвиток творчих здібностей до народження 

принципово нових рішень, адекватних мінливій реальності. Це має бути 

«школа невизначеності» (за О. Асмоловим); 

 - ставлення до новизни – дедуктивне виокремлення конкретного 

знання із загально теоретичного не може дати дійсне нове знання. Істинна 

новизна принципово не може бути зведена до загальної незмінної основи; 

 - ставлення до невизначеності – у навчанні на інваріантній основі 

невизначеність прагнуть звести до мінімуму та добитися 100%-го рішення 

усіх задач всіма учнями, що передбачає повну визначеність їх уявлень у 

межах навчального змісту. Такий підхід можливий тільки тоді, коли задача 

стосується стабільних моносистем. 

У динамічному підході невизначеність оцінюється неоднозначно. 

Принциповою перевагою невизначеності є те, що вона є інформативнішою 

за визначеність стосовно майбутніх можливостей складної системи. А 

зростаючі точність та визначність відрізають різноманіття можливостей, 

залишаючи лише ту, яка має стати дійсністю. Невизначеність, неповнота та 

суперечності у розумінні стають джерелом творчості. Новизна виникає 

лише при частковому перекритті зон розуміння учасників діалогу, що 

створюють невизначеність та суперечливість;  

 -  ставлення до стратегій, що опановуються у навчанні: при навчанні 

на інваріантній основі вважається, що стратегії, які опановуються, мають 

бути переважно дедуктивними, такими, що дають змогу вивести всі рішення 

із однієї незмінної основи та забезпечити безпомилкове виконання 

діяльності з першого разу. Системно-динамічний підхід підкреслює 

необхідність різнорідних стратегій, в тому числі необхідність індуктивних 

стратегій та метода проб [117, с. 42]. 

Вкрай важливими, на нашу думку, для ефективної підготовки вчителів 

у післядипломній освіті до організації науково-дослідницької діяльності 
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учнів є реалізація принципу конструювання індивідуальних освітніх 

програм, що мають відповідати таким положенням як: 1) відкритість 

освітнього процесу, що дає змогу фахівцю самому формувати свій освітній 

маршрут згідно зі своїми потребами та особливостями, включаючи рівень 

та якість первинної підготовленості; висока інтелектуальна технологічність 

навчання на основі нових педагогічних інтелектуальних технологій, що 

адаптовані під особливості вчителів як носіїв характеристик певної 

професійної спільноти; 3) доступність технологій навчання, що досягається 

завдяки використанню різноманітних засобів, включаючи персональні 

мобільні телефони, комп’ютери тощо; 4) модульність – цілісне уявлення 

про кожний розділ предметної галузі, локалізоване у певному 

педагогічному заході, із множини яких можна формувати індивідуальну 

освітню програму; 5) нова роль викладача – тренер, тьютор, консультант 

який надає навчально-методичну та науково-організаційну підтримку на 

всіх етапах навчання [121]. 

Отже, зазначені методологічні підходи дають підстави для визначення 

основних принципів професійної підготовки вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів. Отже, нами визначені такі 

принципи як: 

 - системності - підготовка вчителів в умовах післядипломної освіти 

до організації науково-дослідницької діяльності учнів має бути 

спрямованою на формування усіх складових його готовності; 

 - взаємозалежності та послідовності – вона має здійснюватися з 

урахуванням природньої взаємозалежності складових та їх 

взаємозумовленості, починаючи з ціннісно-мотиваційного компоненту; 

 - науковості - базуватися на науково обґрунтованих засадах 

(принципах, змісті, методах формування), організації діяльності; 

 - цілеспрямованості - визначати освітній процес (його зміст, форми і 

методи, критерії оцінки результату); 
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 - систематичності - охоплювати усі етапи післядипломної освіти – 

курсовий та міжкурсовий, забезпечуючи довготривалість педагогічного 

впливу; 

 - контекстності - детермінуватися особливостями професійної 

педагогічної діяльності; 

 - особистісного цілепокладання - передбачати необхідність 

усвідомлення спільної мети післядипломної освіти як педагогом, так і 

викладачем; 

 - продуктивності - орієнтуватися на особисте освітнє зростання 

педагога у процесі післядипломної освіти, що передбачає нарощення 

внутрішніх і зовнішніх продуктів освітньої діяльності; 

 - метапредметності - ґрунтуватися на метапредметному змісті 

освіти – фундаментальних метапредметних об’єктах; 

 - ситуаційності та супроводу - забезпечувати самовизначення та 

евристичний пошук вчителем шляхів вирішення проблемних ситуації у 

навчанні та професійній діяльності, а також системного та систематичного 

супроводу його розвитку; 

 - створення особливого освітнього середовища - враховувати умови 

освітнього середовища, яке породжує відповідні тригери та зумовлює 

ефективність педагогічної діяльності; 

 - освітньої рефлексії - передбачати постійну рефлексивну діяльність, 

рефлексивне осмислення освітнього процесу всіма його суб’єктами; 

 - занурення в дослідницьку діяльність - забезпечувати інтеріоризацію, 

глибоке проживання вчителем ролі науковця-дослідника, усіх етапів 

здійснення власного наукового пошуку, подолання його перепон та 

отримання наукового продукту; 

 - систематичності та логічності методів - здійснюватися завдяки 

логічно побудованим, варіативним методам; 
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 - пріоритетності дослідницьких методів – надання пріоритету у 

процесі підвищення кваліфікації вчителів активним, нетрадиційним 

(проблемним, евристичним та дослідницьким) методам; 

 - валеологічності – природнього «вписування» навчання у життя 

педагога, без витиснення його інших життєвих функцій; 

 - психологічного комфорту – створення нетравмувального освітнього 

середовища, що забезпечує самореалізацію педагога, активізує його 

внутрішні ресурси саморозвитку.  

Відповідно до вимог системного підходу обов’язковим етапом 

наукового пошуку є побудова моделі досліджуваного явища як 

узагальненого, абстрактно-логічного образу конкретного феномену 

педагогічної системи, що відображає суттєві структурно-функціональні 

зв’язки об’єкта, поданий у наочній формі та здатний надавати нове знання 

про нього [121]. Модель є функціональним гомоморфним переносом 

(відображенням) частини зовнішнього світу на систему понять (символів, 

знаків), що зберігає суттєві зв’язки між елементами, що дає змогу їй бути не 

тільки описовою, але і прогностичною [83, с. 8]. 

У цілому у сучасній науці моделі розподіляються на декілька класів: 

функціональні (відображають призначення основних елементів системи), 

аналогові (встановлюють відповідність різних систем), генетичні 

(відображають принципи розвитку елементів системи) та структурні 

(відображають основні елементи системи), змішані. 

 Авторська модель підготовки вчителів у системі післядипломної 

освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів має назву 

структурно-функціональної, оскільки відтворює головні функціональні 

елементи зазначеного процесу підготовки, а також структуру готовності 

вчителів до зазначеної діяльності. 

 Створена модель за своєю структурою відповідає структурі діяльності 

та складається з таких функціональних блоків як: 1) цільовий, 2) змістовно-

технологічний та 3) результативний (рис. 2.1).  
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Соціальне замовлення на наукову діяльність в 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 
компоненту 

готовності 

формування 

когнітивного 
компоненту 

готовності 

формування 

конструктивного 
компоненту 

готовності 

розвиток 

рефлексивного 
компоненту 

готовності 

Принципи: 
1) загальнонаукові: системності, 

науковості, цілеспрямованості, 

систематичності, взаємозалежності і 

послідовності; 

2) спеціальнонаукові: контекстності, 

особистісного цілепокладання, 
продуктивності, метапредметності, 

ситуаційності та супроводу, 

занурення у дослідницьку діяльність, 

систематичності та 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 дослідницькими 

методами навчання; 
2) формування особистого досвіду науково-

дослідницької діяльності вчителів; 

3) створення у 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»; 

 - постійнодіючі 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 

Ц 

і 

л 

ь 

о 

в 

и

й 

З

м

і 

с

т

о

в

н

о

-

т

е

х

н

о

л

о

г 

і

ч

н

и

й 

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и

в
н

и

й 

Критерії та показники: 
1) ціннісний: ціннісне ставлення до науково-дослідницької діяльності; наукова 

спрямованість; мотивація до розвитку у 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 і супроводу; усвідомленість себе як вчителя, 

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. 2.1. Структурно-функціональна модель підготовки вчителя в системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів 
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 Цільовий блок містить мету та завдання професійної підготовки. Його 

зміст детермінований передусім соціальним замовленням, що 

об’єктивізоване у таких нормативно-правових документах як Закони 

України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України, 

Концепція Нової української школи, професійний стандарт «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти» (2018), Наказ МОН 

України №1287 від 10.11.2014 «Про затвердження Положення про наукові 

товариства учнів». 

 Ми повністю підтримуємо твердження О. Леонтовича [83, с. 41] та 

акцентуємо увагу на тому, що авторською принциповою позицією є 

розуміння науково-дослідницької діяльності учнів на всіх етапах її 

розгортання педагогічно технологічною. І кожен наступний етап наслідує та 

підвищує технологічність попереднього. Тобто, сама науково-дослідницька 

діяльність учнів не є чимось спонтанним, таким що не піддається 

внутрішньому керуванню, а її організація вчителем не є нетехнологічним 

процесом, що залежить тільки від його таланту та не може бути 

формалізованим, концептуалізованим. Навпаки, тільки усвідомлена, 

цілеспрямована, технологізована на всіх етапах професійна діяльність  

вчителя з організації науково-дослідницької діяльності учнів, що 

виявляється у відповідній готовності до її здійснення, забезпечує 

досягнення високих результатів. 

Отже, метою післядипломної освіти педагогів у сучасних умовах є їх 

професійна підготовка до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів, що досягається завдяки вирішенню таких завдань:  

1) формування ціннісно-мотиваційного компоненту - ціннісного 

ставлення до організації науково-дослідницької діяльності учнів, до 

науково-дослідницької діяльності в цілому та власної наукової діяльності 

зокрема; розвиток мотивації до здійснення зазначених видів діяльностей, а 

також мотивації власного професійного розвитку;  
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2) формування когнітивного компоненту – опанування вчителями 

професійними знаннями щодо: сутності наукових досліджень; сутності 

НДД учнів та її організації та супроводу; себе як вчителя, науковця та 

наукового керівника; 

3) формування конструктивного компоненту – оволодіння вчителями 

системою когнітивних, метакогнітивних, науково-дослідницьких, 

проєктувальних, дидактичних, комунікативних та організаційних 

професійних умінь; 

4) розвиток рефлексивного компоненту – здатності здійснювати 

особистісну та діяльнісну рефлексію, а також використовувати рефлексивні 

механізми для активізації рефлексивної діяльності учнів. 

Завдання професійної підготовки вчителів у системі післядипломної 

освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів відповідають 

складовим готовності педагогів до здійснення такої діяльності, які у свою 

чергу ґрунтуються на базових положеннях щодо її організації вчителем на 

різних етапах її розгортання (це більш детально охарактеризовано нами у 

попередньому розділі), а саме: 

1) на проєктувальному етапі - постановки проблеми та вибору і 

формулювання теми дослідження учнем учитель забезпечує:  

а) виявлення, активізацію та фіксацію допитливості, цікавості учня до 

проблеми, виокремлення «надпроблемного» простору та його обмеження; 

підсилення мотивації дослідницької, наукової діяльності; 

б) активізацію вибору учнем теми дослідження завдяки: 

стимулюванню схематизації та вербалізації мисленнєвого пошуку, 

керуванню дослідженням наукової літератури із зазначеної проблеми, 

проведенню пілотного дослідження, уточненню теми;  

в) супровід розробки учнем наукового апарату дослідження (мета, 

об’єкт, предмет, завдання), його типу та етапів роботи завдяки: активізації 

механізму обмеження простору замислу та подальшої діяльності, механізму 

структуризації етапів дослідницької роботи та нормування і категоризації 
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(співвіднесення з науковими категоріями «мета», «об’єкт», «предмет», 

«завдання», «гіпотеза», «результат», «критерій», «показник»); 

г) активізацію вибору методів дослідження завдяки: контент-аналізу 

наукової літератури, різним евристичним методам, проблемним та 

рефлексивним методам; 

д) стимулювання самоорганізації, саморегуляції діяльності учнів, їх 

психолого-педагогічну, емоційну підтримка; 

ж) активізацію мисленнєвих процесів учнів, розвиток їх 

метакогнітивних та комунікативних умінь; 

з) орієнтацію на дотримання принципів академічної доброчесності, 

укріплення цінностей та етики наукової роботи; 

2) на технологічному етапі – проведенні наукового дослідження 

учитель забезпечує: 

а) активізацію діяльності учнів із збору даних, оброблення й аналізу 

результатів експериментального дослідження, а також інтерпретації його 

результатів (написання тексту роботи, оформлення її вступу і висновків, 

опис використаних джерел); 

б) активізацію мисленнєвої діяльності учнів завдяки: різним 

евристичним методам, проблемним та рефлексивним методам 

в) стимулювання самоорганізації, саморегуляції діяльності учнів, їх 

психолого-педагогічну підтримку в умовах напруженої інтелектуальної 

діяльності; 

3) на рефлексивному етапі - оцінки та самооцінки результатів 

дослідження, презентації його результатів та прогнозування подальшої 

роботи учитель забезпечує: 

а) активізацію рефлексивної діяльності учнів щодо виявлення 

цінності, новизни теоретичних та практичних результатів дослідження; 

б) організаційно-педагогічний супровід підготовки учнем 

формального продукту (наукова публікація, Інтернет-ресурс, колекція 

матеріалів тощо); 
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в) організаційно-педагогічний супровід підготовки учня до 

презентації результатів дослідження, розвиток умінь у письмовій та усній 

формі аргументувати та логічно викласти результати діяльності, володіння 

технічним засобами презентації результатів; 

г) активізацію рефлексивної діяльності учнів щодо усвідомлення 

власного продукту особистісного та професійного розвитку; 

д) підтримку у визначенні подальших перспектив наукової діяльності, 

власного особистісного та професійного розвитку. 

Схема діяльності вчителя з організації науково-дослідницької 

діяльності учнів подана на рис. 2.2. 

Змістовно-технологічний блок містить принципи, організаційно-

педагогічні умови, етапи, форми і методи підготовки вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів. 

Як зазначалось вище, на підставі аналізу рівнів методологічного 

знання та ґрунтуючись на положеннях системного, синергетичного, 

інформаційного, а також діяльнісного, особистісно зорієнтованого, 

середовищного, контекстного, андрагогічного та системно-діяльнісного 

підходів, основними принципами підготовки вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів визначені такі:  

 - загальнонаукові принципи - системності, взаємозалежності і 

послідовності, науковості, цілеспрямованості, систематичності, та  

 - спеціальнонаукові принципи - контекстності, особистісного 

цілепокладання, продуктивності, метапредметності, ситуаційності та 

супроводу, створення особливого освітнього середовища, освітньої 

рефлексії, занурення у дослідницьку діяльність, систематичності та 

логічності методів, пріоритетності дослідницьких методів підготовки. 
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Одним з найважливіших питань професійної підготовки вчителів у 

системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів є питання визначення умов, що забезпечать його 

ефективність.  

Передусім, на нашу думку, необхідно зазначити, що проблема 

спеціально створених педагогічних умов забезпечення ефективності 
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Рис. 2.2. Схема діяльності вчителя з організації науково-

дослідницької діяльності учнів 
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дослідницької діяльності в цілому та науково-дослідницької діяльності 

учнів зокрема розглядалась у працях Д. Мичко [94], О. Обухова [105], та ін. 

Як зазначають вчені, серед всіх інших чинників дослідницької діяльності 

школярів особистість педагога, особливості його діяльності та професійної 

компетентності є провідними.  

На думку О. Обухова [106], дослідницька діяльність учнів напряму 

залежить від вчителя, тому розвиток професійної компетентності педагога є 

головною її умовою. Систематичне впровадження дослідницького підходу 

у навчанні школярів, формування та розвиток дослідницької 

компетентності учителя в цілому є, за ствердженням Д. Мичко, головними 

педагогічними умовами забезпечення ефективності науково-дослідницької 

діяльності школярів [94]. 

Питання педагогічних умов підготовки майбутніх вчителів до 

організації дослідницької діяльності учнів, формування їх дослідницьких 

умінь вивчалось у дослідженнях О. Берсеневої, С. Омельяненко, 

П. Середенко та ін.; умови формування дослідницької компетентності 

педагогів у процесі неперервної освіти розглядались В. Сахаровою та ін. 

Так, П. Середенко [142] визначає такі педагогічні умови формування 

готовності у майбутніх педагогів до навчання учнів дослідницьким умінням 

та навичкам як: 1) особистісне орієнтування студентів на пошук нового 

знання за допомогою дослідницьких умінь та навичок як внутрішньої 

потреби, формування власної дослідницької культури; 2) систематичність, 

цілісність, керованість, операційність, проблемність, відтворюваність, 

творчій характер, рефлексивність, інформативність спеціально 

організованого освітнього процесу у виші; 3) поглиблена підготовка 

студентів в області методології наукового пошуку, створення системи 

моніторингу навчально-дослідницької діяльності студентів; 4) наближення 

форм навчальної діяльності до форм педагогічної діяльності; 

5) стандартизація та технологізація процесу формування готовності 

майбутніх педагогів до навчання учнів дослідницьких умінь. 
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Серед педагогічних умов формування дослідницьких умінь майбутніх 

педагогів С. Омельяненко [109] виокремлює такі: 1) стимулювання 

формування мотиваційної готовності до навчально-дослідницької 

діяльності; 2) урізноманітнення методів навчання, що використовуються на 

семінарсько-практичних заняттях; 3) використання інформаційно-

комунікаційних технологій; 4) професійна компетентність викладача, що 

виявляється у володінні методикою активізації навчально-дослідницької 

діяльності.  

О. Берсеневою [55] обґрунтовані такі педагогічні умови формування 

готовності майбутніх учителів до організації дослідницької діяльності учнів 

як: розширення складу суб’єктів процесу навчання; фасилітація 

професійного занурення студентів; інтеграція навчальної та дослідницької 

діяльності студенті та школярів; використання інформаційно-освітнього 

середовища вишу; включення професійного контексту у процесі навчання. 

Як зазначено у дослідженні Н. Чайченко, О. Пташенчук [172], серед 

умов формування дослідницької компетентності майбутніх педагогів 

головними є: - організаційно-педагогічні умови: 1) заключення договорів 

про співпрацю з різними місцевими освітніми установами різних рівнів, 

підприємствами, науково-дослідними установами, громадськими 

організаціями, фондами тощо, що дозволить студентам виконувати на їх 

базі проєктні роботи, курсові та кваліфікаційні роботи та/або отримувати 

кошти на їх реалізацію; 2) сучасне матеріально-технічне та інформаційне 

забезпечення закладів освіти (достатня кількість інформаційно-

комунікаційних засобів, вільний доступ до мережі Internet, до електронної 

бібліотеки, до сучасного наукового обладнання тощо); - психолого-

педагогічні умови: реалізація особистісно орієнтованого навчання та 

особистість викладача, його вмотивованість; - дидактичні умови: 

збільшення практичної складової у навчальних планах; вибір пріоритетних 

освітніх технологій та методів (особистісно орієнтоване, дослідницьке, 

інтерактивне, проблемне та інформаційно-технологічне навчання); 
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розробка диференційованого дидактичного та методичного супроводу 

самостійної роботи студентів та її оцінювання; стимулювання вивчення 

іноземних мов; активне впровадження та пропагування позанавчальних 

інтелектуально-виховних заходів. 

Достатня обґрунтованість педагогічних умов підготовки майбутніх 

учителів у вишах до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

суттєво втрачається при розгляді питання про таку підготовку у системі 

післядипломної освіти. 

Так, у дослідженні В. Сахарової [136] робиться акцент на активному 

використанні у процесі підвищення кваліфікації учителів таких 

педагогічних технологій як проблемне, проєктне, модульне навчання; 

ігрових та інформаційних стратегій, що забезпечать формування їх 

дослідницької компетентності. 

Здійснений аналіз сутності науково-дослідницької діяльності 

школярів, професійної готовності педагогів до її організації, а також 

світового та вітчизняного досвіду зазначеної підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти в теоретичному та практичному аспектах дали змогу 

сформулювати такі організаційно-педагогічні умови, що забезпечать її 

ефективність:  

1) спрямування змісту післядипломної педагогічної освіти на 

усвідомлення вчителями сутності науково-дослідницької діяльності учнів, 

методів її організації та супроводу, а також на опанування ними 

дослідницькими методами навчання; 

2) формування особистого досвіду науково-дослідницької діяльності 

вчителів; 

3) створення у закладі освіти збагаченого дослідницького середовища.  

Зазначені умови нами віднесені до організаційно-педагогічних умов – 

тобто вони є такими необхідними обставинами, що уможливлюють 

здійснення, створення, утворення готовності вчителя до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів, сприяють її формуванню та 
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розвитку (виходячи із змісту поняття «умова» [16, с. 1506]); є провідними 

факторами, рушійною силою цього процесу [16, с. 1526]. Організаційно-

педагогічні умови є сукупністю факторів, що забезпечують регулювання, 

взаємодію об’єктів та явищ педагогічного процесу для досягнення 

поставленої мети, вони спрямовуються не тільки на його зміст, але й 

організаційні форми на двох рівнях: 1) умови, що забезпечують зміст 

підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів; 

2) умови, що забезпечують організацію освітнього середовища, 

удосконалення його матеріально-предметної складової та сприяють 

активізації наукової діяльності вчителів, їх інтересу до її здійснення.  

Реалізація кожної із зазначених вище організаційно-педагогічних 

умов передбачає впровадження різних форм і методів навчання в своєму 

етапному розгортанні, які подані у змістово-технологічному блоці 

структурно-функціональної моделі. 

Так, підготовка вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності школярів здійснюється за різними організаційними формами як 

певними структурно-організаційними та управлінськими конструкціями 

навчального процесу залежно від дидактичних цілей, змісту й особливостей 

діяльності суб'єктів навчання [88], такими як: 

 - за кількістю педагогів – індивідуальна (кожен педагог отримує 

окреме завдання, яке він виконує самостійно), групова (від двох до восьми 

педагогів у міні групі або команді), колективна, фронтальна (спільна 

діяльність усіх вчителів групи) форми; 

 - за етапом післядипломної освіті – курсова (у межах курсів 

підвищення кваліфікації) та міжкурсова (за межами курсів); 

 - за місцем навчання – аудиторна, після аудиторна; 

 - за опосередкованістю навчання (очна, дистанційна); 

 - за особливістю організації навчальної роботи (лекційне заняття, 

практичне заняття, самостійна робота тощо). 
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Для ефективної підготовки вчителів у системі післядипломної освіти 

до організації науково-дослідницької діяльності школярів значущими є як 

індивідуальна форма роботи (самостійна робота педагога над науковим 

проєктом, науковим дослідженням), так і групова і колективна форми 

роботи (діяльнісні ігри). Вкрай важливим є також поєднання лекційних та 

практичних форм роботи, що, з одного боку, забезпечує формування в 

учителів свідомого ставлення до науково-дослідницької діяльності 

школярів, а з іншого, - досвіду роботи над індивідуальним науковим 

дослідженням, а також необхідним професійних умінь та якостей. 

Саме поєднання у процесі післядипломної освіти вчителів різних 

форм навчання забезпечує ефективність та пролонгованість педагогічного 

впливу.  

Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації 

науково-дослідницької діяльності школярів здійснювалась завдяки таким 

формам як: 

 - спецкурс у межах курсів підвищення кваліфікації учителів «Основи 

організації науково-дослідницької діяльності школярів»; 

 - авторський тренінг «Психолого-педагогічний супровід науково-

дослідницької діяльності школярів»; 

 - авторський тренінг «Учитель як учений: працюємо над авторськими 

дослідницькими проєктами»; 

 - постійнодіючі науково-методичні семінари «Інноваційні форми 

партнерської співпраці: заклад загальної середньої освіти – обласне 

відділення Малої академії наук України – заклад вищої освіти», «Створення 

умов для розвитку творчої особистості педагогів, формування креативної 

команди, налагодження оптимальних міжособистісних відносин у 

колективі», «Про нормативно-правові аспекти проведення ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу захисту; порядок та критерії оцінювання 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН»; 
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 - науково-методичні семінари та семінари-практикуми для вчителів 

закладів загальної середньої освіти, методистів наукових відділень МАН, 

керівників з проблем «Методи дослідницького навчання», «Підготувати в 

школі вченого: ЯК?», «Інновації в освітньому просторі МАН», «Ефективні 

сучасні методи групової роботи з учнями МАН у гуртках та секціях», 

«Наукові пікніки в Україні як форма популяризації науки серед учнівської 

та студентської молоді». 

Згідно з енциклопедичним педагогічним трактуванням метод 

навчання є багатостороннім, багатовимірним, багатоякісним та 

поліфункціональним дидактичним явищем, яке характеризується:  

 - особливим способом отримання інформації та оволодіння учнями 

уміннями та навичками, спільної діяльності педагога та учнів, керівництва 

навчально-пізнавальною діяльністю;  

 - крім того, - сукупністю упорядкованих прийомів, дій та операцій, 

достатніх для отримання результатів спільної діяльності;  

 - а також способом і формою руху навчального змісту за правилами 

індуктивної чи дедуктивної логіки [40, с. 493]. 

Методи навчання дорослих в цілому та методи післядипломної 

педагогічної освіти зокрема розподіляються вченими (С. Сисоєва [143] та 

ін. ) на декілька груп: 1) за джерелом отримання інформації – словесні, 

наочні, практичні; 2) за рівнем пізнавальної діяльності слухачів, її 

самостінйності - пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемний, частково-пошуковий (евристичний) та дослідницький; 3) за 

внутрішнім логічним шляхом пізнавальної діяльності – індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 4) за етапом навчальної діяльності 

відповідно її структурі – методи організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності (перцептивні, словесні, наочні, практичні, логічні, 

гностичні, самокерування начальною діяльністю), методи стимулювання і 

мотивації (методи формування інтересу до навчання - пізнавальні ігри, 

навчальні дискусії, проблемні ситуації; методи формування 
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відповідальності – схвалення, заохочення, покарання), методи контролю, 

аналізу та оцінювання результатів навчання (усної, письмової, 

комп’ютерної перевірки знань, методи самоконтролю); 5) за видами 

навчальної роботи слухачів - усні, письмові; аудиторні, самостійні, 

позааудиторні; 6) за ступенем самостійності та характером участі слухачів 

в освітньому процесі - активні, інтерактивні, пасивні; 7) за ступенем 

новизни для освітнього процесу – традиційні, класичні та інноваційні 

(нестандартні, новаторські). Різноманітні методи навчання реалізуються на 

занятті за допомогою відповідних прийомів навчання. 

Основними методами підготовки вчителів у системі післядипломної 

освіти до організації науково-дослідницької діяльності школярів, що 

відображені у змістово-технологічному блоці моделі є такі:  

1) у межах спецкурсу «Основи організації науково-дослідницької 

діяльності школярів»: 

 - нетрадиційні лекції, а саме: проблемна лекція (з використанням 

механізму проблематизації, актуалізації провідних суперечностей між 

науковими фактами та освітньою діяльністю в цілому, а також педагогічною 

діяльністю вчителя) та бінарна лекція (за участю викладача-науковця та 

вчителя-наукового керівника, який підготував переможців конкурсів МАН) 

з елементами лекції-дискусії. 

Лекції були побудовані як лекції-візуалізації – із застосуванням 

презентаційних матеріалів, що містили візуальні та відео матеріали.  

Використання саме нетрадиційних лекцій забезпечує, з одного боку, 

формування у вчителів необхідних професійних знань як орієнтувальної 

основи їх професійної діяльності з організації науково-дослідницької 

роботи учнів, а з іншого, - формування та розвиток когнітивних, 

метакогнітивних, комунікативних та дидактичних умінь. Зазначені види 

нетрадиційних лекцій уводять вчителів у простір наукових дискусій, 

обговорення актуальних наукових проблем, актуалізують рефлексивні 

механізми, стимулюють до професійного розвитку. 
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 - різні види практичних занять, на яких застосовувались такі методи 

і прийоми як:  

а) інтелектуальна розминка – метод «швидкого старту» у формі 

експрес-опитування, спрямований на введення слухачів у проблемний 

простір, актуалізацію їх професійних знань та умінь; 

б) вирішення проблемних професійних ситуацій, які ставали основою 

для командних дискусій; 

в) суперечки рядів – швидке знаходження аргументів та 

контраргументів викладачем та слухачами; 

г) самодіагностичні хвилинки – вчителям пропонувалось здійснити 

самодіагностику рівнів розвитку різних компонентів їх готовності до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів з подальшим 

проєктуванням механізмів їх розвитку; 

д) рольові ігри, а саме «Наукова конференція (у форматі TED)», 

«Ярмарок ідей», «Я-вчитель, ти-учень» та ін.; 

ж) мозковий штурм та ін.; 

з) евристичні методи, включаючи евристики цілепокладання, 

антиципації, прийняття рішень, планування та програмування, 

самоконтролю. 

2) у межах тренінгів «Психолого-педагогічний супровід науково-

дослідницької діяльності учнів» та «Учитель як вчений: працюємо над 

авторським дослідницьким проєктом»: 

а) проєктні методи, які забезпечують розвиток вмінь проєктувати 

власну професійну діяльність та наукове дослідження; 

б) рефлексивні методи (рефлексивні запитання, рефлексивне коло, 

рефлексивний діалог та ін.), які забезпечують активізацію мисленнєвих 

процесів, рефлексивних механізмів учителів; 

в) ігрові методи (дослідницька гра, проєктна гра та ін.); 

г) евристичні методи; 
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3) методи створення збагаченого дослідницького середовища, які 

забезпечують занурення вчителів у простір науково-дослідницької 

діяльності, дають їм змогу відчути себе науковцем, створюють основу для 

проєктування збагаченого дослідницького середовища у власному закладі 

освіти. 

Окреме місце серед методів підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 

школярів займали методи дослідницького навчання. 

Зазначені методи спрямовувались на забезпечення усвідомлення 

вчителями їх особливої ролі – не як дидакта, але як тьютора, фасилітатора, 

консультанта, агента дослідницької діяльності учнів, що передбачає: 

формування сприятливого клімату для взаємодії з учнем, пошук механізму 

для спільного планування, проєктування діяльності, діагностування потреб 

та інтересів учнів, постановки спільних цілей, психолого-педагогічну 

підтримку учня; забезпечення рефлексивного, розвивального оцінювання 

отриманих результатів та подальше проєктування науково-дослідницької 

учня, а також спільної діяльності з ним. 

Охарактеризовані методи підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів реалізуються у певній логічній послідовності, яка виявляється в 

конкретних етапах, кожен з яких має свою мету та завдання і відповідають 

загальній структурі діяльності в цілому та педагогічної діяльності зокрема. 

Важливим науковим підґрунтям презентованих у моделі етапів є теорія 

поетапного формування розумових дій П. Гальперіна [20]. Відповідно до неї 

першим етапом є мотиваційно-цільовий, що створює «стрижень», який 

організує, створює усю систему діяльності, як психічної, так і предметної, 

створює стійкість інтересу до неї та перетворює зовнішньо задані цілі у 

внутрішні потреби особистості. Відтак, перший етап підготовки вчителів у 

системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів спрямовується на формування та розвиток мотивації їх 
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навчально-пізнавальної та науково-дослідницької діяльності. Що, у свою 

чергу, дає змогу досягнути ефекту швидкого включення педагогів до них та 

запуску базових механізмів без тривалого входження. Другий етап 

передбачає створення орієнтувальної основи діяльності (ООД за 

П. Гальперіним [20]) – моделі майбутньої діяльності з організації науково-

дослідницької роботи школярів, яка забезпечує усвідомлення технології її 

здійснення через опанування педагогами необхідними знаннями. На цьому 

етапі важливо забезпечити опанування вчителями як знаннями про сам 

предмет – науково-дослідницьку діяльність школярів, так і знаннями про 

сам процес її організації, а також про процеси її самоорганізації. На 

третьому етапі – матеріалізованих дій – відбувається формування 

відповідних професійних умінь через вирішення реальних професійних 

проблемних ситуацій в змодельованих та реальних умовах. Четвертий етап 

– етап формування розумових дій – передбачає згортання діяльності у 

внутрішній план, активізацію рефлексивних механізмів педагогів.  

Крім того, зазначені вище методи застосовувались за базовими 

положеннями моделі навчання дорослих Д. Колба (David A. Kolb) [15], яка 

у свою чергу ґрунтується саме на положеннях теорії поетапного 

формування розумових дій П. Гальперіна. Модель навчання дорослих 

Д. Колба, яка за своєю суттю є циклічною – передбачає постійний рух 

фахівця за певною логікою процесу, презентує такі етапи підготовки 

вчителів до організації науково-дослідницької діяльності школярів як: 

1) етап презентації наявного досвіду - актуалізація безпосереднього 

особистого досвіду здійснення власного дослідження та взаємодії зі своїми 

учнями у контексті їх дослідницької/ науково-дослідницької діяльності; 

2) етап рефлексії наявного досвіду - здійснення рефлексивного 

аналізу продуктивності наявного у вчителів досвіду власної дослідницької 

діяльності та організації науково-дослідницької діяльності своїх учнів, його 

позитивних та негативних сторін, рефлексивний аналіз наявних знань з 

проблеми; 
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3) етап абстрактної концептуалізації – отримання вчителем 

професійних знань з предметного простору, побудова власної теоретичної 

моделі науково-дослідницької діяльності та її організації у школярів; 

4) етап активного експериментування – перевірка на практичне 

застосовність отриманих знань, розвинутих вмінь у професійній діяльності, 

«життєвість» та результативність апробації створеної власної моделі 

науково-дослідницької діяльності та її організації. 

Зазначений циклічний рух у професійному розвитку вчителів 

відображається крізь такі природні стадії розвитку їх професійної 

компетентності в аспекті підготовки до організації науково-дослідницько 

діяльності учнів (рис. 2.3): а)  несвідома некомпетентність (не усвідомлюю, 

що не знаю і не вмію - звичне, несвідоме використання певних навичок); 

б) свідома некомпетентність (усвідомлюю, що не знаю та не вмію – 

розуміння власної некомпетентності, поява мотиву змінити наявний стан, 

розвинути необхідні знання та вміння); в) несвідома компетентність (не 

усвідомлюю, що знаю та вмію – розвиток необхідних знань та вмінь); 

г) свідома компетентність (усвідомлюю, що знаю та вмію – усвідомлене 

застосування отриманих знань та вмінь, проте усвідомлення їх обмеженості, 

недостатності). 

Отже, етапами підготовки вчителів у системі післядипломної освіти 

до організації науково-дослідницько діяльності учнів як умовно 

відокремлені частини цього загального процесу є такі: 

1) настановно-мотиваційний, що спрямований на м’яке входження 

вчителів у формувальний процес, розвиток їх мотивації до власної наукової 

діяльності, до організації та супроводу науково-дослідницької діяльності 

учнів, а також активізацію ресурсів самоорганізації, самоосвіти, 

самовдосконалення. 
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Цей етап забезпечує, в першу чергу, формування ціннісно-

мотиваційного компоненту професійної готовності педагога до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів завдяки: стимулюванню потреби у 

науковій діяльності як механізму професійного самовиявлення та 

самоствердження, потреби бути дотичним до вирішення проблем сучасної 

світової і вітчизняної педагогічної науки та практики, а також навчання 

школярів як наукової еліти українського суспільства. Важливим завданням 

цього етапу є розвиток професійної ідентичності вчителя як: 1) дослідника 

педагогічних явищ, а також науковця у конкретній сфері наукового знання 

(за освітньою галуззю), а також 2) наукового керівника, який не виконує 

традиційних дидактичних функцій, а супроводжує, спрямовує, підтримую, 

консультує, фасилітує. Цей етап актуалізує «несвідому некомпетентність» 

учителів в питаннях здійснення власної дослідницької діяльності та її 

організації в учнів та переводить їх на рівень «свідомої некомпетентності». 

На цьому етапі залучення вчителів до наукової діяльності забезпечується 

створенням збагаченого дослідницького середовища у закладі освіти, що 

неусвідомлення 
власної 

компетентності 
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Рис. 2.3. Стадії розвитку професійної компетентності вчителів щодо 

організації науково-дослідницької діяльності учнів 

Звична професійна 

діяльність учителя 

Спеціально організовані 
педагогічні заходи 
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активізує їх соціалізацію за дослідницьким типом (за А. Карповим [60]). 

Також забезпечується активізація їх мотивації та формування 

інформаційної основи їх професійної діяльності завдяки заглибленню у 

проблему на спецкурсі у межах курсів підвищення кваліфікації «Основи 

організації науково-дослідницької діяльності школярів», а також 

запровадження нового підходу до написання та презентації курсових робіт; 

2) змістовно-операційний, який, у першу чергу, забезпечує 

формування когнітивного та конструктивного компоненту професійної 

готовності педагога до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

На цьому етапі відбувається реалізація усього комплексу формувальних 

заходів у процесі аудиторної та позааудиторної роботи, як у межах курсів 

підвищення кваліфікації учителів, так і у міжкурсовий період. Він 

забезпечує перехід на рівні «несвідомої компетентності» та «свідомої 

компетентності»; 

3) контрольно-рефлексивний, який спрямовується на здійснення 

аналізу результатів формувальних заходів, здійснення рефлексивного 

аналізу проведеної роботи, створення умов для подовження формувального 

ефекту та його розповсюдження. У першу чергу цей етап забезпечує 

розвиток рефлексивного компоненту професійної готовності педагога до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів та переводить їх у стан 

сумніву у власній професійній компетентності для активізації процесів 

саморозвитку та самовдосконалення. 

Результативний блок презентує критерії, показники та рівні 

успішності професійної підготовки вчителів у системі післядипломної 

освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів.  

У сучасній педагогічній науці критерій розуміється як ознака, на 

підставі якої здійснюється оцінка, визначення та класифікації об’єктів [40].  

Виходячи із структури професійної готовності вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів, критеріями успішності підготовки 

педагогів у цьому контексті є: 1) ціннісний, що відображає сформованість 
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ціннісно-мотиваційного компоненту готовності; 2) знаннєвий, який 

визначає сформованість когнітивного компоненту та 3) вміннєвий, що 

віддзеркалює сформованість конструктивного та рефлексивного 

компонентів. 

Показниками як узагальненими характеристиками компонентів 

професійної готовності вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів, що є засобами вияву кількісних та якісних ознак і в свою 

чергу характеризуються доступністю для обстеження, фіксованістю та 

вимірювальністю [40], є такі: 

1) за ціннісним критерієм: ціннісне ставлення до науково-

дослідницької діяльності; наукова спрямованість на 

пізнавальну/дослідницьку активність; мотивація до професійного розвитку 

в цілому та до розвитку у науковій сфері зокрема; мотивація до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів, установка на дотримання норм 

кодексу етики науковця; 

2) за знаннєвим критерієм: усвідомленість сутності наукових 

досліджень, науково-дослідницької діяльності учнів та особливостей її 

організації і супроводу; усвідомленість себе як вчителя, науковця та 

наукового керівника; 

3) за вміннєвим критерієм: сформованість когнітивних, 

метакогнітивних, науково-дослідницьких, проєктувальних, дидактичних, 

комунікативних, організаційних та рефлексивних умінь. 

Зазначені критерії стали підґрунтям для виокремлення таких рівнів 

професійної готовності вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів, а саме:  

1) високий, що виявляється у: стійкій спрямованості педагога на 

здійснення науково-дослідницької діяльності; позитивній внутрішній 

мотивації професійного розвитку в цілому та розвитку у науковій сфері 

зокрема; позитивній внутрішній мотивації організації та супроводу 

науково-дослідницької діяльності учнів; позитивній установці на 
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дотримання норм кодексу етики науковця; ціннісному ставленні до 

наукових фактів, наукових знань; усвідомленості сутності наукових 

досліджень, науково-дослідницької діяльності та особливостей її організації 

і супроводу; усвідомленості себе як вчителя, науковця та наукового 

керівника; стійкості та повторюваності професійних умінь (когнітивних, 

метакогнітивних, науково-дослідницьких, проєктувальних, дидактичних, 

комунікативних, організаційних та рефлексивних) у різних нетипових 

ситуаціях, їх ефективності; 

2) середній (достатній), що визначається: позитивною зовнішньою 

мотивацією професійного розвитку в цілому та розвитку у науковій сфері 

зокрема; зовнішньою позитивною мотивацією організації та супроводу 

науково-дослідницької діяльності учнів; установкою на дотримання норм 

кодексу етики науковця; невизначеному, амбівалентному ставленні до 

наукових фактів, наукових знань; усвідомленістю педагогом сутності 

наукових досліджень, науково-дослідницької діяльності учнів та 

особливостей її організації і супроводу; ситуативності актуалізації 

професійних умінь, їх відтворенні з підказкою, нестійкій здатності їх 

актуалізації у нових, незвичних ситуаціях, проте прагнення до професійного 

розвитку у контексті організації та супроводу науково-дослідницької 

діяльності школярів; 

3) початковий, який виявляється у: нестійкій, зовнішній мотивації 

професійного розвитку в цілому та розвитку у науковій сфері зокрема; 

нестійкій, зовнішній позитивній або негативній мотивації щодо організації 

та супроводу науково-дослідницької діяльності учнів; амбівалентній 

установці на дотримання норм кодексу етики науковця; невизначеному, 

ситуативно негативному ставленні до наукових фактів, наукових знань; 

неусвідомленості педагогом сутності наукових досліджень, науково-

дослідницької діяльності учнів та особливостей її організації і супроводу; 

нестійкості та ситуативності професійних умінь, нездатності їх актуалізації 

у нових, незвичних ситуаціях; їх неефективності, не результативності. 
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 Створена структурно-функціональна модель підготовки вчителів у 

системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів задовольняє таким формальним критеріям як: 

1) взаємопов’язаність та цілісність, що передбачає обмеження досліджень 

виокремленням суттєвих залежностей між об’єктивними сферами, 

компонентами; 2) константність, тобто відтворюваність – зазначена модель 

може бути ектрапольованою в різних умовах та ситуаціях і є інваріантною 

при зміні певних параметрів явища; 3) технологічність – тобто перевіреність 

у реальному експерименті, за результатами якого до неї можуть бути 

включені сховані параметри; 4) спостережувальність, тобто пов’язаність 

ключових моментів теоретичної моделі з реальними ефектами 

досліджуваного об’єкту; 5) видимість – включення в модель мінімальну 

видиму кількість параметрів. 

 Таким чином, наступним етапом наукового дослідження є 

екстраполяція зазначеної структурно-функціональної моделі, що потребує 

більш ґрунтовної характеристики організаційно-педагогічних умов 

підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів. 

 

 2.2. Оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти  

 

Здійснений нами аналіз існуючих на даний час освітньо-професійних 

програм підвищення кваліфікації різних категорій педагогічний працівників 

та річних планів роботи обласних закладів післядипломної освіти, 

висвітлений у попередньому розділі, надав підстави стверджувати про те, 

що на сьогодні післядипломна освіта вчителів не забезпечує формування їх 

готовності до організації науково-дослідницької діяльності учнів. Це 

виявляється у відсутності відповідних модулів або тем у змісті програм 

підвищення кваліфікації, а також відсутності зазначеної проблематики у 

назвах науково-методичних семінарів, тренінгів та творчих груп. 
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Ґрунтуючись на положеннях діяльнісного та андрагогічного підходів, 

а також контекстного підходу важливим завданням післядипломної 

педагогічної освіти вважаємо забезпечення усвідомленості вчителями 

сутності науково-дослідницької діяльності учнів, методів її організації та 

супроводу як орієнтовної основи їх професійної діяльності (за 

П. Гальперіним [20]), як головної умови переходу від несвідомої 

некомпетентності до свідомої некомпетентності, несвідомої компетентності 

та свідомої компетентності (за Д. Колбом [15]). 

Причому як нами вже було зазначено у попередньому розділі, зміст 

післядипломної педагогічної освіти має бути спрямованим на усвідомлення 

вчителем вимог до трьох провідних його професійних ролей та опанування 

ним знань і вмінь, що стосуються їх успішного виконання, а саме ролі:  

1) власне педагога, який викладає певний навчальний предмет з 

певної освітньої галузі у закладі загальної середньої освіти;  

2) науковця, що здійснює самостійні наукові дослідження та отримує 

науковий результат;  

3) наукового керівника – досвідченого педагога та вченого, який 

допомагає, супроводжує, підтримує, консультує школяра - молодого 

науковця на всіх етапах його дослідницької діяльності.  

Окрім наповнення програм підвищення кваліфікації змісту щодо 

сутності науково-дослідницької діяльності в цілому та її організації у 

школярів зокрема, важливим, на нашу думку, змінити підхід до базових 

методів післядипломної педагогічної освіти. 

Так, у післядипломній освіти, згідно з положеннями сучасної 

педагогіки та андрагогіки виокремлюються такі дидактичні методи (на 

підставі їх спрямування та особливостей діяльності суб’єктів освітнього 

процесу), а саме: 1) інформаційно-рецептивний, який реалізується у формі 

лекції, доповіді, екскурсії та ін. за допомогою різних засобів (візуальних, 

текстових, практичних) та форм пред’явлення (говоріння та слухання, 

показу та споглядання, презентація предмета та способу дії з ним, 
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маніпулювання останнім), метою якого є усвідомлене сприймання та 

запам’ятання інформації слухача; 2) репродуктивний, що передбачає 

відтворення знань та способів розумової і практичної діяльності за 

допомогою різних вправ, завдань, практичних та лабораторних робіт, які 

мають забезпечувати оволодіння слухачем алгоритмом дій, поелементно 

(стосується знань) та поопераційно (стосується вмінь); 3) проблемний, що 

передбачає оволодіння слухачем досвідом творчої діяльності та ґрунтується 

на етапах вирішення проблемних ситуацій; 4) евристичний, який 

спрямований власне на знаходження нового за допомогою евристик: 

евристичної бесіди, ТРВЗ та ін.; 5) дослідницький, який забезпечує 

вирішення слухачем проблемних ситуацій через пошукову діяльність, 

проходження етапів дослідницької діяльності: спостереження та вивчення 

фактів, явищ; визначення незрозумілих явищ та постановка проблем; 

висунення гіпотез та побудови плану дослідження; здійснення плану 

дослідження; формулювання рішення та його обґрунтування; перевірка 

рішення та здійснення практичних висновків [143, с. 104].  

Найсуттєвішою відмінністю сучасної післядипломної освіти 

педагогів, яка різниться з минулою традиційною, знаннєво центрованою, що 

переважно ґрунтувалася на інформаційно-рецептивних та репродуктивних 

методах навчання фахівців, є пріоритет проблемних, евристичних до 

дослідницьких методів [85]. Саме вони забезпечують активне здобування, 

відкриття вчителем наукових знань у процесі вирішення проблемних 

ситуацій, проблемних завдань та не лише демонструють, але і проводять 

шляхом наукових досліджень. І, таким чином, забезпечують формування та 

розвиток їх професійних умінь з організації науково-дослідницької 

діяльності учнів. 

Отже, проблемний метод або проблемне навчання як особливий тип 

навчальної діяльності, в якому: поєднується систематична пошукова 

діяльність педагогів із засвоєнням готових здобутків науки; система методів 

побудована на підставі принципів цілепокладання та проблемності, а процес 
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взаємодії викладання та учіння орієнтований на розвиток мисленнєвої 

діяльності, пізнавальної самостійності слухачів, стійкості мотивів їх 

самонавчання, мотивів самостійного наукового дослідження у процесі 

вирішення проблемних ситуацій (за М. Махмутовим [87]), є основою 

післядипломної педагогічної освіти, на яку «нашаровуються» інші методи 

навчання вчителів, їх підготовки до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів. 

Дуже важливим для нашого дослідження є те, що проблемне навчання 

виконує такі загальні функції як для розвитку школярів в цілому (що 

доведено у працях І. Лернера, О. Матюшкна [86], М. Махмутова [87] та ін.), 

так і для підготовки вчителів до організації їх науково-дослідницької 

діяльності (за всіма визначеними компонентами готовності) зокрема: 

 - формування орієнтовної основи дій на підставі застосування 

окремих логічних прийомів і способі творчої діяльності;  

 - формування та розвиток навичок творчого застосування знань (у 

нових, нестандартних ситуаціях); 

 - формування та розвиток умінь вирішувати навчальні, дослідницькі 

та науково-дослідницькі проблеми; 

 - накопичення досвіду творчої, науково-дослідницької діяльності: 

безпосереднє оволодіння методами наукового дослідження і творчого 

відображення дійсності; 

 - формування та розвиток мотивів пізнавальної діяльності, навчальної 

діяльності, науково-дослідницької діяльності, а також соціальних та 

етичних потреб. 

Крім того, значними перевагами проблемного навчання є те, що воно:  

1) активізує мисленнєву діяльність і таким чином забезпечує розвиток 

таких когнітивних умінь педагогів як уміння: вирішувати абстрактні 

завдання, будувати мисленнєвий процес на логічних правилах і нормах; 

аналітичні вміння; воно створює умови для розвитку властивостей їх 

наукового мислення: понадситуативності, емансипованості від 
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суб’єктності; жорсткої понятійності; узагальненості; абстрагованості; 

вираженості динаміки думки у судженнях та умовиводах, що чітко йдуть 

одне за одним; доказовості; насиченості фактичною інформацією; 

системності; парадигматичності; критичності; методологічності; 

2) перетворює навчальний матеріал на науковий завдяки необхідності 

його доказовості, забезпечує перехід знань у переконання;  

3) забезпечує емоційність навчального процесу, розвиток 

інтелектуальних почуттів, стимулює радість відкриття, самовпевненість, 

породжує науковий інтерес 

4) забезпечує розвиток метакогнітивних умінь як-то вмінь: 

визначення проблемної ситуації, розчленувати проблемну ситуацію на 

відоме та невідоме, формулювати мету та завдання діяльності, 

об’єктивізувати результат, створювати моделі, формулювати гіпотези, 

визначати, обирати метод прийняття рішення, самостійно приймати 

рішення; складати план та програму діяльності, аналізувати результат 

діяльності та її мети, визначати шляхи коригування діяльності, оцінювати 

етапи власної діяльності. 

Саме проблемне навчання у системі підвищення кваліфікації, як 

зазначають [125], – це вищий тип розвивального навчання, у структурі якого 

домінують діалогові конструкції та пізнавальні задачі, що обумовлюють 

систематичне створення викладачем проблемних ситуацій та організацію 

діяльності педагогів щодо вирішення їх життєвих психолого-педагогічних 

навчальних проблем, а також оптимальне сполучення їх самостійної 

пошукової діяльності із засвоєнням ними готових висновків науки [125, 

с. 38].  

Таким чином, проблемне навчання безпосередньо було реалізоване у 

завдяки: проблемній лекції, проблематизації поданого матеріалу, 

використанню проблемних запитань, аналізу професійних проблемних 

ситуацій. 
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Ефективними методами підготовки вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів є й евристичні методи, адже саме евристики 

є тими «метаспособами», за допомогою яких людина відкриває нові способи 

рішення, будує нестереотипні плани та програми [76, с. 8]; вони активізують 

творче мислення, забезпечують інтенсифікацію генерування ідей, гіпотез, 

підвищують рівень їх достовірності, що є ключовим у дослідницькій 

діяльності [171]. 

Важливим є те, що евристичні методи будуються за етапами 

метакогнітивних процесів та наукової і дослідницької діяльності, 

починаючи з проблематизації та цілепокладання й завершуючи рефлексію 

отриманих результатів. Обов’язковим етапом евристичних методів є етап 

презентації своїх результатів у групі, їх обговорення, що сприяє розвитку 

комунікативних умінь учителів. Серед евристичних методів у процесі 

підвищення кваліфікації учителів доцільно використовувати такі:  

1) евристики цілепокладання: формулювання мети власної 

експериментальної діяльності/миследіяльності, вербалізація мети та 

завдань, формулювання тактичної та стратегічної мети;  

2) евристики антиципації: складання прогнозу експериментальної 

діяльності на день, тиждень, місяць; здійснення перспективної рефлексії 

власної експериментальної діяльності/миследіяльності;  

3) прийняття рішення: генерування ідей для формулювання гіпотез, 

знаходження помилок;  

4) планування та програмування: складання простого плану дій для 

окремої операції дослідження; складання плану на день; розробка плану 

саморозвитку у процесі здійснення експериментальної діяльності; 

створення проєкту; перетворення плану у програму діяльності;  

5) самоконтролю: співставлення мети та результату, визначення 

протиріч, фіксація помилок та їх корегування тощо. 

Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів має здійснюватися саме завдяки 
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дослідницькому методу, що забезпечує реалізацію зазначених вище 

принципів, є природнім, відображає саму суть наукової роботи за її 

зовнішніми та внутрішніми ознаками. 

Дослідницький метод у системі післядипломної педагогічної освіти 

або якщо ми говоримо про його педагогічну систему – дослідницьке 

навчання - може бути реалізований за декількома моделями, які 

відрізняються ступенем згорнутості етапів дослідницької діяльності. 

Такими моделями дослідницького навчання є моделі:  

 - трьох етапів дослідницького навчання: «трьох запитань» Гоулсона 

(«Що сталося?», «Чому це сталося?» та «Якими є наслідки?») та «трьох 

етапів» Дж. Зухмана (планування дослідницької діяльності, виконання 

дослідницької діяльності, оцінка дослідницької діяльності); 

 - п’яти етапів дослідницького навчання: дуже схожі моделі Бейєра та 

Нельсона (визначення й формулювання суті проблеми; висунення гіпотези; 

збір і оцінка даних; перевірка гіпотези, передбачуваний висновок і 

прийняття рішення), а також Джойса, яка передбачає рух за п’ятьма 

стадіями у дві фази (перша - зіткнення з проблемою і визначення ставлення 

до неї, організація дослідження, операції, рефлексія й оцінка, висновки; 

друга фаза є повторним циклом, що повторює останні чотири кроки); 

 - шести етапів дослідницького навчання: моделі Массіаласа 

(орієнтація; вироблення гіпотез; визначення термінів, що входять до 

гіпотези; аналіз гіпотез із точки зору їх логічної стрункості й внутрішньої 

несуперечливості; підтвердження гіпотез чи збір фактів та підтверджень; 

формулювання узагальнень) та Микаеліса (визначення проблеми; 

висунення гіпотези або проблем, що спрямовують подальше вивчення; 

вибір джерел інформації; аналіз і синтез даних зі знайдених джерел; 

організація даних для відповіді на поставлені запитання й перевірки 

гіпотези; інтерпретація даних щодо соціальних, економічних і політичних 

процесів); 
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 - семи етапів дослідницького навчання: моделі Фентона (бачення 

проблеми на основі існуючих даних; формулювання гіпотез; розуміння 

логічних наслідків гіпотез; збір даних з метою перевірки гіпотез; аналіз, 

оцінка й інтерпретація даних; оцінка гіпотез стосовно зібраних даних; 

формулювання узагальнень чи висновків), Хувера (усвідомлення і 

постановка проблеми; з’ясування спірних питань; планування і вироблення 

навчальних дій; збір даних; повідомлення процедур; пропонування 

узагальнень; оцінка проведеного дослідження), Голдмарка (визнання 

необхідності дослідження; формулювання гіпотези; збір даних; аналіз 

альтернативних гіпотез; визначення критеріїв; визначення ціннісних 

орієнтацій та вихідних передбачень; дослідження процесу дослідження) 

[155].  

Однією з найбільш поширених, ефективних моделей дослідницького 

навчання, реалізація якої доведена як у початковій, середній, так і вищій 

школі у сфері і природничого і гуманітарного знання, є модель Дж. Шваба. 

Її головною ідеєю є те, що ідеї науки можна повноцінно засвоїти лише у 

контексті їх виникнення, що і зумовлює подальші дослідження.  

Основними етапами дослідницького навчання в умовах 

післядипломної педагогічної освіти є рух вчителів від етапу зіткнення з 

проблемою, входження у пізнавальний конфлікт, активований викладачем 

(перший етап), через етапи: збору даних та їх верифікації (підтвердження) 

(другий етап), висування гіпотез та їх експериментальне дослідження 

(третій етап); до етапу побудови пояснень, обговорень (четвертий етап) та 

аналізу процесу та результатів (п’ятий етап).  

Важливо відмітити те, що рух зазначеними етапами має відбуватися 

на двох рівнях: перший рівень – рівень вирішення певної конкретної 

проблемної ситуації, яка актуалізується на різних тематичних блоках 

модулів курсів підвищення кваліфікації; другий рівень – рівень просування 

вчителя у процесі вирішення завдання його професійного розвитку 

протягом усього етапу післядипломної освіти.  
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Методи дослідницького навчання при цьому мають ґрунтуватися на 

таких положеннях, а саме: 1) вчителі самостійно здобувають знання, а не 

отримують їх у готовому вигляді; 2) викладання будується на 

альтернативних точках зору, акцент робиться на відносності інформації, її 

нестійкості, умовності, недостатності; 3) вчителям належіть провідна роль у 

прийнятті рішення щодо вибору способів вирішення проблемних завдань; 

4) домінують завдання проблемного практичного, лабораторного типів; 

5) обов’язковим є розгортання рефлексивної діяльності вчителів та 

викладачів, активізація її механізмів; 6) мають бути реалізовані різні форми 

роботи – від індивідуальних та парних до групових та фронтальних; 

7) презентація та обговорення результатів дослідження є обов’язковим 

етапом освітнього процесу. 

Серед методів дослідницького навчання у контексті підготовки 

вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів відзначимо 

такі, що розподілені нами, вслід за В. Андреєвим [2], на групи відповідно до 

базової системи використовуваних прийомів, а саме:  

1) операційні (прийоми операційної сторони мислення) – опис явищ і 

процесів, за якими ведеться спостереження в експерименті; формулювання 

експериментального завдання за результатами аналізу проблемної ситуації; 

формулювання гіпотез; абстрагування; конструювання понять, правил, 

теорій, гіпотез; прогнозування помилок; схематизація; подолання 

мисленнєвих стереотипів;  

2) організаційні (прийоми самоорганізації) – планування 

експерименту, раціональне використання часу і засобів діяльності, 

самоконтроль перебігу експериментальної діяльності;  

3) технічні (технічні прийоми) - добір приладів і матеріалів для 

експерименту; збирання установки для експерименту; використання 

навчальної, довідкової і додаткової літератури; вимірювання фізичних 

величин у процесі експерименту; застосування правил техніки безпеки; 

наближення обчислення; оформлення результатів експерименту;  
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4) співробітництва (прийоми взаємодії, спілкування, командної 

роботи) - обговорення завдання та розподіл обов’язків; взаємодопомога; 

взаємоконтроль; обговорення результатів експерименту; презентація 

результатів експерименту.  

Застосування цих методів має ґрунтуватися на загальних принципах 

дослідницького навчання, а саме (за О. Поддьяковим [117]): 

1) добровільності; 2) особистої зацікавленості (базування на особистих 

інтересах учителів); 3) науковості (використання наукового апарату); 

4) доступності нарощуваних труднощів (поступове зростання складності 

вирішуваних завдань-проблем); 5) врахування індивідуально-

психологічних (емоційних, когнітивних та ін.) можливостей; 

6) проблемності (обов’язкової проблематизації); 7) відносності практичної 

значущості (необов’язковості реальної практичної значущості). 

Отже, з метою наповнення змісту післядипломної педагогічної освіти 

орієнтовної основи професійної діяльності вчителів з організації науково-

дослідницької роботи школярів нами був уведений в освітню програму 

курсів підвищення кваліфікації спецкурс з проблеми «Основи організації 

науково-дослідницької діяльності школярів». Зазначений спецкурс був 

реалізований завдяки методам проблемного та дослідницького навчання, а 

також евристичним методам. 

Метою спецкурсу і стало опанування вчителями знаннями щодо 

сутності науково-дослідницької діяльності учнів, методів її організації та 

супроводу, а також формування та розвиток базових професійних умінь, у 

першу чергу дидактичних, когнітивних, метакогнітивних, проєктувальних, 

організаційних та рефлексивних умінь. Крім того, спецкурс мав настановно-

мотиваційний характер, забезпечував входження вчителів у проблемну 

тему. 

Спецкурс розрахований на 16 годин (8 годин аудиторн.роб., 8 год. 

самост.роб.) та включає 2 теми:  
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1) «Сутність науково-дослідницької діяльності школярів», яка 

передбачає оволодіння педагогами: знаннями щодо особливостей: 

дослідницької діяльності людини як форми дослідницької активності, її 

структури та типів; науково-дослідницької діяльності людини: її 

характерних особливостей, етапів, критеріїв та показників, результатів та 

чинників, крім того, - специфіки науково-дослідницької діяльності 

школярів відповідно до їх вікового інтелектуального, емоційно-вольового, 

особистісного та соціального розвитку; а також уміннями з проєктування 

науково-дослідницької діяльності, діагностування її результативності; 

2) «Особливості організації науково-дослідницької діяльності 

школярів», спрямована на оволодіння вчителями знаннями з: організаційних 

форм науково-дослідницької діяльності учнів, особливостей організації 

науково-дослідницької діяльності на різних етапах її розгортання; 

механізмів мотивації дослідницької діяльності; методів пошукової 

діяльності та прийняття нестандартних рішень; сучасних нормативно-

правових основ організації науково-дослідницької діяльності учнів; а також 

сутності дослідницької компетентності вчителя, її етапів, механізмів, 

чинників, критеріїв результативності. Друга тема була спрямована на 

формування та розвиток у вчителів таких особливих професійних умінь як: 

дидактичні (застосовувати методи дослідницького навчання, стимулювати 

та підтримувати дослідницький інтерес учнів, вміння формувати в учнів 

наукову картину світу); проєктувальні (проєктувати науково-дослідницьку 

діяльність учнів), організаційні (здійснювати психолого-педагогічну 

підтримку учнів, стимулювати та підтримувати самостійний науковий 

пошук учнів) вміння. 

Важливо підкреслити, що формування та розвиток когнітивних, 

метакогнітивних і науково-дослідницьких умінь учителів входило до 

актуальних завдань усього спецкурсу, всіх його тем.  

Крім того, спецкурс у першу чергу був спрямований на формування 

та розвиток: ціннісного ставлення вчителів до науково-дослідницької 
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діяльності, їх наукового світогляду, наукової спрямованості та 

пізнавальної/дослідницької активності; мотивації до професійного розвитку 

в цілому та до розвитку у науковій сфері зокрема; мотивації до проєктування 

та здійснення дослідницької діяльності; мотивації до організації науково-

дослідницької діяльності учнів; установки на дотримання норм етичного 

кодексу науковця.  

Зазначені завдання вирішувались у ході нетрадиційних, 

інтерактивних лекційних та практичних занять.  

Так, у межах першої теми «Особливості організації науково-

дослідницької діяльності школярів» у ході проблемної лекції були 

запропоновані проблемні запитання, що дають змогу визначити характерні 

особливості дослідницької активності людини, її дослідницької діяльності, 

а також специфіці навчально-дослідницької і науково-дослідницької роботи 

школярів.  

Завдяки механізму проблематизації також закцентовано увагу на: 

швидкому розвитку наукових досліджень у різних галузях знання, двох 

типах наукових відкриттів школярів (випадковому та закономірному), місці 

учнівських досліджень у наукових відкриттях останніх 10 років, віднесенню 

цих досліджень до навчально-дослідницьких та/або науково-дослідницьких.  

Наприклад, вчителям пропонувалось проаналізувати цінність таких 

наукових відкриттів учнів як:  

 - Тестер для діагностики онкології (винахід 15-річного 

американського школяра Дж. Андрака), що дозволив на ранніх стадіях 

виявляти специфічний білок мезотилін у крові – маркер раку;  

 - Прилад для відчуття музики людям з порушенням слуху (винахід 

14-річного школяра Дж. Конта), який дав змогу нечуючим людям відчувати 

музичні твори;  

 - Робот, що безпомилково вимірює площі приміщень та заносить її у 

комп’ютер та може замінити цілий штат бюро технічної інвентаризації 

(винахід вітчизняного 13-річного школяра із м. Львів М. Лема) та ін. 
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Учителям пропонувалось відповісти на запитання: Чому на їх думку 

ці відкриття були зроблені школярами? Які чинники, на їх думку, вплинули 

на результат науково-дослідницької діяльності школярів? 

У процесі спільного обговорення презентовано міждисциплінарні 

підходи до розуміння сутності науково-дослідницької діяльності школярів. 

Структуру науково-дослідницької діяльності презентовано відповідно 

до структури діяльності людини, етапів мисленнєвого пошуку та стадій 

наукових досліджень. 

Практичне заняття зазначеної теми передбачало:  

 - здійснення самодіагностики особливостей розгортання власної 

мисленнєвої діяльності, проведення методик гумористичного типу «Який я 

вчений?», «На кого з великих учених Ви схожі?», що дають змогу 

зорієнтуватися у проблемному тематичному просторі; 

 -  групову роботу слухів спецкурсу з пошуку специфічних чинників, 

що визначають навчально-дослідницьку та науково-дослідницьку 

діяльність учнів різних вікових категорій (молодші школярі (6-9 років), 

підлітки (9-14 років) та старші школярі (15-17 років)); 

 - створення групового проєкту «Етапи наукового дослідження …» 

(кожна з 4 груп вчителів отримувала випадковим чином одну з 

найактуальніших проблем регіону, з метою вирішення якої вона мала 

спроєктувати свою науково-дослідницьку діяльність). 

Як завдання на самостійну роботу слухачі спецкурсу мали 

побудувати хмару слів «науково-дослідницька діяльність» за результатами 

вивчення цього концепту у сучасних словниках; проаналізувати етапи 

наукового пошуку одного з видатних учених (минулого або сучасності) за 

бажанням, закцентуючи увагу на його шкільних роках, а також підготувати 

маленьку доповідь (есе) на тему «Яку останню наукову книжку я прочитав 

з навчального предмету, який викладаю у школі та чим вона мене вразила?». 

У межах другої теми «Особливості організації науково-дослідницької 

діяльності школярів» завдяки бінарній лекції за участю викладача-науковця 
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та вчителя-наукового керівника, який підготував переможців конкурсів 

МАН, було презентовано наукові підходи до організації науково-

дослідницької діяльності школярів з різних професійних позицій, з 

акцентом на різних професійних ролях учителя – педагога, науковця та 

наукового керівника. 

Так, як проблематизація змісту лекційного заняття було поставлено 

запитання, на які мали відповісти два лектори: «Хто і де має працювати зі 

школярем в аспекті організації та супроводу його науково-дослідницької 

роботи: шкільний учитель чи науковець у відділенні Малої академії наук?», 

«Чим відрізняються діяльності першого та другого, в чому їх специфіка?», 

«Хто з фахівців буде більш ефективний як організатор науково-

дослідницької діяльності школярів?». Украй важливим завданням 

лекційного заняття було забезпечення усвідомлення вчителями їх особливої 

ролі – не як дидакта, але як тьютора, фасилітатора, консультанта, агента 

дослідницької діяльності учнів, що передбачає: формування сприятливого 

клімату для взаємодії з учнем, пошук механізму для спільного планування, 

проєктування діяльності, діагностування потреб та інтересів учнів, 

постановки спільних цілей, психолого-педагогічну підтримку учня; 

забезпечення рефлексивного, розвивального оцінювання отриманих 

результатів та подальше проєктування науково-дослідницької учня, а також 

спільної діяльності з ним. 

Завдяки коротким відео-фрагментам-самопрезентаціям школярів, які 

здійснили визнані наукові відкриття (URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=01hURRhb23g;https://fakty.com.ua/ru/vide

os/chym-zdyvuvaly-ukrayinski-shkolyari-na-vystavtsi-majbutnye-ukrayiny/ та 

ін.), слухачі разом з викладачами мали визначити етапи наукового пошуку 

школярів, проаналізувати їх чинники. Здійснення аналізу відеофрагментів з 

підготовки призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН (URL: 

http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/retsept--uspikhu-br-uchniv-man-
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gotuvali-do-naukovogo-supernitstva-na-mizhnarodnikh-zmagannyakh) дало 

змогу визначити напрями та методи організації науково-дослідницької 

діяльності школярів. 

Практичне заняття з теми передбачало: 

 - здійснення вчителями рефлексивного аналізу завдань для 

самостійної роботи (завдяки таким методам як метод рефлексивних 

запитань, відкритий запитань та рефлексивного коло); 

 - створення індивідуальної та після цього - групової інтелект-карти 

«Рушимо до наукових відкриттів», а також  

 - групову роботу «Рецепт успіху – як підготувати переможця 

конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт».  

Важливим етапом роботи на практичному занятті є здійснення 

самодіагностики вчителями домінувального стилю їх спілкування з учнями 

та порівняння ознак цього стилю з комунікативними якостями ефективного 

наукового керівника, а також визначення стилю наукового керівництва. 

Крім того, у груповій формі роботи за методом ажурної пилки був 

розроблений портрет ефективного наукового керівника та побудована 

модель дослідницької компетентності вчителя. 

Самостійна робота з означеної теми передбачала аналіз морального 

кодексу науковця та діючого в Україні Етичного кодексу ученого, за 

результатами якого кожен вчитель має розробити одне завдання для 

школярів обраної вікової категорії, що спрямоване на формування їх 

ціннісного ставлення до дослідницької діяльності. 

Виходячи з етапів проблемного навчання всі заняття у межах 

спецкурсу «Основи організації науково-дослідницької діяльності школярів» 

були побудовані за такими логічними фазами як: 1) актуалізація базових 

професійних знань учителів із сутності наукової та науково-дослідницької 

діяльності, а також наукового дослідження, особливостей дослідницької 

діяльності школярів та її організації і супроводу; 2) створення проблемних 

ситуацій та формулювання проблемних завдань з її вирішення; 3) вирішення 
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проблемної ситуації у різних формах роботи (групової, фронтальної, 

індивідуальної) та крізь етапи мисленнєвого пошуку (формулювання 

гіпотез, заснованих на припущеннях та відомих фактах, доведення гіпотез, 

аналіз можливих помилок, передбачення наслідків, узагальнення); 

4) обговорення результатів, рефлексія. 

Ґрунтуючись на виокремлених ученими чотирьох рівнях 

проблемності у навчанні (Т. Кудрявцев, М. Махмутов, І. Лернер та ін.), усі 

заняття спецкурсу будувались на підставі ознак третього та четвертого 

рівнів проблемності (слухачі самі ставлять/формулюють проблему, 

викладач при необхідності спрямовує слухачів на її вирішення). 

Оскільки підготовка вчителів в умовах післядипломної освіти до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів має здійснюватися за 

принципами системності, систематичності, контекстності та занурення в 

дослідницьку діяльність, що презентовано нами в авторській структурно-

функціональній моделі, то проходження педагогами лише спецкурсу, на 

нашу думку, не забезпечить формування усіх складових відповідної 

професійної готовності. Відтак, у зміст післядипломної освіти на 

міжкурсовому етапі був уведений авторський тренінг «Психолого-

педагогічний супровід науково-дослідницької діяльності школярів».  

Метою тренінгу є формування ціннісного ставлення педагогів до 

організації та психолого-педагогічного супроводу науково-дослідницької 

діяльності учнів; поглиблення знань учителів у сфері дослідницької 

діяльності школярів, формування системних та дієвих знань щодо сутності 

психолого-педагогічного супроводу науково-дослідницької діяльності 

учнів; розвиток системи професійних умінь, у тому числі – рефлексивних 

умінь щодо власної педагогічної і наукової діяльності. 

Тренінг розрахований на 10 годин аудиторної роботи, його 

принципами є такі базові положення тренінгової роботи, а саме:  

1) загальні тренінгові: 
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 - добровільності – учасники групи свідомо приймають участь у 

тренінговій роботі, усвідомлюють її мету та завдання, 

 - рівноправності – усі учасники мають рівні права та обов’язки, форма 

«акваріуму» (коли у групі є спостерігачі за тренінговим процесом, які не 

приймають у ній активної участі) не передбачена; 

 - активності – усі учасники є активними, суб’єктами тренінгового 

процесу; 

 - конфіденційності – закритості інформації щодо перебігу тренінгової 

роботи; 

 - командної роботи – зорієнтованості на групову командну взаємодію, 

співпрацю; 

 - особливої організації тренінгового простору, що стимулює до 

відкритості, комфортності у взаємодії, задоволення базових потреб, 

активізує пізнавальних інтерес, рефлексивну діяльність; 

2) додаткові організаційні принципи: регламенту, вільної руки та 

ноги, мобільної тиші; 

3) специфічні принципи як-то: 

 - дослідницької позиції – відкритості новому досвіду, зорієнтованості 

на пошук нових форм поведінки; 

 - наукового мислення – зорієнтованості на наукові факти, пріоритет 

наукових дослідницьких методів. 

Розроблений тренінг базується на ESRA-моделі, що передбачає 

обов’язковий рух за такими етапами як: 1) Е – з’ясування досвіду учителів, 

які беруть участь у роботі групи як основа кожного окремого заняття, 

врахування його та ґрунтування на ньому; 2) S – практичне відпрацювання 

змісту, причому зміст підвищення кваліфікації не презентується і не 

реферується як теоретичні відомості, а завжди опановується практично – 

особистий досвід симулюється та формується у процесі навчання; 3) R – 

рефлексія, що передбачає обговорення у процесі навчання апробованих 

моделей діяльності; 4) А – здійснення оцінки та практичного використання 
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досвіду на уроці. Після апробації нового досвіду та обговорення її 

результатів відбувається оцінка здобутого досвіду та обговорення 

пропозицій щодо його покращення. Після цього цикл знову розпочинається 

з Е-етапу на новому рівні [58]. 

Авторський тренінг складається з трьох основних частин, що 

відповідають загальній логіці тренінгової роботи:  

1) вступна частина, яка спрямована на: інтеріоризацію учасниками 

норм та правил тренінгової поведінки, включення учасників тренінгу до 

проблемного предметного простору; організацію особливого особистісного 

тренінгового простору (оформлення єдиного простору групи); знайомство 

учасників, створення позитивної соціально-психологічної атмосфери; 

зняття психологічної напруги; активізацію пізнавальної діяльності 

учасників, їх мотивацію професійного та особистісного саморозвитку. На 

цьому етапі тренінгової роботи були застосовані такі техніки (вправи) як:  

 - «Входження у предметний простір тренінгу» (привітання, запитання 

«чому Ви тут?», визначення мети та завдань тренінгу); 

 - «Правила роботи групи» (вироблення правил роботи групи, їх 

візуалізація); 

 - «Креативний бейдж» (створення особливого бейджу з власним 

символом, що презентує учасника як педагога); 

 - «Ми – команда!» (створення символу команди, презентація команди 

та учасників); 

2) основна частина, що спрямована на розвиток умінь педагогів з 

організації та психолого-педагогічного супроводу науково-дослідницької 

діяльності школярів. На цьому етапі тренінгової роботи були застосовані 

такі техніки (вправи) як:  

 - «Хмара слів» (створення учасниками хмари слів – термінологічних 

асоціацій словосполученню «психолого-педагогічний супровід науково-

дослідницької діяльності учнів» за допомогою програми menti.com); 
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 - «Модель науково-дослідницької діяльності школярів» (групова 

робота – створення моделі НДД учнів з подальшою презентацією та 

обговоренням); 

- «Як я творю: психогігієна дослідницької діяльності» 

(самодіагностика особливостей власної мисленнєвої діяльності учасників у 

процесі наукового дослідження та головних чинників, які зумовлюють її 

ефективність); 

 - «Купа ідей» (методом мозкового штурму визначення вимог до 

вчителя, який супроводжує НДД учнів, за результатами обговорення 

створення загального портрету ефективного педагога); 

 - «Дорожня карта психолого-педагогічного супроводу НДД учнів» 

(групова робота – побудова візуалізованої дорожньої карти з різних 

матеріалів: колаж, конструктор Лего, малюнок, природні матеріали); 

3) заключна частина, яка спрямована на підведення підсумків 

тренінгової роботи, загальну рефлексію, створення ефекту пролонгованості 

тренінгового впливу, зняття загальної напруги, перенесення сформованих 

професійний умінь на реальну професійну діяльність. На цьому етапі 

тренінгової роботи були застосовані такі техніки (вправи) як:  

 - «Домашнє завдання»: створюємо та презентуємо портфоліо «Я – 

Вчитель – Науковий керівник - Учений»; 

 - рефлексивні запитання, експрес-хвилинка «Що ми робили?», «Що 

нам вдалось/не вдалось»; 

 - загальна рефлексія; 

 - «Професійні побажання» (побажання учасників від себе, від групи 

іншим учасникам та тренеру). 

Для системної підготовки вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності у міжкурсовий період післядипломної освіти для 

педагогів також було організовано та проведено: 

 - Постійнодіючий інформаційно-методичний семінар для голів та 

членів журі з проблеми «Про нормативно-правові аспекти проведення ІІ 
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(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу захисту; порядок та критерії 

оцінювання науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН»; 

 - Постійнодіючий науково-методичний семінар для заступників 

керівників закладів освіти, методистів наукових відділень МАН та педагогів 

з проблеми «Створення умов для розвитку творчої особистості педагогів, 

формування креативної команди, налагодження оптимальних 

міжособистісних відносин у колективі»; 

 - Семінар-практикум для педагогічних працівників «Наукові пікніки 

в Україні як форма популяризації науки серед учнівської та студентської 

молоді»; 

 - Семінари-практикуми для педагогів «Інновації в освітньому 

просторі МАН», «Ефективні сучасні методи групової роботи з учнями МАН 

у гуртках та секціях», а також 

 - Науково-методичні семінари для вчителів закладів загальної 

середньої освіти за такими тематичними напрямами як: «Сучасні методи 

дослідницького навчання», «Підготувати в школі вченого: як?» та 

 - Постійно діючий науково-методичний семінар «Інноваційні форми 

партнерської співпраці: заклад загальної середньої освіти – обласне 

відділення Малої академії наук України – заклад вищої освіти». 

Метою зазначених науково-методичних семінарів та семінарів-

практикумів є підготовка вчителів, методистів, керівників закладів освіти до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів, наповнення змісту 

післядипломної освіти відповідною проблематикою, забезпечення 

тривалості та системності формувального впливу. Важливим завданням 

науково-методичних заходів також є інформування вчителів закладів 

загальної середньої освіти про ресурси співпраці з закладами вищої освіти, 

спільні можливості з організації науково-дослідницької діяльності учнів 

задля досягнення єдиної мети – формування наукової еліти нації. 

Важливим завданням підготовки вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів є забезпечення умов для оволодіння ними 
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методами дослідницького навчання. З цією метою на міжкурсовому періоді 

підвищення кваліфікації були проведені майстер-класи для вчителів, які 

викладають навчальні предмети з різних освітніх галузей з проблеми 

«Дослідницьке навчання: новітні стратегії та техніки». Майстер-класи були 

розраховані на 4 аудиторні години у межах обласних науково-методичних 

заходах перед початком та наприкінці нового навчального року. Робота на 

майстер-класах передбачала як опанування вчителями основними науково-

теоретичними засадами розуміння сутності самого дослідницького 

навчання як інтегративної освітньої технології, що поєднує евристичні 

методи, природничонаукові, дослідно-експериментальні методи та 

лабораторні уроки, так і оволодіння техніками дослідницького навчання у 

процесі самостійного вирішення дослідницьких завдань.  

Зазначена система педагогічних заходів забезпечила спрямування 

змісту післядипломної педагогічної освіти на усвідомлення вчителями 

сутності науково-дослідницької діяльності учнів, методів її організації та 

супроводу, а також на опанування ними дослідницькими методами 

навчання. 

 

 2.3. Формування особистого досвіду науково-дослідницької 

діяльності вчителів 

 

 Здійсненний нами аналіз результатів пілотного дослідження серед 

учителів закладів загальної середньої та позашкільної освіти (відділення 

МАН, Центри науково-технічної творчості дітей та молоді) різних регіонів 

України (усього у пілотному дослідженні взяли участь 136 педагогів віком 

від 23 до 72 років та стажем педагогічної діяльності від 1 до 48 років) 

засвідчив про те, що тільки 15,4% педагогів мають досвід власних наукових 

досліджень. Причому серед опитаних були педагоги, які мають наукові 

ступені кандидата наук та працюють у вишах (7,35%). Так, на запитання «Чи 

здійснювали Ви коли-небудь раніше власні наукові/педагогічні 
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дослідження?» відповіли «так» 15,4% педагогів. На запитання «Чи 

здійснюєте Ви власні наукові дослідження?» відповіли «так» також 15,4% 

фахівців, причому тему актуального наукового дослідження з цих фахівців 

написали лише 3,6% педагогів. Авторами наукових та науково-методичних 

праць (наукових статей, тез доповідей на конференціях, монографій, 

патентів, дисертацій та ін.) серед опитаних педагогів є 25% фахівців, з яких 

17,6% є авторами наукових та науково-методичних статей, 5,8% - тез 

доповідей на конференціях, 1,47% - патентів. На запитання «Чи має вчитель 

здійснювати дослідницьку діяльність» 88,8% педагогів відповіли «ні». 

 Отже, ми маємо актуальну проблему формування особистого досвіду 

у педагогів із здійснення науково-дослідницької діяльності. Адже 

складається така ситуація, що педагог має організувати таку діяльність учня, 

яку не здійснював та не здійснює самий, і він не має особистого досвіду її 

самоорганізації. Крім того, переважна більшість педагогів уважають, що 

сучасний шкільний учитель не має здійснювати дослідження, а самі 

дослідження ототожнюють у педагогів у першу чергу з дисертаційними 

роботами. 

 Відтак, у системі післядипломної педагогічної освіти мають бути 

створені умови для формування особистого досвіду науково-дослідницької 

діяльності вчителів, подолання існуючих стереотипів щодо дослідницької 

діяльності вчителів. 

Згідно з сучасними принципами андрагогіки, на нашу думку, цей 

досвід має бути сформований у процесі поетапно у різних організаційних 

формах.  

По-перше, - це написання проєктної роботи як форми організації 

самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації під 

керівництвом наукового керівника.  

У системі післядипломної педагогічної освіти метою курсової роботи 

вчителів є підвищення рівня їх теоретичної та методичної підготовки, 

систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної 
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теми, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, 

розвиток навичок самоосвіти. Важливим є те, що курсова робота 

спрямована не на наукове відкриття, а на процес наукового пошуку 

педагога, на розвиток його дослідницьких умінь. Завданнями цієї роботи 

здійснення аналізу та узагальнення результатів власної праці над 

відповідною педагогічною проблемою; постановка, осмислення і вирішення 

конкретного фахового завдання; реалізація вміння працювати з навчальною, 

науковою та методичною літературою; визначення рівня володіння 

сучасними педагогічними технологіями, методиками тощо.  

Важливим є те, що проєктна робота має мати актуальну, особистісно 

значущу для педагога тему, яку він обирає самостійно, виходячи із власних 

наукових, професійних інтересів. Вона має бути практично спрямованою, 

відповідати науковому рівню розробки проблемної теми, мати науково 

обґрунтовані висновки та рекомендації. 

Ґрунтуючись на принципах особистісного цілепокладання, 

контекстності, плановості, продуктивності, занурення в дослідницьку 

діяльність, валеологічності, а також елективності навчання та актуалізації 

результатів навчання, курсова робота може бути представлена вчителем у 

різних формах за його власним вибором як: опис власного інноваційного 

(професійного) досвіду; творча робота з аналізу науково-методичної 

проблеми; авторський дослідницький проєкт; наукова та науково-

методична стаття; власний веб-ресурс з науковим аналізом розміщених на 

них науково-педагогічних матеріалів.  

Важливим є для нашого дослідження те, що форми курсової роботи 

мають відповідати формам науково-дослідницької діяльності учнів, що 

забезпечить «проживання» вчителем усіх її етапів.  

Незважаючи на різну спрямованість зазначених форм проєктної 

роботи, адже:  

 - опис власного інноваційного досвіду передбачає систематизацію, 

послідовне викладення, опис власної методичної діяльності з певного 
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освітнього напряму щодо використання сучасних освітніх технологій, 

базуючись на науковому їх обґрунтуванні; 

 - творча робота з аналізу науково-методичної проблеми передусім 

презентує результат узагальнення вчителем існуючих шляхів вирішення 

дидактичних, виховних та інших проблем з власними пропозиціями, 

творчими рішеннями; 

 - авторський дослідницький проєкт висвітлює результати власного 

наукового дослідження з актуальної педагогічної або фахової прикладної 

теми, що структурований відповідно до вимог проєктної роботи; 

 - наукова та науково-методична стаття є власне особливою за своєї 

формою презентацією результатів авторського наукового дослідження;  

 - власний веб-ресурс з науковим аналізом розміщених на них науково-

педагогічних матеріалів передбачає презентацію вчителем структуровану 

інформацію про себе, свою професійну діяльність, педагогічні та наукові 

надбання.  

Проте всі зазначені форми мають відповідати структурі та критеріям 

наукового дослідження.  

 Так, проєктна робота має відповідати універсальним послідовним 

етапам наукового дослідження (за С. Гончаренко [26] та ін.): 1) визначення 

проблеми: вибір теми, обґрунтування її актуальності і визначення рівня її 

розробленості; вибір об’єкта, предмета, окреслення мети і завдань; 

2) опрацювання літератури: нагромадження необхідної наукової 

інформації, пошук, вивчення й аналіз літературних та інших джерел з теми 

дослідження; вибір напрямів дослідження з огляду на його мету; 

3) формулювання гіпотез: відпрацювання гіпотези й теоретичних 

передумов дослідження, визначення наукового завдання; 4) вибір методів: 

вибір методів дослідження, які є інструментами здобуття фактичного 

матеріалу, необхідно умовою досягнення поставленої мети; 5) проведення 

дослідження: збір даних, оброблення й аналіз результатів 

експериментального дослідження; 6) інтерпретація результатів: написання 



 156 

тексту роботи, оформлення її вступу і висновків, опис використаних джерел; 

7) оприлюднення результатів: підготовка до захисту і захист наукового 

дослідження [26, с. 8]. 

Отже, діяльність з підготовки та презентації проєктної роботи 

здійснюється за такими етапами як: 1) попередній вибір проблеми, теми, 

виду роботи; 2) вибір наукового керівника, погодження та затвердження 

теми випускної роботи; 3) виконання курсової роботи та консультації з 

науковим керівником; 4) презентація результатів курсової роботи на курсах 

підвищення кваліфікації, рефлексія власної науково-дослідницької 

діяльності. Індивідуальний порядок написання випускної роботи 

передбачає: визначення теми і мети роботи, усвідомлення обсягу і глибини 

розробки проблеми; визначення об’єкту, предмету, завдань та методів 

дослідження; складання змістовного і логічно-послідовного плану роботи 

(при необхідності разом із науковим керівником); вивчення наукової 

літератури (монографій, навчально-методичних посібників, статей в 

журналах, наукових збірниках, нормативно-інструктивних документів 

тощо), Інтернет-ресурсів з проблеми; підбір фактичного матеріалу на основі 

аналізу власного досвіду, вивчення досвіду інших педагогів чи творчих 

груп; організація дослідницької роботи, аналіз та узагальнення результатів 

експерименту; оформлення тексту роботи, підготовка її результатів до 

презентації. Презентація результатів проєктної роботи може відбуватися у 

різних організаційних формах, що обираються самим педагогом: усне 

повідомлення; проведення майстер-класу; вербальна презентація з 

використанням мультимедійних засобів; презентація власної педагогічної 

майстерні з використанням ІКТ, відеоматеріалів; круглий стіл, дискусія 

тощо. 

З метою розвитку метакогнітивних та рефлексивних умінь у процесі 

виконання курсової роботи вчитель має вести короткий «рефлексивний 

щоденник», в якому фіксуються етапи наукового пошуку, позитивні 

результати та можливі помилки, а також проєктуються завдання на 
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наступний етап. Зазначений щоденник побудований за формулою сучасного 

когнітивного підходу - «когнітивної концептуалізації» - у спеціальній 

таблиці відзначаються: зміст ситуації-етапу – характеристики дослідницької 

поведінки - адаптований науково-дослідницький досвід – результат – 

корегування поведінки. 

По-друге, - формування особистого досвіду науково-дослідницької 

діяльності вчителів у процесі вирішення ними дослідницьких завдань на 

заняттях курсів підвищення кваліфікації.  

Виходячи з положень контекстного та метапредметного підходів, для 

формування особистого досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів 

має відбутися перехід від неодноразового усвідомленого використання 

різних способів науково-дослідницької діяльності у типових та нетипових, 

нестандартних ситуаціях до генералізації професійних (когнітивних, 

метакогнітивних, науково-дослідницьких, проєктувальних та 

організаційних) умінь, їх екстраполяції у професійних проблемних 

ситуаціях. З метою реалізації зазначеного механізму у процесі проходження 

курсів підвищення кваліфікації педагоги мають вирішувати різнорівневі 

дослідницькі завдання в індивідуальному та груповому форматі у цифрових 

навчальних лабораторіях, а на годинах педагогічної практики матимуть 

змогу вирішувати такі задання у шкільних навчальних лабораторіях.  

Взагалі використання цифрових лабораторій дозволяє отримати 

уявлення про: моделювання дослідів; сучасне обладнання дослідної 

лабораторії; математичні функції і графіки, математичну обробка 

експериментальних даних, статистику, наближені обчислення; 

інформаційні технології; методику проведення досліджень, складання 

звітів, презентація виконаної роботи. Вони дають змогу організувати 

моделювання, емуляцію та експеримент і не вимагають при цьому 

додаткового спеціального обладнання. Під цифровою лабораторію 

насьогодні розуміють: сукупність спеціальної цифрової техніки та 

відповідного програмного забезпечення для її використання та подальшого 



 158 

опрацювання «знятих» результатів (А. Юрченко [182]); нове покоління 

шкільних природничо-наукових лабораторій, призначених для проведення 

фронтальних і демонстраційних дослідів, для організації навчальних 

досліджень і дослідницьких практик (А. Петриця [115]). Це 

високотехнологічне електронне обладнання для зчитування, реєстрації, 

цифрової обробки і візуалізації результатів вимірювань, проведених у 

межах експериментів і досліджень, демонстраційних і лабораторних робіт. 

Цифрові навчальні лабораторії спеціально розробляються для 

використання в освітніх закладах й забезпечують комплексний підхід у 

навчанні учнів згідно з державними освітніми стандартами. Для школярів 

цифрові лабораторії дають змогу: здійснити (відтворити, змоделювати) 

різного роду експерименти у природничих науках, поглибити теоретичні 

знання, а також реалізувати навчально-дослідні проєкти з вирішенням 

міжпредметних завдань. Крім того, - активізувати пізнавальну діяльність, 

розвинути самостійність та критичність мислення школярів, забезпечити 

формування та розвиток інтересу до навчального предмету та 

дослідницької, наукової діяльності, отримати задоволення від самостійної 

практичної роботи, власного відкриття. 

Активне входження цифрових лабораторій в освітню практику 

закладів загальної середньої освіти стало природним наслідком розвитку 

цифрових технологій, формування сучасного цифрового середовища. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 № 704 

затверджено «Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального 

і загального призначення для кабінетів природничо-математичних 

предметів загальноосвітніх навчальних закладів», яким визначено вимоги 

до цифрового вимірювального обладнання для кабінетів природничо-

математичних предметів. Серед найбільш популярних шкільних цифрових 

лабораторій, що призначені для проведення демонстраційних дослідів, 

лабораторних та практичних робіт, а також організації та проведення 

дослідницьких досліджень є такі цифрові лабораторії як: «Einstein», 
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«Pasco», «COBRA З» і «COBRA 4», «LabDisc»,  «SenseDisc», «Vernier», 

«NeuLog». 

Використання цифрового вимірювального обладнання в освітньому 

процесі вимагає від учителів розвинених професійних умінь роботи з таким 

обладнанням та додаткових знань методик його використання в 

лабораторній і дослідницький практиці.  

 Вирішення дослідницьких завдань учителями у цифрових навчальних 

лабораторіях не тільки забезпечує формування в них необхідних 

професійних дидактичних знань та вмінь за фахом, але і сприяє формуванню 

власного досвіду науково-дослідницької діяльності. 

 Так, у межах курсів підвищення кваліфікації учителів природничих 

наук, а також учителів інформатики, математики, мистецтва, технологій 

були введені заняття з використанням цифрових лабораторій, на яких 

педагоги не тільки знайомляться з можливостями та досвідом використання 

в освітньому процесі цифрових лабораторій, з різними їх поколіннями; з 

номенклатурою датчиків і їх основними характеристиками; з 

особливостями проведення різних експериментів. Крім того, вчителі 

виконують лабораторні роботи – індивідуальні дослідницькі завдання, 

фіксуючи їх здійснення за етапами наукової діяльності.  

 Проведення дослідів за допомогою цифрових лабораторій 

здійснювалось у двох варіантах: 1) вчителі отримували дослідницьке 

завдання, яке мали вирішити за допомогою цифрового обладнання; 

2) вчителі мали здійснити власне дослідження за самостійно обраною 

темою.  

Так, наприклад, педагоги мали дослідити рН різних рідин (чай, кава, 

мильний розчин, питна вода, вода з крану, пральний порошок, шампунь та 

гель для душу), усвідомлено рухаючись усіма етапами наукового 

дослідження від визначення проблеми до презентації результатів. Також, 

наприклад, педагоги мали дослідити санітарно-гігієнічний стан навчального 

кабінету (його освітленість, температуру, вологість). Крім того, вчителі 
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мали дослідити особливості змін артеріального тиску до та після вживання: 

кави, міцного чаю, кока-коли, коньяку та шампанського.  

Щодо здійснення власного дослідження за самостійно обраною 

темою, то вчителі мали: 1) визначити сферу власних наукових інтересів; 

2) визначити актуальні науково-практичні проблеми означеної сфери 

наукового знання; 3) сформулювати тему, об’єкт, предмет та мету 

дослідження; 4) знайти та проаналізувати наукову літературу із зазначеної 

проблеми; 5) сформулювати гіпотези дослідження; 6) визначити необхідні 

методи та методики; 7) здійснити досліди та обробити та проаналізувати 

отримані результати; 8) проінтерпретувати отримати результати, 

сформулювати висновки; 9) презентувати отримані результати.  

 Прикладами досліджень учителів за самостійно обраною темою були 

такі: «Влив українських народних колискових пісень на серцебиття 

людини», «Влив домінувальної пози сидіння на рівень працездатності 

людини», «Оптимальний тембр голосу вчителя», «Вплив кольору 

навчальної кімнати на психічну втомлюваність учнів та вчителя», 

«Дослідження харчових властивостей грибів, зібраних на о. Хортиця» та ін. 

 У процесі формування особистого досвіду науково-дослідницької 

діяльності вчителів важливу роль, на нашу думку, має BYOD (від англ. - 

Bring Your Own Device – «принеси свій пристрій») - новітня глобальна 

концепція, яка передбачає використання власних мобільних пристроїв 

(ноутбуків, планшетів, телефонів) у робочому/освітньому процесі.  

 В цілому технологія BYOD забезпечує: вільний та швидкий доступ до 

інформації; групової та індивідуальної роботи над проєктами; моделювання 

та обговорення проблемних ситуацій; проведення короткотривалих 

досліджень, участь у проєктах; можливість проводити опитування, 

змагання; розвитку цифрових, творчих здібностей, формування основних та 

предметних компетентностей. Перевагою використання технології BYOD у 

процесі підготовки вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів є і те, що вона надає можливість виходити за межі 
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навчальної аудиторії, працювати будь де. Власний смартфон також може 

бути використаний і як фізична лабораторія (компас, рівень, сила звуку, 

відстань, кути тощо). 

За допомогою зчитування спеціального QR-коду педагоги зі власним 

смартфоном мали змогу відвідувати: спеціальний ресурс, на якому 

розташовані науково-методичні матеріали з підготовки власного 

дослідницького проєкту, а також з опанування методами організації та 

супроводу науково-дослідницької діяльності школярів; спеціальні науково-

дослідницькі ресурси (наприклад, 

https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ; 

https://www.youtube.com/channel/UC9gDR8zmbMhgEULgXipm3OA/feature, 

https://naurok.com.ua/post/miniproekti-malenki-kroki-do-velikih-znan та ін.).  

 Крім зазначених педагогічних заходів з методи формування досвіду 

власної науково-дослідницької діяльності вчителів був розроблений та 

впроваджений у міжкурсовий період післядипломної освіт педагогів 

авторський тренінг «Учитель як учений: працюємо над авторським науково-

дослідницьким проєктом».  

 Метою тренінгу 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. 

Тренінг розрахований на 10 годин аудиторної роботи та побудований 

відповідно до зазначених вище принципів тренінгової роботи. Він також 

базується на ESRA-моделі та складається з трьох основних частин:  

1) вступної, яка спрямована на: інтеріоризацію учасниками норм та 

правил тренінгової поведінки, включення учасників тренінгу до 

проблемного предметного простору; організацію особливого особистісного 

тренінгового простору (оформлення єдиного простору групи); знайомство 
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учасників, створення позитивної соціально-психологічної атмосфери; 

зняття психологічної напруги; активізацію пізнавальної діяльності 

учасників, їх мотивацію професійного та особистісного саморозвитку. На 

цьому етапі тренінгової роботи були застосовані такі техніки (вправи) як:  

 - «Вітання наукового товариства» (привітання вчених – різних сфер 

наукового знання, різними способами); 

 - «Етичний кодекс ученого: правила та приписи» (вироблення правил 

роботи групи та правил поведінки вченого); 

 - «Мій науковий профіль» - створення бейджа-профілю науковця із 

зазначенням девізу/логотипу власної наукової дослідницької діяльності та 

після об’єднання в команди – наукового профілю команди; 

 - «Топ наукових відкриттів для освіти 2017-2018 років» 

(знаходження, презентація та обговорення найзначущих наукових 

відкриттів для освіти – з використанням технології BYOD); 

2) основної, що забезпечує: формування професійної ідентичності «Я-

дослідник»; усвідомленість учасниками тренінгу характерних особливостей 

наукової діяльності та сучасних вимог до вченого, специфіки науково-

дослідницької діяльності вчителя; опанування знаннями щодо особливостей 

самоорганізації науково-дослідницької діяльності, а також сутності явища 

«академічна доброчесність» та механізмами її реалізації; оволодіння 

науково-дослідницькими, когнітивними, метакогнітивними, 

організаційними, комунікативними вміннями; розвиток рефлексивної 

діяльності. 

На цьому етапі тренінгової роботи були застосовані такі техніки 

(вправи) як: 

- «За - против» (кожен учасник отримує кольорові аркуші паперу, на 

яких записує позитивні та негативні аспекти науково-дослідницької 

діяльності вчителя, далі на фліпчарті фіксуються спочатку негативні 

аспекти, потім – позитивні, після чого - обговорення); 
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- «Валіза вченого» (учасники витягають предмети ти інтерпретують 

як вони характеризують науково-дослідницьку діяльність педагога, серед 

предметів присутні і титульний аркуш конкурсної роботи МАН, і свідоцтво 

досягнень школяра, і аркуш зошита учня та ін.); 

 - «Педагог як учений-дослідник» (кожна з груп отримує кейс з 

матеріалом щодо особливостей науково-дослідницької діяльності педагогів 

у різних країнах та таблицю для аналізу змісту, провідних функцій педагогів 

та вимог до них; після обговорення група презентує результати, 

відбувається порівняльний аналіз підходів у різних країнах); 

 - «Моделюємо портрет сучасного ученого-дослідника» (у групах 

учасники завдяки різним матеріалам створюють та презентують портрет 

сучасного ученого-дослідника в освітній галузі); 

 - «Психогігієна науково-дослідницької діяльності» (після короткого 

тесту, який учасники проходять індивідуально, відбувається коротка 

презентація матеріалу з проблеми самоорганізації науково-дослідницької 

діяльності з відеофрагментами інтерв’ю нобелівських лауреатів; кожна з 

груп учасників отримує елементи пазлу, який має скласти щоб вийшов 

режим дня ученого-дослідника, правила організації свого робочого місця та 

механізми активізації ним своєї мисленнєвої діяльності); 

 - «Академічна доброчесність» (кожна група отримує завдання 

візуалізувати положення про академічну доброчесність та відповідні вимоги 

до педагога, далі відбувається презентація та обговорення); 

3) заключної, яка спрямована на підведення підсумків тренінгової 

роботи, загальну рефлексію, створення ефекту пролонгованості 

тренінгового впливу, зняття загальної напруги, перенесення сформованих 

професійний умінь на реальну професійну діяльність. На цьому етапі 

тренінгової роботи були застосовані такі техніки (вправи) як: 

 - «Шо ми робили сьогодні?» (за 3 хвилини учасники мають 

намалювати плакат, на якому графічно зображено те, чому група навчилась 

сьогодні з подальшою презентацією); 
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 - «Термометр успіху» (на фліпчарті намальований великий 

термометр, учасники мають відмітити їх «температуру» настрою від -100 

до+100); 

 - «Побажання і мрії» (на папірці учасники продовжують два речення: 

1) Мої побажання (кому – надати після); 2) Мої мрії на майбутнє (залишити 

собі)); 

 - «Наукове співтовариство» (учасники обмінюються своїми думками 

щодо теми майбутнього наукового дослідження, обговорюють кроки 

подальшої дослідницької діяльності з конкретними завданнями, діями та 

термінами). 

 Зазначені педагогічні заходи забезпечують «входження» педагогів, які 

не мають досвіду науково-дослідницьку діяльність у неї, «проживання» 

етапів наукового пошуку, формування в них професійної ідентичності 

вченого-дослідника, відтворення відповідної професійної поведінки. Це є 

важливою складовою підготовки вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів. 

 

2.4. Створення у закладі післядипломної педагогічної освіти 

збагаченого дослідницького середовища 

 

Підготовка вчителів до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів є складним, довготривалим процесом, який не може забезпечуватися 

окремими педагогічними заходами у межах курсового періоду підвищення 

кваліфікації учителів та навіть міжкурсового етапу. Одним з дієвих 

механізмів пролонгації формувального впливу, стабілізації різноманітних 

чинників, що можуть зменшити цілеспрямовану дію в умовах реальної 

професійної діяльності педагогів, є створення особливого освітнього 

середовища у закладі освіти. Як слушно зауважує О. Леонтович, навіть 

якщо визначені зміст освіти, розроблені освітні програми, дитина приходить 

до конкретної будівлі та її бажання продовжувати заняття, проявляти 
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інтерес до знань та освоювати нові навички діяльності залежать від того, 

який інтер’єр мають навчальні приміщення, як виглядають педагоги, 

наскільки цікаві форми занять вони пропонують. Всі ці фактори визначають 

внутрішнє освітнє середовище закладу. Теж саме стосується і педагога: його 

бажання та можливості професійного вдосконалення та особистісного 

розвитку повністю залежать від внутрішнього середовища закладу [81, 

с.123].  

Поняття «середовище» включає до себе низку таких чинників як 

особливості та характер діяльності, стиль взаємовідносин, взаємовпливів, 

що створюють та забезпечують розвиток. Ці характеристики відображають 

культурне середовище закладу  - простір культурних процесів, пов’язаних з 

культурними запитами суб’єктів середовища, їх індивідуальними проявами 

та особливостями (А. Іванов [55]).  

Освітнє середовище – це система умов, впливів та можливостей для 

задоволення ієрархічного комплексу потреб особистості та трансформації 

цих потре у життєві цінності, що забезпечує активну позицію особистості в 

освітньому процесі, зумовлює її цілісний розвиток та саморозвиток 

(В. Панов [114]). Об’єктивно освітнє середовище можна охарактеризувати 

двома показниками: насиченістю (ресурсний потенціал) та його 

структурованістю (спосіб організації) (В. Слободчиков [146]). 

Отже, дуже важливо, на наш погляд, підкреслити, що саме 

безпосереднє освітнє середовище має безумовний формувальний плив на 

особистість, а створення освітнього середовища має бути цілеспрямованою, 

спеціально організованою, усвідомленою діяльністю.  

Створення особливого освітнього середовища у закладі освіти у 

контексті нашого дослідження має здійснюватися у трьох аспектах.  

По-перше, - це створення таких умов у закладі освіти, які б 

забезпечували розгортання дослідницької діяльності в цілому та науково-

дослідницької діяльності учнів зокрема. Сукупність цих умов має стати 

таким освітнім середовищем, в якому б: активізувалась мотивація 
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пізнавальної та дослідницької діяльності учнів; відбувалося занурення 

школярів у світ наукових знань, у наукову проблематику різних їх сфер; 

стимулювався розвиток інтелектуальних (самостійності, критичності, 

аналітичності, дивергентності, прогностичності, системності, абстрактності 

мислення), комунікативних (вміння працювати у команді, співпрацювати, 

вміння розподіляти обсяг роботи, домовлятися, виступати, формулювати та 

висказувати власну думку) якостей; розвиток їх потреби у самореалізації, 

формування почуття відповідальності, почуття терпимості, розвиток 

світоглядних позицій, підвищення самооцінки та самоприйняття; розвиток 

здатності орієнтуватися у різних потоках інформації; розвиток мовлення та 

естетичного сприйняття; а також розвиток творчих здібностей, ціннісний 

пріоритет нестандартності, креативності у вирішенні будь яких навчальних 

та життєвих проблем. Це мають бути такі умови, які б дослідницьку 

діяльність визначали природньою, безумовною для учнів, виводили її в 

якості атрибуту навчальної, ігрової діяльності та спілкування. Створення 

дослідницького середовища у закладі освіти у цьому аспекті є дуже 

важливим і для подолання однієї з основних тенденцій знецінювання 

самостійного пошуку знань у сучасних школярів в умовах цифрового 

суспільства. Так, як зазначав Н. Громико [30], в епоху післямодернізму, 

основними властивостями якого є: аксіологічний плюралізм; кліповість 

(ефект монтажу та фрагментарність); інтертекстуальність та цитатність; 

стильовий синкретизм та змішаність жанрів; невизначеність та культ 

помилок; мовна гра тощо, завдяки панування Інтернету як основного 

джерела інформації відбувається тотальне «ковзання його по поверхні» 

школярами, вивільнення них від необхідності займати діяльнісну позицію 

та від самостійності мислення. Н. Громико стверджує, що «учні, які у 

масовому порядку посаджені за комп’ютери отримують можливість 

закачувати інформацію в будь-якій ситуації, по будь-якому питанню. При 

чому таке закачування повністю вбиває у них інтерес та здатність до 

самостійних відкриттів. Учні стають все більш та більш ерудованими, але 
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все менше такими, що знають. За допомогою Інтернету вони потрапляють у 

світ, в якому все вже відомо та де тільки потрібно правильно зорієнтуватися 

щоб знайти необхідну відповідь» [30]. Отже, цінності післямодерністського 

суспільства знижують і цінності наукової роботи, дослідницької діяльності 

в цілому, що вимагає створення певних умов для відновлення та зміцнення 

останніх.  

Як зазначає О. Савенков [133], дослідницьке навчання має бути не як 

службовим завданням при засвоєнні тієї чи іншої дисципліни, не частковим 

способом пізнання, але основним шляхом формування для всіх особливого 

способу життя, заснованого на пошуковій активності. Завданням освіти має 

бути формування дослідницького способу життя, який вимагає системних 

та всеохоплюючих умов. Саме створення у закладі збагаченого 

дослідницького середовища дає змогу сформувати такий дослідницький 

спосіб життя, на нашу думку. 

По-друге, - це створення таких умов у закладі освіти, які б 

забезпечували розгортання дослідницького навчання як провідної 

технології педагогічної діяльності, а також власної науково-дослідницької 

діяльності вчителів як невід’ємного атрибуту їх професійної праці. 

По-третє, - це інтеграція усіх чинників освітнього середовища для 

продуктивної взаємодії учнів та вчителів, а також адміністрації закладу та 

батьків як суб’єктів науково-дослідницької діяльності. 

Отже, створення такого освітнього середовища має відбуватися, на 

нашу думку, на двох рівнях: 1) на рівні закладу післядипломної педагогічної 

освіти з метою підготовки вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів та 2) на рівні закладу освіти, в якому вчитель має взяти на 

себе роль одного з проєктувальників (разом з адміністрацією, колегами-

вчителями та батьками) такого освітнього середовища. Адже для педагогів 

перетворення наявного соціокультурного середовища закладу освіту в 

дослідницьке середовище як засіб та зміст освіти є нетрадиційним 

педагогічним завданням, яке також вимагає відповідної професійної 
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підготовленості. Відтак, важливим є забезпечення демонстраційного 

характеру створеного у закладі післядипломної освіти дослідницького 

середовища для вчителів, щоб вони мали змогу відтворити його основні 

властивості у власному закладі освіти. А одним із важливих професійних 

умінь педагогів, які мають бути сформовані у контексті їх підготовки до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів є таке проєктувальне 

вміння як уміння проєктувати та створювати особливе освітнє середовище 

– збагачене дослідницьке, що спрямовує на самостійну дослідницьку 

діяльність учнів, самостійне прийняття ними рішень у складних 

дослідницьких ситуаціях.  

Створення такого освітнього середовища є механізмом так званого 

науково-дослідницького типу соціалізації (за А. Карповим [61]), що 

передбачає:  

1) формування особливої соціальної та формально-освітньої 

мотивації як учнів, так і вчителів – їх прагнення до пізнавальної діяльності 

наукового типу у процесі їх життєдіяльності в цілому та освітньої 

(навчальної та педагогічної) діяльності зокрема; 

2) формування генеративності як здатності стимулювати розвиток їх 

мисленнєвої діяльності – критичності, аналітичності, гнучкості, 

рефлексивності, креативності, а також як здатності самостійно опановувати 

нові навички, породжувати нові знання, що стають основою для наукових 

інновацій та наукової творчості.  

Для створення у закладі післядипломної педагогічної освіти 

збагаченого дослідницького середовища були обрані декілька форм 

освітньої діяльності. 

По-перше, - професійні наукові свята, які безпосередньо 

популяризують науку та «фаховізують», тобто заглиблюють педагогів у 

наукову діяльність. З метою системної підготовки вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів були організовані та проведені такі 

наукові свята як: 



 169 

17.01. – День дітей-винахідників (день народження Бенджаміна Франкліна); 

08.02 – День народження Жуля Верна - видатного популяризатора науки; 

11.02 – Міжнародний день жінок і дівчат в науці; 

12.02 – День Дарвіна; 

14.03 – Міжнародний день числа «Пі»; 

20.03 – Всесвітній день Землі; 

28.03 – Година Землі; 

12.04 – Ніч Юрія (міжнародне свято, що відзначається щороку 12 квітня в 

пам'ять про перший політ людини в космос – Юрія Гагаріна); 

25.04 – Міжнародний день ДНК; 

16.05 – День науки в Україні; 

08.06 – Всесвітній день океанів; 

11.09 – Тиждень освіти дорослих; 

10.11 – Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку. 

 Важливо підкреслити, що зазначені професійні наукові свята мають 

бути зорієнтованими на усі категорії учителів, незважаючи на їх фах, бути 

метапредметними. Основними завданнями наукових свят є:  

 - підвищення мотивації фахівців до педагогічної діяльності, до 

професійного саморозвитку та вдосконалення, формування та розвиток в 

учителів ціннісного ставлення до наукової роботи, формування мотивації 

(залучення) до організації та супроводу НДД учнів;  

 - формування та розвиток професійних знань щодо: основних 

напрямів сучасних наукових досліджень у різних сферах; вимог до наукових 

досліджень та науковців; різних індивідуальних стилів наукової діяльності; 

особливостей НДД учнів та її організації;  

 - формування та розвиток таких професійних умінь учителів з 

організації ННД учнів як: когнітивні, метакогнітивні, науково-дослідницькі, 

проєктувальні, дидактичні, комунікативні, організаційні, а також 

активізація механізмів їх рефлексивної діяльності; 
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 - формування професійної наукової ідентичності вчителів як 

особливого системного особистісно-професійного явища, що виявляється в 

усвідомленні вчителем себе як науковця, як наукового керівника – 

організатора ННД учнів, як представника наукової спільноти, науково-

педагогічного співтовариства, та забезпечує цілісність, тотожність та 

визначеність його професійного розвитку та професійної діяльності. 

Формування професійної наукової ідентичності вчителів здійснюється 

завдяки активізації при проведенні вищезазначених наукових свят таких 

базових механізмів як: 1) ідентифікація з видатними вченими-

дослідниками, в образі яких втілюються професійні норми і цінності 

наукової діяльності, сталі професійні уявлення, тобто становлення 

«прототипу» власної діяльності як вченого-дослідника та наукового 

керівника учнівського дослідження; 2) ритуалізація у професійній поведінці 

наукової діяльності, відпрацювання та закріплення професійних умінь (за 

О. Гурою [31], Е. Зеєром [49], Е. Ериксоном [181], Л. Шнейдер [176] та ін.). 

 Проведення цих наукових свят передбачало участь учителів у різних 

майстер-класах та авторських студіях, на яких досвідченими вчителями-

практиками та науковцями-викладачами був презентований досвід 

самоорганізації науково-дослідницької діяльності, а також організації 

науково-дослідницької діяльності школярів. Важливим аспектом 

зазначених заходів була популяризація науки (наукові відкриття) та 

наукової діяльності у різних галузях знання.  

Так, наприклад, у межах Міжнародного дня ДНК для вчителів був 

проведений науково-методичний семінар з проблеми «Новітні відкриття у 

генетиці: що ми знаємо про ДНК?», на якому вченим-генетиком та вчителем 

біології були презентовані для шкільних учителів різних категорій 

результати останніх досліджень у генетиці, Топ відкриттів у генетиці 2018-

2019 років, у тому числі тих, що отримали Нобелевську премію. Проведений 

аналіз результатів дослідження був переведений у площину їх практичного 

застосування у змісті шкільної освіти та організації освітнього процесу. 
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Крім того, вчителі різних фахових категорій у межах наукових свят на 

курсових заняттях виконували групові міні-проєкти (у межах спецкурсів та 

занять фахового модулю) з проблематики відповідної науки у контексті їх 

фахової спеціалізації.  

Так, наприклад, у межах Дня дітей-винахідників учителям 

пропонувалось підготувати міні-проєкт з проблем «Основні чинники 

дитячої науково-дослідницької діяльності та умови її успішної організації у 

закладі загальної середньої освіти», «Основні чинники дитячої науково-

дослідницької діяльності та умови її успішної організації у закладі 

позашкільної освіти», «Основні чинники дитячої науково-дослідницької 

діяльності та умови її успішного становлення у сім’ї», «Учитель та юний 

науковець: чинники успішної командної роботи» та ін. Для цього вчителі 

мали здійснити аналіз розвитку науково-дослідницької діяльності юного 

винахідника, визначити чинники, що її зумовили та виокремити необхідні 

умови її забезпечення, а також охарактеризувати роль учителя у 

конкретному науковому відкритті. Важливим етапом зазначеної роботи є 

захист групового міні-проєкту з взаємною експертизою та експертизою 

фахівців: ученого – успішного наукового керівника дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН, а також психолога. 

Загальним принципом проведення наукових свят нами, вслід за 

О. Леонтовичем [81], визначено такий принцип як «слідкуємо за 

першовідкривачем», при якому теоретичний матеріал надається та 

презентується вчителями не у розповідному режимі, а відкривається спільно 

учнем та педагогом (якби вони знаходились на місці вченого-

першовідкривача). Саме такий підхід до презентації найуспішнішого 

індивідуального досвіду науково-дослідницької діяльності забезпечує 

підвищення мотивації до неї як педагогів, так і школярів.  

По-друге, - це науково-практичні конференції, форуми, конгреси, 

семінари-практикуми різних рівнів (обласних, Всеукраїнських, 

міжнародних), у межах яких відбувалось не тільки обговорення важливих 
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наукових та прикладних педагогічних проблему межах пленарних засідань, 

але і презентація найуспішнішого досвіду науково-дослідницької діяльності 

вчителів та роботи педагогів із організації дослідницької діяльності 

школярів у формі майстер-класів, авторських студій, креатив-лабораторій 

тощо. 

Так, був проведений 4-денний Всеукраїнський семінар-практикум, на 

якому в інтерактивному форматі обговорювались питання підвищення 

ефективності підготовки вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів, встановлення партнерської співпраці закладів загальної 

середньої та вищої освіти з навчальними закладами МАН у контексті 

формування інноваційних компетентностей педагогів та учнів (Додаток Н). 

Для вчителів у межах заходу був презентований досвід взаємодії різних 

суб’єктів освітньої діяльності з організації науково-дослідницької 

діяльності учнівської молоді. 

Сучасною формою проведення науково-практичних конференцій є 

ТЕD-конференція, яка насьогодні запроваджується для презентації 

найяркіших наукових відкриттів. Отже, для ознайомлення вчителів з такою 

формою проведення наукових заходів, яка активно застосовується задля 

залучення школярів до дослідницької діяльності, популяризації науки та 

наукового складу мислення, була науково-практична конференція у 

форматі ТЕD-конференції (від англ. Technology Entertainment Design; 

Технології, Розваги, Проєкти) «Діаманти науки» з короткими, добре 

підготованими розповідями науковців, вчителів та школярів-переможців 

МАН, які дивують, надихають та стимулюють до набуття нових знань. 

По-третє, - ще однією важливою організаційною формою створення у 

закладі післядипломної педагогічної освіти збагаченого дослідницького 

середовища є екскурсійні та експедиційні виїзди учителів, що реалізують 

дослідницькі програми. Ця організаційна форма передбачала окрім 

відвідування закладів, що здійснюють наукові дослідження та/або 

презентують їх результати (наприклад, такі як Музей науки, 
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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 методикою організації та проведення 

дослідницьких екскурсійних та експедиційних виїздів для учнів. Вчителі мали 

можливість оволодіти знаннями та професійними вміннями з організації, 

проєктування науково-дослідницької діяльності у межах різних видів 

учнівських дослідницьких екскурсійних та експедиційних виїздів 

(практичних ознайомчих, пошукових, проєктних, власне дослідницьких) на 

реальних об’єктах, відповідними дидактичними та комунікаційними 

вміннями, що складають структуру їх професійної готовності. 

Значущим для створення у закладі післядипломної педагогічної освіти 

збагаченого дослідницького середовища є оформлення його освітнього 

простору відповідно до тематики конкретного наукового свята або масового 

науково-практичного заходи (конференції, форуму тощо), що передбачає 

створення відповідних інтерактивних стендів, плакатів, макетів, що мають 

виразний фізичний, технічний та ін. зміст, який відтворює конкретні основні 

принципи наукової діяльності та принципи організації і супроводу науково-

дослідницької діяльності учнів.  

Усі вищезазначені освітні заходи створили єдине освітнє середовище, 

що забезпечило активізацію та розвиток дослідницької культури вчителів, 

їх наукової ідентичності та стало підґрунтям для його відтворення у закладі 

власному освіти. 
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Висновки до другого розділу 

 

 На підставі здійсненого аналізу науково-методичних засад 

професійної підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів можна зробити такі 

узагальнення. 

 По-перше, - методологічними підходами, на підставі яких має 

здійснюватися професійна підготовка вчителів у системі післядипломної 

освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів відповідно до 

методології сучасної науки є - на рівні методології: 1)  загальнонаукової: 

системний, синергетичний та інформаційний підходи; 2) спеціально 

наукової: діяльнісний, особистісно-зорієнтований, середовищний, 

контекстний, андрагогічний та системно-динамічний підходи.  

По-друге, - побудована за вимогами системного підходу авторська 

структурно-функціональна модель професійної підготовки вчителів у 

системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів, відповідає структурі діяльності та складається з трьох 

функціональних блоків: 1) цільового, 2) змістовно-технологічного та 

3) результативного. Цільовий блок містить мету та завдання, що 

детерміновані існуючим соціальним замовленням. Завдання професійної 

підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів відповідають складовим готовності 

педагогів до здійснення такої діяльності, які у свою чергу ґрунтуються на 

базових положеннях щодо її організації вчителем на різних етапах її 

розгортання. Змістовно-технологічний блок моделі містить принципи, 

організаційно-педагогічні умови, етапи, форми і методи підготовки вчителів 

до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Принципами професійної підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів визначені такі: 1) загальнонаукові принципи: системності, 
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взаємозалежності та послідовності, науковості, цілеспрямованості, 

систематичності, 2) спеціальнонаукові принципи: контекстності, 

особистісного цілепокладання, продуктивності, метапредметності, 

ситуаційності та супроводу, створення особливого освітнього середовища, 

освітньої рефлексії, занурення у дослідницьку діяльність, систематчності та 

логічності методів, пріоритетності дослідницьких методів, валеологічності 

та психологічного комфорту. 

Здійснений аналіз сутності науково-дослідницької діяльності 

школярів, професійної готовності педагогів до її організації, а також 

світового та вітчизняного досвіду зазначеної підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти в теоретичному та практичному аспектах дали змогу 

сформулювати такі організаційно-педагогічні умови, що забезпечать її 

ефективність, 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 дослідницькими методами навчання; 2) формування особистого 

досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів; 3) створення у 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, після 

аудиторна; за опосередкованістю навчання – очна, дистанційна; за 

особливістю організації навчальної роботи - лекційне заняття, практичне 

заняття, самостійна робота) і методів навчання (проєктних, рефлексивних, 

ігрових, евристичних, дослідницьких, методів створення збагаченого 

освітнього середовища тощо) в своєму етапному (настановно-

мотиваційному, змістовно-операційному та контрольно-рефлексивному) 

розгортанні. 
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Результативний блок авторської структурно-функціональної моделі 

містить критерії (ціннісний, знаннєвий та вміннєвий), показники та рівні 

(початковий, достатній та високий) успішності професійної підготовки 

вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-

дослідницької діяльності учнів.  

 Теоретично розроблена авторська модель та визначені організаційно-

педагогічні умови, згідно з вимогами наукового дослідження вимагають 

дослідного обґрунтування, що зумовлює наступний етап дисертаційної 

роботи. 

 

 

  



 177 

РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

3.1. Організація та хід педагогічного експерименту 

  

 Дослідження проблеми підготовки вчителів у системі післядипломної 

освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів вимагає 

екстраполяцію розробленої моделі та дослідного обґрунтування визначених 

організаційно-педагогічних умов. Отже, з метою експериментальної 

перевірки ефективності теоретично визначених організаційно-педагогічних 

умов підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів було здійснено експериментальне 

дослідження, яке за існуючими вимогами до проведення педагогічних 

досліджень (С. Гончаренко [20] та ін.) було проведено у декілька етапів: 

1) констатувального, 2) формувального та 3) контрольного. 

 Перед проведенням констатувального етапу було проведено пілотний 

експеримент, метою якого було визначення актуальності теми дослідження, 

а також з’ясування проблемного поля та обґрунтування і вибір 

експериментальних та контрольних груп. 

 Пілотне дослідження було здійснено протягом 2016-2017 років, його 

учасниками стали 136 педагогів закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти (обласні відділення МАН) різних регіонів 

України, серед яких 20% чоловіків та 80% жінок віком від 23 до 72 років та 

стажем педагогічної діяльності від 1 року до 48 років. Досвід підготовки 

учнів до участі у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт членів 

МАН мали близько 30% педагогів, серед яких підготували переможців ІІ 

етапу близько 18% фахівців та ІІІ етапу – 4,41% з них за такими 
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відділеннями як: екологія та аграрні науки (2,2% педагогів), фізика та 

астрономія, техніка (2,2%), хімія та біологія (2,2%), мовознавство, 

українська література (2,2%), економіка (1,4%), науки про Землю (2,2%), 

математика (2,2%), історія та правознавство (2,2%), філософія та 

суспільствознавство (2,2% фахівців). 

 Пілотне дослідження проводилось завдяки розробленому 

авторському опитувальнику (Додаток Б) у паперовій та електронній формах. 

 За результатами пілотного дослідження були отримані такі 

результати. 

 1. Преважна більшість опитаних педагогів (86,8%) організацію 

науково-дослідницької діяльності школярів уважають важливим завданням 

їх професійної діяльності і тільки 13,2% зазначили про її не важливість. 

Причому ступінь важливості цієї роботи оцінена педагогами за 10-бальною 

шкалою (від 1 – найнижчий до 10 - найвищий) на високому рівні (8-10 балів) 

– 38,2% опитаних та на середньому (5-7 балів) – 48,8% фахівців. Це свідчить 

про усвідомленість фахівцями відповідної функції педагогічної діяльності 

як фахівця позашкільної, так і загальної середньої освіти (рис. 3.1).  

Крім того, переважна більшість опитаних фахівців уважають 

необхідною спеціальну підготовку педагогів до науково-дослідницької 

діяльності школярів (88,9%).  
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Рис. 3.1. Усвідомлення ступеня значущості педагогами організації науково-

дослідницької діяльності учнів як завдання їх професійної діяльності  



 179 

 2. Серед основних професійних якостей, якими у першу чергу має 

володіти педагог для успішної організації науково-дослідницької діяльності 

школярів фахівцями відмічені такі: 1) організаційні: вимогливість, 

наполегливість, організованість, відповідальність, навички 

тайменеджменту, послідовність; 2) мисленнєві: винахідливість, креативне 

мислення або креативність, відкритість до нового, здатність до аналізу; 

3) комунікативні: комунікативність, толерантність, почуття гумору, 

уважність, терплячість, емпатія, доброзичливість; 4) морально-етичні: 

чесність, відданість справі, гуманізм; а також - володіння методами 

наукового дослідження, вміння адаптувати науку до шкільного рівня та 

знання вимог до написання науково-дослідницьких робіт. Серед тих 

педагогів, які відзначили конкретні професійні якості (38,2% з усіх 

опитаних) більшість перевагу віддали організаційним та комунікативним 

якостям, передусім - вимогливості та відповідальності, а також 

толерантності та терплячості.  

Важливо, що 2,2% фахівців відмітили про необхідність для педагога 

власного досвіду наукової діяльності, написання наукових статей, 

здійснення експериментів, опрацювання великого обсягу наукової 

літератури. 

Крім того, 38,2% опитаних педагогів відмітили такі загальні 

професійні якості як професійна компетентність, професіоналізм, висока 

кваліфікація та високий рівень професійної підготовки. Проте 33,8% 

педагогів не відзначили жодної професійної якості.  

Таким чином, зазначене свідчить про те, що 72% опитаних педагогів 

виявили значні труднощі у виокремленні тих конкретних професійних 

якостей, якими має володіти педагог для ефективної організації науково-

дослідницької діяльності школярів. 

3. Свій власний рівень готовності до організації науково-

дослідницької діяльності учнів за 10-бальною шкалою (від 1 – найнижчий 

до 10 - найвищий) опитані педагоги оцінили таким чином: 12,5% фахівців – 
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на низькому рівні, 53% - на середньому та 33% - на високому рівнях (рис. 

3.2). Причому 94% фахівців зазначили про необхідність удосконалення у 

системі післядипломної освіти своєї компетентності у цьому аспекті. 

4. Серед основних труднощів, які заважають ефективно 

організовувати науково-дослідницьку діяльність школярів опитані педагоги 

визначили такі (за частотою згадування): 1) відсутність вільного часу, 

надмірна завантаженість основною роботою (підготовка до уроків, 

перевірка зошитів, класне керівництво та ін.), 2) загальна втомленість, 

виснаженість, 3) відсутність необхідної матеріально-технічної бази, 

4) недостатність інформації з даного питання; 5) відсутність досвіду роботи 

в МАН, 6) недостатня мотивація учнів, відсутність стимулів в учнів до 

дослідницької роботи, 7) недостатній рівень знань учнів для такої роботи, 

8) конкуренція вчителів за учнів з гарним рівнем підготовленості; 

9) відсутність відповідного профілю у закладі, 10) складність вибору 

актуальної теми із практичним значенням. 
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Рис. 3.2. Самооцінка педагогами власної готовності до організації науково-

дослідницької діяльності учнів  
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 Отже, як бачимо, окрім труднощів, пов’язаних з об’єктивною 

ситуацією, яка склалася на сьогодні у закладах освіти (а саме, відсутність 

необхідної матеріально-технічної бази – фізичного обладнання, реактивів 

для проведення дослідів та ін., відсутність конкретного профілю у закладі 

загальної середньої освіти), педагогами усвідомлюються і труднощі, які 

можуть бути подолані завдяки цілеспрямованій спеціально організованій 

роботі у системі післядипломної освіти. Причому самі педагоги серед 

ефективних заходів у процесі підвищення кваліфікації, які забезпечать 

успішну підготовку педагога до організації науково-дослідницької 

діяльності школярів фахівцями визначають (за частотою): 1) спецкурс у 

межах фахових курсів підвищення кваліфікації; 2) тематичні тренінги у 

міжкурсовий період; 3) тематичні семінари у міжкурсовий період, 

4) авторська студія, творча майстерня успішного наукового керівника; 

5) розроблені методичні рекомендації з підготовки учнів за кожним 

напрямом досліджень (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Ефективні заходи у системі післядипломної освіти з підготовки вчителів 

до організації науково-дослідницької діяльності учнів 
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 Проте, близько 12% опитаних педагогів, окрім матеріально-

технічного забезпечення їх діяльності, інших заходів для забезпечення 

зазначеної роботи необхідними не вбачають. 

5. Як нами вже було зазначено у другому розділі, серед педагогів, які 

взяли участь у пілотному дослідженні, тільки 15,4% мають досвід власних 

наукових досліджень (з них мають наукові ступені кандидата наук та 

працюють у вишах 7,35% фахівців), а тему актуального наукового 

дослідження з цих фахівців написали лише 3,6% педагогів. Авторами 

наукових та науково-методичних праць (наукових статей, тез доповідей на 

конференціях, монографій, патентів, дисертацій та ін.) серед опитаних 

педагогів є 25% фахівців, з яких майже 17,6% є авторами наукових та 

науково-методичних статей, близько 5,8% - тез доповідей на конференціях, 

1,47% - патентів (рис. 3.4).  

 

  

 

 

Цікавими є й такі отримані дані - на запитання опитувальника «Чи має 

вчитель здійснювати дослідницьку діяльність?» 88,8% педагогів відповіли 

«ні». Відтак, більшість опитаних фахівців недостатньо усвідомлюють 

сутність дослідницької діяльності вчителя, мають недостатній рівень 

інтеріоризації цінностей дослідницької та науково-дослідницької 

діяльності, не вбачають наявність власного науково-дослідницького досвіду 

важливим чинником ефективності їх підготовки учнів до такої діяльності. 
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Рис. 3.4. Досвід науково-дослідницької діяльності педагогів та його формальні 

результати 
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Отже, отримані за результатами пілотного дослідження дані свідчать 

про те, що, з одного боку, педагогами усвідомлюються і важливе значення 

організації науково-дослідницької діяльності учнів як одного із завдань їх 

професійної діяльності, і необхідність спеціальної підготовки до неї у 

системі післядипломної освіти, проте, з іншого боку, виявляється 

недостатнє розуміння фахівцями вимог до педагога як керівника науково-

дослідницької діяльності школярів та основних чинників її успішності.  

Таким чином, здійснений у попередніх розділах аналіз стану 

проблеми на теоретичному рівні та отримані дані пілотного дослідження 

дали змогу визначити зміст експериментального дослідження. 

 Педагогічний експеримент з підготовки вчителів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів здійснювався протягом 2017-2019 років на базі КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти». Він проводився за лонгітюдною 

формою та охоплював як курсовий, так і міжкурсовий етапи підвищення 

кваліфікації педагогів. До експериментальних груп увійшли педагоги 

Дніпропетровської області різних фахових спеціалізацій та категорій: 

експериментальна група 1 (ЕГ1) – 27 осіб та експериментальна група 2 (ЕГ2) 

– 26 осіб. До контрольних груп увійшли педагоги різних фахових 

спеціалізацій та категорій Дніпропетровської області (контрольна група 

(КГ1) 1 – 24 особи) та Харківської області (контрольна група 2 (КГ2) – 26 

осіб). 

Проведення констатувального етапу експериментального 

дослідження потребувало визначення комплексу діагностичних методик, 

які б дозволили виявити первинний рівень готовності педагогів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Здійснений аналіз наукової літератури дав змогу стверджувати, що 

однією з актуальних проблем вивчення готовності вчителя до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів є проблема її діагностики. Ця 

проблема визначається як невизначеністю методів та методик дослідження 
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професійної готовності педагога у психолого-педагогічній науці, так і 

складністю вивчення самого явища дослідницької поведінки.  

Як зауважує О. Подд’яков [117], незважаючи на те, що при вивченні 

дослідницької поведінки застосовуються ті ж самі методи, що й в інших 

сферах психолого-педагогічного знання, проте їх особливості визначаються 

специфікою предмета дослідження – мотиваційної готовності на пошук та 

отримання наукової інформації із зовнішніх джерел, а також способи 

реалізації цієї спрямованості у пізнавальній та практичній діяльності зі 

специфікою саме наукового знання. Важливим у цьому контексті є 

визначення чітких критеріїв розмежування науково-дослідницької 

діяльності й інших близьких по змісту та формі видів діяльності (творчість, 

навчання, гра тощо). 

Ще однією проблемою є вивчення цілісної готовності до діяльності у 

єдності її різноманітних взаємодіючих компонентів, що не можуть існувати 

окремо. 

Отже, при вивченні готовності вчителя до організації науково-

дослідницької діяльності учня можуть бути використані методи:  

1) спостереження в умовах діяльності;  

2) природній та лабораторний експерименти;  

3) стандартизовані тести дослідницької поведінки з використанням 

спеціально розроблених стимульних об’єктів, наприклад, Cincinnaty 

Autonomy Test Battery;  

4) Спеціалізовані анкети, опитувальники, бланкові тести: тести оцінки 

допитливості (тести оцінки допитливості О. Крупнова, опитувальник для 

оцінки вчителями допитливості молодших школярів W.H. Maw, E.W. Maw, 

опитувальник самооцінки допитливості Лангевіна та ін.);  

5) аналіз описів дослідницької поведінки (наукових, бібліографічних, 

фольклорних та ін.). 

Для діагностики рівнів готовності педагогів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів нами згідно з авторським розумінням її 
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сутності, презентованим у попередньому розділі, нами розроблений 

комплекс діагностичних методик, а саме для діагностики:  

1) ціннісно-мотиваційного компоненту готовності - адаптована 

методика «Мотиви вибору діяльності викладача» Є. Ільїна; 

2) когнітивного компоненту готовності – авторський Дидактичний 

текст; 

3) конструктивного компоненту готовності – авторська методика 

«Шкала самооцінки професійних умінь»; 

4) рефлексивного компоненту готовності - Тест рефлексії діяльності 

(авт. В. Шадриков, С. Кургінян [174]). 

Розкриємо зміст кожної із зазначених методик. 

Адаптована методика «Мотиви вибору діяльності викладача» 

Є. Ільїна [54] дає змогу виокремити спрямованість на науково-дослідницьку 

діяльність та на організацію науково-дослідницької діяльності учнів серед 

інших мотивів педагогічної діяльності. Так, 15 мотивів педагогічної 

діяльності фахівець має оцінити за 10-бальною шкалою за ступенем 

значущості для своєї роботи (Додаток В). За ступенем значущості кожного 

мотиву, що виражається у балах, робиться висновок про те, наскільки 

виражена у педагога мотивація науково-дослідницької діяльності, 

педагогічної діяльності, мотивація організації та супроводу науково-

дослідницької діяльності учнів.  

Авторський Дидактичний тест (Додаток Г) спрямований на виявлення 

рівня усвідомленості вчителями сутності наукових досліджень; сутності 

НДД учнів та її організації та супроводу; себе як вчителя, науковця та 

наукового керівника. Він складається з 20 закритих запитань, що мають 

дидактичний характер та побудовані відповідно вимогам до тестування. За 

кожну правильну відповідь на тестове запитання фахівець отримує 1 бал, і, 

відповідно, про низький рівень сформованості когнітивного компоненту 

готовності до організації науково-дослідницької діяльності учнів свідчать 

бали від 0 до 6, про середній – від 7 до 13 та про високий – від 16 до 20 балів. 
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Авторська методика «Шкала самооцінки професійних умінь» 

(Додаток Д) ґрунтувалася на принципах експертності (педагог є експертом 

у визначенні власних професійних умінь) та самостійності володіння 

фахівцем певним професійним умінням (за М. Новіковим, О. Ракітіною 

[102]).  

Методика складалася з двох частин:  

 - перша містила шкали самооцінки педагогами базових професійних 

умінь з організації науково-дослідницької діяльності учнів (когнітивних, 

метакогнітивних, науково-дослідницьких, проєктувальних, дидактичних, 

комунікативних та організаційних) – всього 15 за 10-бальної шкалою від 1 

(найнижчий рівень) до 10 (найвищий рівень);  

 - друга частина дала змогу зафіксувати об’єктивні показники 

ефективності роботи вчителя як наукового керівника та вченого (Додаток 

Ж).  

Тест рефлексії діяльності (авт. В. Шадриков, С. Кургінян) [174] 

(Додаток Ж) є валідізованою методикою, спрямованою на визначення міри 

індивідуальної вираженості парціальної рефлексії діяльності за трьома 

шкалами: 1) інформаційна основа діяльності, що визначає рефлексію 

предметних та суб’єктивних умов діяльності, що забезпечують її 

організацію відповідно до поставленої мети та очікуваним результатом; 

2) мотивація та цілепокладання діяльності, яка виявляє рефлексію мотивів 

та цілей діяльності, пов’язаних з її змістом та очікуваними результатами; 

3) прийняття рішення та здійснена діяльність, що визначає рефлексію 

виявлення проблемної ситуації, висування гіпотези та відпрацювання 

суджень про варіанти її вирішення, визначення принципу її рішення, а також 

оцінку як вибір найбільш оптимального варіанту вирішення проблемної 

ситуації для ефективного здійснення діяльності [174]. 

Тест складається з 23 тверджень, які вчителі мають оцінити за 

ступенем вірності для себе як «абсолютно вірно», «скоріше вірно», «складно 

відповісти», «скоріше невірно» та «абсолютно невірно».  



 187 

Важливою властивістю цього тесту є те, що він надає можливість 

продіагностувати як загальний рівень розвиненості рефлексії діяльності, так 

і за кожним її компонентом відповідно до загальної структури діяльності в 

цілому та науково-дослідницької діяльності зокрема. Це надає 

розвивального ефекту самій методиці, а також дає змогу побудувати 

програми розвитку рефлексивного компоненту готовності вчителів на 

підставі отриманих даних. 

Отже, зазначений комплекс діагностичних методик надав змогу 

визначити первинний рівень готовності вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів, що було завданням констатувального етапу 

експерименту. 

Кількісні та якісні показники, отримані за результатами первинного 

діагностування, дали змогу зробити висновок про однорідність рівнів 

готовності вчителів експериментальних та контрольних груп до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів. 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

здійснення спеціально організованих заходів, що організовані відповідно до 

структури діяльності, відображеної в авторській моделі (див. рис. 2.1). 

На першому, настановно-мотиваційному етапі, що спрямований на 

м’яке входження вчителів у формувальний процес, розвиток їх мотивації до 

власної наукової діяльності, до організації та супроводу науково-

дослідницької діяльності учнів, а також активізацію ресурсів 

самоорганізації, самоосвіти, самовдосконалення, у межах курсів 

підвищення кваліфікації у закладі післядипломної педагогічної освіти був 

проведений спецкурс «Основи організації науково-дослідницької діяльності 

школярів» (розрахований на 16 годин - 8 годин аудиторн.роботи, 8 год. 

сам.роботи) (Додаток З).  

Активізувальний та мотивувальний ефект також був забезпечений 

створенням у закладі післядипломної педагогічної освіти збагаченого 

дослідницького середовища завдяки: 1) проведенню професійних наукових 



 188 

свят; 2) участі вчителів в екскурсійних та експедиційних виїздах до установ, 

що реалізують дослідницькі програми - 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; 3) оформленню освітнього 

середовища стендами, плакатами з наукової проблематики; 4) виконанню на 

заняттях фахових спецкурсів групових міні-проєктів дослідницького 

характеру з проблематики наукового свята. 

Для отримання науково-методичної та психолого-педагогічної 

підтримки вчителями був створений спеціальний електронний ресурс на 

сайті регіонального відділення МАН. На ньому педагоги мали змогу 

ознайомитись з особливостями підготовки школярів до написання та 

захисту конкурсних робіт, оперативно отримати необхідну інформацію, 

слідкувати за науковими новинами та новітніми методичними розробками, 

поспілкуватись з колегами-досвідченими науковими керівниками, а також 

отримати інформацію щодо можливої участі у різноманітних науково-

методичних заходах.  

На другому, змістовно-операційному етапі, здійснювалось 

формування когнітивного та конструктивного компоненту професійної 

готовності вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів, 

що забезпечується:   

1) проведенням практичних занять на курсах підвищення кваліфікації 

за принципами дослідницького навчання, з використанням цифрових 

навчальних лабораторій; 

2) впровадженням нового підходу до написання курсових робіт и 

рефлексивного щоденника - за запропонованими етапами та варіативними 

формами (опис власного інноваційного досвіду, творча робота з аналізу 

науково-методичної проблеми, авторський дослідницький проєкт, наукова 

та науково-методична стаття, власний веб-ресурс з науковим аналізом 

розміщених на них науково-педагогічних матеріалів), а також різними 
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формами презентації за вибором педагога (усне повідомлення; проведення 

майстер-класу; вербальна презентація з використанням мультимедійних 

засобів; презентація власної педагогічної майстерні з використанням ІКТ, 

відеоматеріалів; круглий стіл, дискусія тощо); 

3) участю вчителів в авторських тренінгах «Психолого-педагогічний 

супровід науково-дослідницької діяльності школярів» та «Учитель як 

учений: працюємо над авторським науково-дослідницьким проєктом» 

(розраховані на 10 годин аудиторної роботи) (Додаток К, Додаток Л); 

4) участю вчителів у науково-методичних семінарах: 

 - Постійнодіючий науково-методичний семінар для заступників 

керівників закладів освіти, методистів наукових відділень МАН та педагогів 

з проблеми «Створення умов для розвитку творчої особистості педагогів, 

формування креативної команди, налагодження оптимальних 

міжособистісних відносин у колективі»; 

 - Семінар-практикум для педагогічних працівників «Наукові пікніки 

в Україні як форма популяризації науки серед учнівської та студентської 

молоді»; 

 - Семінари-практикуми для педагогів «Інновації в освітньому 

просторі МАН», «Ефективні сучасні методи групової роботи з учнями МАН 

у гуртках та секціях», а також 

 - Науково-методичні семінари для вчителів закладів загальної 

середньої освіти за такими тематичними напрямами як: «Сучасні методи 

дослідницького навчання», «Підготувати в школі вченого: як?» та 

 - Постійно діючий науково-методичний семінар «Інноваційні форми 

партнерської співпраці: заклад загальної середньої освіти – обласне 

відділення Малої академії наук України – заклад вищої освіти» (Додаток М). 

 5) участі педагогів у науково-практичних конференціях з підготовкою 

тез доповідей та статей наукового та науково-методичного характеру 

(Додаток Н). 
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 Третій, контрольно-рефлексивний етап, був спрямований на 

здійснення аналізу результатів формувальних заходів, здійснення 

рефлексивного аналізу проведеної роботи, створення умов для подовження 

формувального ефекту та його розповсюдження. Формування готовності 

вчителів до організації науково-дослідницької діяльності забезпечувалось 

проведенням майстер-класів у межах професійних наукових свят, у тому 

числі за темою «Дослідницьке навчання: новітні стратегії та техніки», а 

також пролонгованим впливом збагаченого дослідницького середовища 

закладу освіти.  

Контрольний етап експериментального дослідження передбачав 

здійснення вторинного вимірювання рівнів сформованості готовності 

вчителів експериментальних та контрольних груп до організації науково-

дослідницької діяльності учнів для з’ясування їх динаміки та визначення 

впливу створених організаційно-педагогічних умов. 

 

3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

З метою підтвердження або спростування гіпотези дисертаційного 

дослідження, а саме того, що визначені організаційно-педагогічні умови 

забезпечать ефективну підготовку вчителів у системі післядипломної освіти 

до організації науково-дослідницької діяльності, необхідним є 

співставлення даних за результатами констатувального та контрольного 

вимірювання в учасників експериментальних і контрольних груп. 

Доцільним, на нашу думку, є здійснення порівняльного аналізу емпіричних 

даних двох зрізів за кожним компонентом готовності вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності. 

Зазначимо, що математичне опрацювання емпіричних даних 

здійснювалось за допомогою програми «IBM SPSS Statistics 23» (Statistical 

Package for the Social Sciences) – спеціальної комп’ютерної програми для 

статистичної обробки даних [27]. Первинні дані подані у додатку Н. 
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Так, за результатами дослідження мотивації науково-дослідницької 

діяльності (ціннісно-мотиваційний компонент готовності) за адаптованою 

методикою Є. Ільїна були отримані такі дані.  

На констатувальному етапі дослідження учасники експериментальних 

та контрольних груп виявили схожі властивості мотивації їх професійної 

діяльності, а також спрямованості останньої на науково-дослідницьку 

роботу, а саме:  

 - загальний низький рівень мотивації пізнавальної діяльності, яка є 

базовою, певним акумулятором, що надає енергію для наукового пошуку та 

створює підґрунтя для прояву інтелектуальної активності [54, с. 283]; 

 - загальний низький рівень мотивації здійснення науково-

дослідницької діяльності; 

 - загальний низький рівень мотивації організації науково-

дослідницької діяльності школярів.  

Серед мотивів педагогічної діяльності вчителів на констатувальному 

етапі домінували мотиви залучення до спілкування з дітьми, прагматичні 

мотиви (довготривала літня відпустка) та соціальні мотиви (усвідомленість 

корисності своєї діяльності, важливості навчання та виховання дітей). 

Значна кількість педагогів виявили низький рівень мотивації досягнення 

успіху, що також є значущим для спрямованості фахівця на здійснення 

наукової роботи та організації науково-дослідницької діяльності учнів 

(таблиця 3.1). 

Результати контрольного вимірювання свідчили про суттєві зміни 

структури мотивації педагогів експериментальних груп як до здійснення 

ними наукової роботи, так і до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів, а також про значні позитивні зрушення в їх мотивації пізнавальної 

діяльності. Так, лише 4% вчителів ЕГ1 виявили низький рівень мотивації 

пізнавальної та власної науково-дослідницької діяльності, причому 

достатній рівень мотивації пізнавальної діяльності у ЕГ1 виявили 66% 

фахівців, у ЕГ2 – 62% фахівців, а високий рівень – у 30% осіб ЕГ1 та 38% 
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осіб ЕГ2. Щодо власної науково-дослідницької діяльності, то в учасників 

ЕГ1 74% був виявлений достатній та 22% високий рівень, у учасників ЕГ2 – 

73% достатній та 27% високий рівні. 

Проте усі учасники ЕГ1 та ЕГ2 проявили достатній (ЕГ1 – 33% та ЕГ2 

– 35%) та високий рівні (ЕГ1 – 67% та ЕГ2 – 65%) мотивації організації 

науково-дослідницької діяльності учнів (рис 3.5). 

Позитивна динаміка виявлена і в мотивації досягнень фахівців у 

професійній діяльності: з переважно низького її рівня вираженості в ЕГ1 

(55% осіб) та ЕГ2 (38%) до достатнього (59% ЕГ1 та 42% ЕГ2) і високого 

(37% ЕГ1 та 54% ЕГ2) рівнів. 

Позитивні зміни відбулись і в мотивації вчителів до спілкування з 

учнями: з низького (ЕГ1 – 15%, ЕГ2 – 19%) та достатнього (ЕГ1 – 63% та 

ЕГ2 – 54%) рівнів на констатувальному етапі до достатнього (ЕГ1 - 63%; 

ЕГ2 – 50%) та високого (ЕГ1 – 37% та ЕГ2 – 42%) рівнів на контрольному 

етапі дослідження (див. рис. 3.5). 

 

Таблиця 3.1 

Структура професійної мотивації вчителів експериментальних груп на 
констатувальному та контрольному етапах дослідження 

 

структура мотивації 

констатувальний 
етап, у % 

контрольний етап, 
у % 

початко-

вий 

серед-

ній 

висо-

кий 

початко-

вий 

серед-

ній 

висо-

кий 

ЕГ1 пізнавальні мотиви 85 15 0 4 66 30 

мотиви власної НДД 88 22 0 4 74 22 

мотиви організації НДД 
учнів 

67 29 4 0 33 67 

мотиви досягнення 55 41 4 4 59 37 

мотиви спілкування з 
учнями 

15 63 22 0 63 37 

ЕГ2 пізнавальні мотиви 73 27 0 0 62 38 

мотиви власної НДД 65 35 0 0 73 27 

мотиви організації НДД 
учнів 

42 50 8 0 35 65 

мотиви досягнення 38 43 19 4 42 54 

мотиви спілкування з 
учнями 

19 54 27 8 50 42 
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 Результати порівняння даних констатувального та контрольного 

вимірювання за когнітивним компонентом готовності вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів свідчать про суттєве 

підвищення рівня усвідомленості вчителями сутності наукових досліджень,  

сутності НДД учнів та її організації та супроводу; себе як вчителя, науковця 

та наукового керівника. Так, якщо на первинному етапі діагностики 

учасники ЕГ1 та ЕГ2 переважно виявили початковий та достатній рівень 

відповідних професійних знань, то за результатами вторинного 

діагностування більшість педагогів обох експериментальних груп виявили 

високий і достатній рівні (рис. 3.6). 
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Рис. 3.5. Динаміка структури мотивації професійної діяльності педагогів 

експериментальних груп (за високим рівнем) 
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 Що стосується рівнів сформованості когнітивного компоненту 

готовності вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів, 

то за результатами застосування авторської методики «Шкала самооцінки 

професійних умінь» виявлені такі дані. А саме, на констатувальному етапі 

експерименту за загальним показником більшість учителів як ЕГ1 (63% 

опитаних), так і ЕГ2 (58% опитаних) оцінили сформованість власних 

професійних умінь за бальною шкалою від 5 до 7, тобто на достатньому 

рівні. Проте близько 15% фахівців ЕГ1 та 12% ЕГ2 відзначили низькі оцінки 

їх сформованості (від 1 до 4 далів, що відповідає початковому рівню). На 

високому рівні сформованості власні професійні уміння визначили 22% ЕГ1 

та 30% ЕГ2, причому найвищу оцінку (10 балів) не визначив жоден з 

учасників (рис. 3.7). На контрольному етапі дослідження учителі ЕГ1 та ЕГ2 

оцінили сформованість своїх професійних умінь тільки на достатньому (ЕГ1 

– 52%, ЕГ2 – 62%) та високому (ЕГ1 – 48%, ЕГ2 – 38%) рівнях, початкового 

рівня сформованості власних умінь фахівцями не визначено. 
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 Крім того, авторська методика «Шкала самооцінки професійних 

умінь» передбачала визначення об’єктивних показників ефективності 

роботи вчителя як наукового керівника та вченого, що здійснювалось 

завдяки аналізу відповідей фахівців на такі запитання як:  

1) щодо ефективності діяльності як наукового керівника: «Чи маєте 

Ви власний досвід підготовки учнів до участі у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт членів МАН?», «Чи були Ваші учні переможцями 

конкурсу-захисту ІІ, ІІІ етапів?», «Чи здійснюєте Ви зараз підготовку учнів 

до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів МАН?», 

«На якому етапі організації науково-дослідницької діяльності учнів Ви 

знаходитесь?»; 

2) щодо ефективності діяльності як вченого: «Чи здійснюєте Ви власні 

наукові дослідження? Зазначте, будь ласка, тему Вашого актуального 

наукового дослідження», «Чи є Ви автором наукових та науково-

методичних праць, у тому числі (оберіть необхідне - наукових статей, 

науково-методичних розробок, наукових доповідей, дисертацій, 
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Рис. 3.7. Динаміка рівнів сформованості конструктивного компоненту 

готовності педагогів експериментальних груп (самооцінка вмінь) 
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монографій, патентів, тощо)», «Чи читаєте Ви в даний час наукову 

літературу за фахом? (оберіть необхідне – наукові періодичні видання 

(зазначте які), монографії (зазначте які), матеріали дисертацій, препринти, 

тези доповідей наукових конференцій (зазначте яких), збірники наукових 

праць (зазначте які))?», «Чи відвідуєте Ви в даний час електронні ресурси 

наукових конференцій за фахом (зазначте які)?». 

 За результатами первинного діагностування були отримані дані, що 

свідчать про загальний початковий рівень сформованості професійний 

умінь учителів з організації науково-дослідницької діяльності учнів за 

об’єктивними показниками. 

 Так, досвід підготовки учнів до участі у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт членів МАН мали в ЕГ1 близько 15% вчителів, у ЕГ2 

– 19%, проте переможців цього конкурсу на ІІ етапі підготували в ЕГ1 1 

вчитель (3,7%), а в ЕГ2 – 2 вчителя (7,6%). 

На запитання «Чи здійснюєте Ви власні наукові дослідження?» 

стверджувально відповіли в ЕГ1 майже 59% педагогів, в ЕГ2 – 46%, проте 

тему актуального дослідження зафіксував лише 1 вчитель ЕГ2.  

Крім того, лише 15% педагогів ЕГ1 та 27% ЕГ мали опубліковані 

науково-методичні праці, крім того - 11% осіб ЕГ1 та 19% ЕГ2 мали 

опубліковані тези доповідей на наукових конференціях, а значить – брали у 

них участь. Щодо опрацювання наукової літератури за фахом, то читали на 

момент дослідження наукові періодичні видання за фахом 44% педагогів в 

ЕГ1 та майже 58% в ЕГ2, причому з них опрацьовували педагогічні 

періодичні видання (які мають переважно методичний характер, наприклад, 

«Фізика в школах Україні. Позакласна робота», «Біологія і хімія в рідній 

школі», «Географія та економіка в рідній школі» та ін.) в ЕГ1 30% та в ЕГ2 

– 46% фахівців. 

 За результатами вторинного діагностування після впровадження 

формувальних заходів отримані дані, що засвідчують про позитивні 

зрушення в об’єктивних показниках конструктивного компоненту 
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готовності вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Щодо ефективності діяльності педагогів як наукових керівників, то 

зазначили, що в даний час здійснюють підготовку школярів до участі у 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів МАН в ЕГ1 майже 

52% фахівців та в ЕГ2 – 62%, причому усі з них знаходиться на 

проєктувальному етапі організації науково-дослідницької діяльності учнів, 

тобто розпочали її у процесі участі у спеціально організованих заходах. 

Щодо ефективності діяльності педагогів як вчених, то на запитання «Чи 

здійснюєте Ви власні наукові дослідження?» стверджувально відповіли в 

ЕГ1 майже 63% педагогів, в ЕГ2 – 62%, але тему актуального дослідження 

зафіксували в ЕГ1 48% та в ЕГ2 – 58% вчителів, а інші прописали, що 

формулювання теми ще знаходіться етапі уточнення.  На запитання «Чи 

читаєте Ви в даний час наукову літературу за фахом? (оберіть необхідне – 

наукові періодичні видання (зазначте які), монографії (зазначте які), 

матеріали дисертацій, препринти, тези доповідей наукових конференцій 

(зазначте яких), збірники наукових праць (зазначте які))?» позитивно 

відповіли на вторинному діагностуванні усі педагоги як ЕГ1, так і ЕГ2, 

причому більшість учасників обох груп окрім науково-методичних 

періодичних видань зазначили і наукові періодичні видання за фахом, і 

монографії, і науково-популярні видання, у тому числі такі як «Фізика 

майбутнього» М. Кайку, «Мозок проти мозку» С. Медведєва, «Що таке 

життя» Е. Шредінгера та ін. На запитання «Чи відвідуєте Ви в даний час 

електронні ресурси наукових конференцій за фахом (зазначте які)?», майже 

52% вчителів ЕГ1 та 65% ЕГ2 відповіли позитивно, а серед електронних 

ресурсів наукових конференцій були названі наукові конференції різних 

регіонів Україні. Відтак, можна стверджувати про позитивні зрушення у 

розвитку професійних умінь педагогів як за суб’єктивними, так і 

об’єктивними показниками, що детерміновані запровадженими 

формувальними заходами. 
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 Рефлексивний компонент готовності вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності учнів вимірювався за допомогою Тесту рефлексії 

діяльності (авт. В. Шадриков, С. Кургінян [174]), що дав змогу визначити 

міру індивідуальної вираженості парціальної рефлексії діяльності фахівців 

за трьома показниками: 1) інформаційна основа діяльності, 2) мотивація та 

цілепокладання діяльності та 3) прийняття рішення та здійснена діяльність. 

 Порівняння отриманих даних за результатами первинного та 

вторинного діагностування засвідчив про суттєві зміни рівнів розвитку 

рефлексії діяльності за всіма показниками.  

Так, на констатувальному етапі експерименту за загальним 

показником рефлексії діяльності 30% педагогів ЕГ1 та 23% ЕГ2 мають 

початковий рівень її розвитку, 59% ЕГ1 та 42% ЕГ2 - середній, 11% ЕГ1 та 

35% ЕГ2 - високий рівень.  

Що стосується індивідуальної міри представленості рефлексії 

інформаційної основи діяльності вчителів, то 33% вчителів ЕГ1 та 27% ЕГ2 

мають початковий рівень її розвитку, 59% ЕГ1 та 50% ЕГ2 - середній та 8% 

ЕГ1 і ЕГ2 23% – високий. За шкалою рефлексії мотивації та цілепокладання 

діяльності 37% опитаних педагогів ЕГ1 та 30% ЕГ2 виявили її початковий 

рівень розвиненості, 44% ЕГ1 та 42% ЕГ2 - середній та 19% ЕГ1 та 28% ЕГ2 

- високий. Та за шкалою рефлексії прийняття рішення та здійснення 

діяльності 29% вчителів ЕГ1 та 19% ЕГ2 виявили її початковий рівень, 41% 

ЕГ1 та 42% ЕГ2 - середній та 30% ЕГ1 та ЕГ2 39% - високий. 

 Отримані результати засвідчили про таке.  

 По-перше, внаслідок того, що ефективність діяльності суб’єкта 

виражається в розвиненості його рефлексії стосовно її окремих конструктів 

(за В. Шадриковим), то можна припустити, що вчителі, які мають 

початковий (низький) рівень розвитку рефлексії виявляють значні труднощі 

в ефективному здійсненні їх педагогічної діяльності в цілому та діяльності 

з організації науково-дослідницької роботи учнів зокрема. Низький рівень 

розвитку рефлексії діяльності засвідчує про відсутність у педагогів умінь, 
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необхідних для оцінки предметних та суб’єктивних умов діяльності, умінь 

з виявлення мотивів та цілей діяльності, пов’язаних з її змістом та 

очікуваними результатами, а також умінь, необхідних для виявлення 

проблемної ситуації, висування гіпотез та відпрацювання суджень про 

варіанти її вирішення. Тобто тих метакогнітивних умінь, які складають 

конструктивний компонент готовності педагогів до організації науково-

дослідницької діяльності та віддзеркалюють як етапи мисленнєвого пошуку, 

так і етапи науково-дослідницької діяльності. 

 По-друге, високий рівень розвитку рефлексії діяльності засвідчує про 

неадекватну оцінку (недооцінку або переоцінку) педагогом предметних та 

суб’єктивних умов власної діяльності, що призводить до виникнення 

сумнівів у відборі необхідної інформації та виборі способів вирішення 

проблемної ситуації. Зазначена ситуація також негативно впливає на 

ефективність професійної діяльності педагога в цілому та діяльності з 

організації науково-дослідницької роботи учнів зокрема: при достатньо 

чіткому уявленні про очікуваний результат діяльності, пов’язаному з 

мотивацією та цілепокладанням, відбувається затримка прийняття рішення 

та реалізація шляхів вирішення проблемної ситуації. 

 По-третє, серед педагогів, які прийняли участь у дослідженні 37% ЕГ1 

та 27% ЕГ2 мають дисгармонійність вираженості рефлексії різних 

конструктів діяльності. Причому зазначена дисгармонійність у більшій мірі 

виявляється у невідповідності показників рефлексії інформаційної основи 

діяльності показникам рефлексії мотивації та цілепокладання діяльності, а 

також рефлексії прийняття рішення та здійснення діяльності. Крім того, - у 

невідповідності показників рефлексії інформаційної основи діяльності та 

рефлексії мотивації і цілепокладання діяльності показникам рефлексії 

прийняття рішення та здійснення діяльності. Це, у свою чергу, призводить 

до порушення перебігу діяльності (як мисленнєвої, так і предметної), 

знижує її ефективність.  
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 За результатами вторинного діагностування отримані дані про те, що: 

1) зменшилась кількість педагогів із початковим рівнем рефлексії діяльності 

за її загальним показником (19% в ЕГ1 та 15% в ЕГ2); 2) значно зменшилась 

кількість педагогів із початковим рівнем рефлексії інформаційної основи 

діяльності вчителів (22% в ЕГ1 та 15% в ЕГ2), а також рефлексії мотивації і 

цілепокладання (19% в ЕГ1 та 19% в ЕГ2) та рефлексії прийняття рішення і 

здійснення діяльності (11% в ЕГ1 та в 12% ЕГ2); 2) зменшилась кількість 

педагогів із дисгармонійністю вираженості рефлексії різних конструктів 

діяльності (22% в ЕГ1 та 12% в ЕГ2) (рис. 3.8). Це свідчить про активний 

розвиток рефлексивної діяльності фахівців, зростання рівня розвитку їх 

метакогнітивних вмінь. 

 

 

 

 

 

 Для отримання науково обгрунтованих висновків щодо впливу 

визначених організаційно-педагогічних умов на сформованість кожного з 

компонентів готовності вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів визначимо кореляцію між усіма показниками на 
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Рис. 3.8. Динаміка рівнів сформованості рефлексивного компоненту готовності 

педагогів експериментальних груп (за загальним показником рефлексії діяльності)  
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констатувальному та контрольному етапах педагогічного екперименту. 

Статистична знаущість отриманої динаміки оцінювалась за допомогою 

коефіцієнта Пірсона (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Значення коефіцієнтів кореляції між показниками сформованості 
компонентів готовності вчителів експериментальних груп до та після 

впровадження формувальних заходів (r, кореляція значуща на рівні 0,01) 
№п/п Показник сформованості 

компоненту готовності 

Значення коефіцієнта 

кореляції Пірсона, r 

ЕГ1 (27) ЕГ2 (26) 

1 Ціннісно-мотиваційний 0,6705 0,6238 

2 Когнітивний 0,7512 0,7623 

3 Конструктивний 0,6701 0,6178 

4 Рефлексивний 0,7312 0,6801 

 

 Отже, отримані попарні коефіцієнти кореляції свідчать про їх високу 

статистичну значущість – існує пряма кореляційна залежність між 

показниками сформованості усіх компонентів готовності вчителів 

експериментальних груп. Підрахування попарних коефіцієнтів кореляції 

показників сформованості усіх компонентів готовності вчителів 

контрольних груп засвідчило про відсутність статистично значущої різниці 

між ними (Додаток Р). 

 З метою узагальнення отриманих результатів, для загального 

опрацювання отриманих даних важливим є знаходження загального 

коефіцієнта вимірювання – середнього арифметичного всіх коефіцієнтів 

сформованості готовності вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів за кожним її компонентом.  

 Результати здійсненого нами аналізу наукових підходів до розуміння 

сутності професійної компетеності та готовності педагога до професійної 

діяльності, структури науково-дослідницької діяльності та суб’єктних 

чинників її результативності, а також визначені методологічні положення 

до розуміння сутності готовності вчителя до організації науково-

дослідницької діяльності учнів та авторський підхід щодо її структури, 

дають підстави стверджувати про рівнозначність усіх чотирьох її 
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компонентів. Тобто вага усіх коефіцієнтів чотирьох компонентів готовності 

вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів є 

однаковою. Відтак, можемо говорити про те, що рівень сформованості 

цілісної готовності вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів визначається усередненим рівнем сформованості кожного 

з її компонентів. 

Оскільки загальний коефіцієнт сформованості готовності вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів (К) є сумою коефіцієнтів 

за кожним компонентом (ціннісно-мотиваційним (Кцм), когнітивним (Кк),  

конструктивним (Ккон) та рефлексивним (Кр)), то він дорівнює:  

К = (Кцм + Кк + Ккон+Кр) / 4; 

де: 

К – загальний коефіцієнт сформованості готовності вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів; 

Кцм – коефіцієнт сформованості ціннісно-мотиваційного компоненту; 

Кк – коефіцієнт сформованості когнітивного компоненту; 

Ккон – коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту; 

Кр - коефіцієнт сформованості рефлексивного компоненту. 

 Оскільки конструктивний компонент готовності вимірювався за 

двома показниками - суб’єктивним та об’єктивним, то він дорівнює їх 

арифметичний середній, тобто підраховувався за формулою: 

Ккон = (Ккон1+Ккон2) / 2, де 

Ккон – коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту; 

Ккон1 – коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту за 

суб’єктивним показником; 

Ккон2 – коефіцієнт сформованості конструктивного компоненту за 

об’єктивним показником. 

Кожний із зазначених коефіцієнтів сформованості компонентів-

складових цілісної готовності підраховуємо за формулою: 

де: 
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Q – загальний показник обсягу вибірки, який дорівнює сумі m, n, p; 

m – кількість показників із високим рівнем сформованості ознаки; 

 вх  – вага ознаки; 

р – кількість показників із середнім (достатнім) рівнем сформованості 

ознаки; 

   – вага ознаки; 

n – кількість показників з початковим (низьким) рівнем сформованості 

ознаки; 

 нх  – вага ознаки. 

Вага показників кожного з компонентів готовності із високим рівнем 

сформованості дорівнює 1, із середнім – 1/2, з низьким – 0, відтак, 

одержуємо формулу: 

Q

pm
К

+
= 2

1

 

 За результатами підрахування коефіцієнтів сформованості за кожним 

компонентом отримуємо загальний коефіцієнт сформованості готовності 

вчителів ЕГ1 та ЕГ2 до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

за констатувальним (Кконст) та контрольним (Кконтр) вимірюванням 

(табл. 3.3, рис. 3.9).  

Таблиця 3.3 

Динаміка загальних 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 

сх
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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 змогу стверджувати, що якщо коефіцієнт знаходиться 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 знаходився у 

межах початкового рівня, а на контрольному етапі - високого рівня. 

З метою оцінки достовірності різниці загальних коефіцієнтів 

сформованості готовності вчителів експериментальних груп до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів експериментальних груп до та після 

впровадження формувальних заходів був застосований кореляційний аналіз, 

який дав змогу порівняти між собою два отримані коефіцієнти. Для цього 

нами був використаний коефіцієнт кореляції Пірсона (r), що дає змогу 
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Рис. 3.9. Динаміка коефіцієнтів сформованості готовності педагогів 

експериментальних груп (за загальним показником рефлексії діяльності) 
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визначити ступінь лінійної залежності між змінними, якщо вони: 

розподілені нормально, виміряні в інтервальній шкалі або в шкалі відносин, 

їх кількість є однаковою [26, с. 232]. 

Отже, коефіцієнт кореляції розраховується за формулою: 

, 

де: 

r – значення коефіцієнту кореляції; 

х – значення першої змінної (коефіцієнт сформованості готовності за 

результатами констатувального діагностування); 

у – значення другої змінної (коефіцієнт сформованості готовності за 

результатами контрольного діагностування). 

За результатами підрахування коефіцієнта кореляції отримуємо такі 

показники: rЕГ1 = 0,812 та rЕГ2 = 0,845, що свідчить про високу міру 

залежності між двома змінними. Знаходимо статистичну значущість 

отриманих коефіцієнтів – порівнюємо їх із табличними значеннями для 

рівня значущості 0,1 та ступенів свободи n-2 (для малої вибірки). Отже, 

табличне значення кореляції rкритичн = 0,669, а отримані коефіцієнти є значно 

більшими, тобто r > rкритичн, а значить існує статистично значуща різниця 

між результатами констатувального і контрольного зрізів в 

експериментальних групах щодо коефіцієнтів сформованості готовності 

вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Підрахування коефіцієнтів кореляції за результатами вимірювань в 

контрольних групах таким самим способом засвідчило про відсутність їх 

значущої різниці. Так, за результатами порівняння показників 

сформованості компонентів готовності вчителів контрольних груп до та 

після впровадження формувальних заходів (Додаток Р) не виявлено 

статистично значущої їх різниці за всіма компонентами, незважаючи на їх 

невелику позитивну динаміку, що спричинена, на нашу думку, 

повторюваністю діагностичних процедур. Підрахування коефіцієнтів 
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кореляції загальних показників сформованості готовності вчителів 

контрольних груп до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

засвідчило про відсутність їх статистично значущої різниці: r (КГ1) = 0,1233 

та r (КГ2) = 0,2523 при табличному значенні rкритичн=0,669, r < rкритичн 

(Додаток Р). 

Таким чином, здійснена експериментальна перевірка теоретично 

визначених організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів дає змогу стверджувати про їх ефективність. А саме: спрямування 

змісту післядипломної педагогічної освіти на усвідомлення вчителями 

сутності науково-дослідницької діяльності учнів, методів її організації та 

супроводу, а також на опанування ними дослідницькими методами 

навчання; формування особистого досвіду науково-дослідницької 

діяльності вчителів; створення у закладі освіти збагаченого дослідницького 

середовища забезпечить успішну підготовку педагогів у системі 

післядипломної педагогічної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів. 

 

 Висновки до третього розділу 

 

 Результати здійсненого відповідно до розробленої структурно-

функціональної моделі експериментальне дослідження організаційно-

педагогічних умов професійної підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів, дають змогу зробити такі узагальнення. 

 По-перше, - експериментальне дослідження, згідно з існуючими 

вимогами до проведення педагогічних досліджень, було здійснено у 

декілька етапів: 1) констатувального, 2) формувального та 3) контрольного. 

Перед проведенням констатувального етапу було проведено пілотний 

експеримент, результати якого підтвердили актуальність дослідження, 
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надали підстави для проєктування його змісту, а також забезпечили 

формування експериментальних і контрольних груп. 

По-друге, - для емпіричного визначення рівнів готовності вчителів до 

організації науково-дослідницької діяльності учнів був розроблений 

комплекс діагностичних методик, що містив - для діагностики: 1) ціннісно-

мотиваційного компоненту готовності - адаптована методика «Мотиви 

вибору діяльності викладача» Є. Ільїна; 2) когнітивного компоненту 

готовності – авторський Дидактичний текст; 3) конструктивного 

компоненту готовності – авторська методика «Шкала самооцінки 

професійних умінь»; 4) рефлексивного компоненту готовності - Тест 

рефлексії діяльності (авт. В. Шадриков, С. Кургінян). 

По-третє, - формувальний етап педагогічного експерименту 

передбачав здійснення спеціально організованих заходів, що мали етапне 

розгортання, а саме: 1) спецкурс «Основи організації науково-дослідницької 

діяльності школярів»; 2) авторські тренінги «Психолого-педагогічний 

супровід науково-дослідницької діяльності школярів» та «Учитель як 

учений: працюємо над авторським науково-дослідницьким проєктом»; 

3) науково-методичні семінари за різноманітною тематикою (постійно 

діючого та одиничного характеру); 4) робота спеціального електронного 

ресурсу, що забезпечує підтримку самоосвітній діяльності вчителів, їх 

професійний супровід; 5) створення збагаченого дослідницького 

середовища у закладі освіти завдяки: участі вчителів у професійних 

наукових святах, екскурсійних та експедиційних виїздах; реалізації 

групових міні-проєктів дослідницького характеру, використанню ресурсу 

цифрових навчальних лабораторій на заняттях фахового модулю курсів 

підвищення кваліфікації; спеціальному оформленню освітнього 

середовища. 

 По-четверте, - здійснена експериментальна перевірка теоретично 

визначених організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 
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учнів дає змогу стверджувати про їх ефективність, що підтверджено 

отриманою статистично значущою різницею коефіцієнтів сформованості 

готовності вчителів експериментальних груп до організації науково-

дослідницької діяльності учнів за результатами констатувального і 

контрольного зрізів, а також відсутністю також різниці за результатами 

вимірювань в контрольних групах. 
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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 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: вчитель, науковець та науковий керівник. 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. 
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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 настановчо-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 (rЕГ1 = 0,812 та rЕГ2 = 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: 



 211 

працюємо над авторським науково-дослідницьким проєктом»; 3) науково-

методичних семінарів за різноманітною тематикою (постійно діючого та 

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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

 

Представленість формування готовності майбутніх вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів в освітньо-професійних програмах 

їх підготовки у закладах вищої освіти України 

 
 

Таблиця 1 

Контент-аналіз освітньо-професійних програм підготовки майбутніх 
вчителів (за спеціальністю 014 - середня освіта, рівень вищої освіти – 

перший, бакалаврський) 

 
№ кваліфі-

кація 

Назва ЗВО Фахові 
компетентності 

Програ-
мні 

резуль-
тати 

навчання 

Окрема 
дисцип-

ліна 
навчаль-

ного 
плану 

    ЗН УМ  

1 учитель 
фізики 

Львівський національний 
університет ім. І.Франка 

https://www.lnu.edu.ua/ 

- - - - 

Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара 
http://www.dnu.dp.ua/docs/osvitni_pro
gramy/2019/bakalavr/ 

- - - - 

Херсонський державний університет 
http://www.kspu.edu/ 
 

+ 
- здатність 
керувати 
дослідницькою 

діяльністю учнів 

- - - 

Запорізький національний 
університет 
https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/11718/
11735 

- - - - 

2 учитель 
хімії, 
учитель 
біології та 

основ 
здоров’я 
людини 

Львівський національний 
університет ім. І.Франка 

- - - - 

Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара 

- - - - 

Херсонський державний університет - - - - 

Запорізький національний 
університет 

- - - - 

3 учитель 

історії 

Львівський національний 

університет ім. І. Франка 

- - - - 

Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара 

- - - - 

Херсонський державний університет - - - - 

Запорізький національний 
університет 

- - - - 

 

https://www.lnu.edu.ua/
http://www.dnu.dp.ua/docs/osvitni_programy/2019/bakalavr/
http://www.dnu.dp.ua/docs/osvitni_programy/2019/bakalavr/
http://www.kspu.edu/
https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/11718/11735
https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/11718/11735
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Одиниця аналізу – слово:  

 - дослідницька, навчально-дослідницька, науково-дослідницька діяльність;  

 - дослідницька, навчально-дослідницька, науково-дослідницька 
компетентність. 

 Одиниця розрахунку – абсолютна частота згадування, кількість. 
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Додаток Б 

 

Шановний колего! 

 Просимо Вас взяти участь у дослідженні, метою якого є вивчення 

особливостей підготовки педагогів до організації науково-дослідницької 

діяльності школярів. Сподіваємось на Вашу відкритість та співпрацю. 

I. Будь ласка, зазначте Ваш: 

Вік____ Стать ____  Пед.стаж: загальний _______;  стаж роботи у ЗСО __ 

Спеціальність за дипломом _________________________________________ 

Рівень вищої освіти (підкреслити необхідне):   спеціаліст,  магістр 

Кваліфікаційна категорія (підкреслити необхідне): спеціаліст, ІІ,  І, вища 

Педагогічне звання (підкреслити необхідне):  старший учитель, методист 

Науковий ступінь (підкреслити необхідне): доктор філософії,  доктор наук 

Який(і) предмет(и) Ви особисто викладаєте? 

________________________________________________________________ 

Тип закладу освіти: ЗСО, гімназія, ліцей, НВК, колегіум, школа-інтернат, заклад 

позашкільної освіти (підкреслити необхідне), інше 

________________________________________________________________ 

Тип місцевості закладу (підкреслили необхідне): місто, селище міського типу, 

селище, інше _________________ 

Чи маєте власний досвід підготовки учнів до участі у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт членів МАН (підкреслили необхідне):  Так Ні 

Якщо Так, то Чи були Ваші учні переможцями конкурсу-захисту (підкреслити 

необхідне) ІІ, ІІІ етапу, за відділенням ____________________ 

ІІ. На Ваш погляд: 

1. Чи є організація науково-дослідницької діяльності школярів важливим 

завданням професійної діяльності педагога? _________________________ 

2. Оцініть за ступенем важливості організацію педагогом науково-дослідницької 

діяльності школярів за 10-бальною шкалою (обведіть кружечком цифру, що 

відповідає Вашому рівню) 

(зовсім неважлива) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (дуже важлива) 

3. Чи є необхідною спеціальна підготовка педагогів до організації науково-

дослідницької діяльності школярів? ________________________________ 

4. Якими професійними якостями має володіти педагог для успішної організації 

науково-дослідницької діяльності школярів? (назвіть декілька 

основних)________________________________________________________ 

5. Визначте, будь ласка, загальний рівень своєї готовності до організації науково-

дослідницької діяльності школярів за 10-бальною шкалою (обведіть кружечком 

цифру, що відповідає Вашому рівню) 
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(найнижчий) 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 (найвищий) 

6. Чи спрямований освітній процес у Вашому закладі освіти на розвиток науково-

дослідницької діяльності школярів? 

• так; 

• ні; 

• важко сказати 

7. Назвіть основні труднощі, які можуть заважати Вам ефективно організовувати 

науково-дослідницьку діяльність школярів? (назвіть декілька основних) 

_______________________________________________ 

8. Які заходи у першу чергу необхідно здійснити для успішної підготовки 

педагогів до організації науково-дослідницької діяльності школярів? ___ 

_______________________________________________________________ 

9. Проведення яких заходів у процесі підвищення кваліфікації педагогів, на Вашу 

думку, забезпечить успішну підготовку вчителів до організації науково-

дослідницької діяльності школярів (оберіть декілька найзначущих): 

• спецкурс у межах фахових курсів підвищення кваліфікації; 

• тематичний тренінг у міжкурсовий період; 

• тематичні семінари у міжкурсовий період; 

• конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учителів; 

• авторська студія / творча майстерня успішного наукового керівника; 

• інше ___________________________________________________ 

10. Чи здійснюєте Ви власні наукові дослідження? _______ Якщо Так, то 

зазначте, будь ласка, тему Вашого актуального наукового дослідження 

________________________________________________________________ 

11. Чи є Ви автором наукових та науково-методичних праць, у тому числі 

(оберіть необхідне): 

• наукових статей; 

• наукових доповідей; 

• дисертацій; 

• монографій; 

• патентів; 

• інше _______________________  

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток В 

Методика вибору діяльності викладача Є.П. Ільїна  

(авторська адаптація) 

 

Методика призначена для якісного аналізу мотиваційної структури 

діяльності педагога, для визначення найбільш значущих причин вибору 

професійної діяльності, особливостей мотивації науково-дослідницької 

роботи та організації фахівцем науково-дослідницької діяльності школярів. 

Інструкція. Прочитайте, будь ласка, текст опитувальника та оцініть 

запропоновані мотиви Вашої педагогічної діяльності за 10-бальною 

шкалою. 

1. Усвідомленість корисності своєї діяльності, важливості навчання та 

виховання дітей, супроводу їх розвитку. 

2. Інтерес до педагогічної діяльності, до нових педагогічних технологій. 

3. Прагнення до спілкування з дітьми. 

4. Бажання передати свої знання, досвід, який накопичений за час свого 

навчання, професійної діяльності, життя. 

5. Прагнення до самоствердження, до престижу, до підвищення власного 

соціального статусу. 

6. Прагнення до самовираження, до творчої роботи, бажання проявити свої 

здібності. 

7. Бажання знаходитись у середовищі інтелектуалів, освічених людей, у тому 

числі – обдарованих та здібних дітей. 

8. Змусили обставини. 

9. Наявність довготривалої оплачуваної літньої відпустки. 

10. Можливість мати стабільну заробітну плату із соціальними гарантіями. 

11. Бажання відкривати для себе щось нове, знати про наукові відкриття. 

12. Займатись науково-дослідницькою діяльністю, досліджувати не тільки у 

сфері наукової галузі за фахом, але й в освітній сфері.  

13. Прагнення допомогти учням здійснювати власні наукові дослідження, 

забезпечувати їх наукове зростання. 

14. Бажання читати наукову літературу за фахом, відвідувати семінари, 

конференції з фахових проблем. 

15. Досягати професійного успіху завдяки постійному особистісному та 

професійному розвитку. 
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Додаток Г 

Дидактичний тест 

 
 Методика призначена для діагностики когнітивного компоненту 

готовності вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Із запропонованих трьох варіантів відповідей педагог має обрати один 

– вірний. За кожну правильну відповідь на тестове запитання фахівець 
отримує 1 бал.  

Інструкція. Вам пропонуються тестові запитання. На кожне з них оберіть із 

запропонованих відповідей одну, яка на Вашу думку є вірною. 
 

Тестові завдання (10 з 20) 

1. Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових 

знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження - це 

а) дослідницька діяльність; 

б) наукова діяльність; 
в) експериментальна діяльність. 

2. Форма організації освітньої діяльності, що пов’язана з вирішенням 

творчих, дослідницьких задач та передбачає наявність основних етапів 

наукового пошуку - це 
а) наукова діяльність; 

б) дослідницька діяльність; 

в) експериментальна діяльність. 
3. Цілеспрямована, усвідомлена, поліфункціональна, творча 

активність учня, що спрямована на отримання наукового результату та 

здійснюється відповідно етапам наукового пошуку - це 

а) дослідницька діяльність; 
б) науково-дослідницька діяльність; 

в) навчально-дослідницька діяльність. 

4. Системно організований та діяльнісний характер, раціональність, 
доказовість, повторюваність та практична застосовність є ознаками: 

а) наукових фактів; 

б) наукового знання; 

в) методології науки. 
5. Етапи наукового дослідження відповідають етапам: 

а) ґенези наукового знання; 

б) предметної/мисленнєвої діяльності; 

в) освітнього процесу. 
6. До різних типів дослідницької діяльності відносяться: 

а) експериментальна та інноваційна; 

б) навчально-дослідницька та науково-дослідницька; 
в) науково-інноваційна та дослідно-експериментальна. 

7. Форма науково-дослідницької роботи учнів, яка передбачає 

спостереження та якісний опис досліджуваного явища, називається: 
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а) реферативною; 

б) описовою; 

в) проєктною. 
8. Системна професійна якість педагога, що виявляється у його 

здатності до адекватного сприйняття, осмислення та розуміння 

обдарованого, креативного учня, а також надання йому необхідної 

психолого-педагогічної підтримки, називається: 
а) рефлексією; 

б) абнотивністю; 

в) метакогнітивністю. 
9. Складне, системне особистісно-професійне утворення, що визначає 

здатність педагога проєктувати, активізувати, супроводжувати 

дослідницьку діяльність учнів з отримання нових наукових знань та інтегрує 

в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, конструктивний і рефлексивний 
компоненти, називається: 

а) дослідницька компетентність педагога; 

б) готовність педагога до організації науково-дослідницької діяльності 
учнів; 

в) науково-дослідницьке навчання. 

10. Вміння бачити проблеми, висувати гіпотези, ставити запитання, 

давати визначення поняттям, класифікувати, спостерігати, 
експериментувати, висловлювати судження, робити умовиводи, 

пояснювати, доводити та захищати власні ідеї, відносяться до групи умінь: 

а) проєктувальних; 
б) дослідницьких; 

в) організаційних. 
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Додаток Д 

Авторська методика «Шкала самооцінки професійних умінь» 

 

Методика призначена для діагностики конструктивного компоненту 

готовності вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів.  

Методика складається з двох частин. Перша містить шкали 

самооцінки рівня розвитку базових професійних умінь з організації 

науково-дослідницької діяльності учнів (когнітивних, метакогнітивних, 

науково-дослідницьких, проєктувальних, дидактичних, комунікативних та 

організаційних) – всього 15 за 10-бальної шкалою від 1 (найнижчий рівень) 

до 10 (найвищий рівень). Друга частина завдяки відповідям на запитання дає 

змогу зафіксувати об’єктивні показники ефективності роботи вчителя як 

наукового керівника та вченого. 

І. Інструкція. Оцініть рівень розвитку Ваших професійних умінь за 

10-бальною шкалою (обведіть кружечком цифру, що відповідає Вашому 

рівню), де 1 – найнижчий, 10 – найвищий. 

 

№ професійні вміння рівень розвитку 

1 володіти методами наукового 

дослідження 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

2 чітко формулювати досліджувану 

проблему, мету, об’єкт, предмет, 

робочу гіпотезу, завдання дослідження 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

3 планувати та організовувати 

експеримент 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

4 презентувати результати власної 

дослідницької діяльності 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

5 підготувати публікацію або виступ за 

результатами наукової роботи 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

6 аналізувати результати власної 

професійної діяльності 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

7 створювати дослідницьке освітнє 

середовище 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

8 проєктувати науково-дослідницьку 

діяльність учнів 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

9 застосовувати методи дослідницького 

навчання 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

10 стимулювати та підтримувати 

дослідницький інтерес учнів 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

11 формувати в учнів наукову картину 

світу 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

12 стимулювати та підтримувати 

самостійний науковий пошук учнів 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
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13 вибудовувати діалогічні, а не 

монологічні стосунки з учнями 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

14 встановлювати довірливі стосунки з 

учнем 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

15 здійснювати психолого-педагогічну 

підтримку учнів 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

 

ІІ. Інструкція. Дайте Ваші відповіді на поставлені запитання. 

1. Чи маєте Ви власний досвід підготовки учнів до участі у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт членів МАН? 

2. Чи були Ваші учні переможцями конкурсу-захисту ІІ, ІІІ етапів? за яким 

відділенням? 

3. Чи здійснюєте Ви зараз підготовку учнів до участі у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт членів МАН? 

4. На якому етапі організації науково-дослідницької діяльності учнів Ви 

знаходитесь? 

5. Чи здійснюєте Ви власні наукові дослідження? _______ Якщо Так, то 

зазначте, будь ласка, тему Вашого актуального наукового дослідження 

________________________________________________________________ 

6. Чи є Ви автором наукових та науково-методичних праць, у тому числі 

(оберіть необхідне): 

• наукових статей; 

• наукових доповідей; 

• науково-методичних розробок (зазначте яких)________________________; 

• дисертацій; 

• монографій; 

• патентів; 

• інше _______________________  

7. Чи читаєте Ви в даний час наукову літературу за фахом? (оберіть 

необхідне): 

• наукові періодичні видання (зазначте які), 

• монографії (зазначте які),  

• матеріали дисертацій,  

• препринти,  

• тези доповідей наукових конференцій (зазначте яких),  

• збірники наукових праць (зазначте які) 

• інше_______________________________ 

8. Чи відвідуєте Ви в даний час електронні ресурси наукових конференцій 

за фахом (зазначте які)? ____________________________________________ 

Дякуємо за співробітництво!  
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Додаток Ж 

Тест рефлексії діяльності (авт. В. Шадриков, С. Кургінян) 

 

 Методика спрямована на визначення міри індивідуальної вираженості 

парціальної рефлексії діяльності за трьома шкалами: 1) інформаційна 

основа діяльності, що визначає рефлексію предметних та суб’єктивних умов 

діяльності, що забезпечують її організацію відповідно до поставленої мети 

та очікуваним результатом; 2) мотивація та цілепокладання діяльності, яка 

виявляє рефлексію мотивів та цілей діяльності, пов’язаних з її змістом та 

очікуваними результатами; 3)прийняття рішення та здійснена діяльність, що 

визначає рефлексію виявлення проблемної ситуації, висування гіпотези та 

відпрацювання суджень про варіанти її вирішення, визначення принципу її 

рішення, а також оцінку як вибір найбільш оптимального варіанту 

вирішення проблемної ситуації для ефективного здійснення діяльності. 

Інструкція. Вам пропонується низка тверджень, які стосуються 

окремих аспектів Вашої професійної діяльності. Оцініть, наскільки кожне з 

тверджень є вірним для Вас, обираючи одну з відповідей - «абсолютно 

вірно», «скоріше вірно», «складно відповісти», «скоріше невірно», 

«абсолютно невірно». 

 

№ Твердження 
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1 Я часто не розумію як отримати те, чого хочу. Я щось 

роблю, але це не приносить мені задоволення 

     

2 Часто я витрачаю на оцінку ситуації так багато часу, 

що завдання втрачає актуальність 

     

3 Приступаючи до справи я слабко уявляю, що вийде у 

кінці 

     

4 Коли я розпочинаю діяти, я часто сумніваюсь у 

прийнятих рішеннях: чи все я врахував, чи правильно 

я оцінив ситуацію, чи є для цього у мене достатньо 

ресурсів 

     

5 Частіше всього я приймаю обдумані та зважені 

рішення, які дають змогу отримати бажаний результат 

     

6 Часто я точно не можу сказати, чому я прийняв те або 

інше рішення 

     

7 Я рідко роблю те, чого дійсно хочу. Це дуже складно, 

пов’язане з великою кількістю непереборених 

обставин, що ставлять мене у тупик 
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8 Роздуми про те, як виконати ту чи іншу дію віднімають 

у мене так багато часу та сил, що часто я навіть не 

приступаю до задуманого 

     

9 Зазвичай у мене є чіткі орієнтири, що дають змогу мені 

контролювати хід своєї діяльності та досягати 

запланованих результатів 

     

10 Мої дії рідко відображають мої істинні бажання. Я сам 

не можу розібратися чого хочу. Боюся зробити 

помилку 

     

11 Я часто втомлююсь від того, що по ходу дій ситуацію 

увесь час змінюється, надходить нова інформація, 

необхідно все враховувати та вносити корективи в свої 

плани 

     

12 Часто я терплю невдачі із-за того, що не встигаю 

відслідкувати зміни ситуації, ввести корективи в свою 

діяльність 

     

13 Виконуючи якусь дію я завжди адекватно оцінюю свої 

сили та можливості 

     

14 Часто всі сили уходять у мене на те, щоб зрозуміти 

чого я хочу. Я забагато про це думаю та не можу 

перейти до активних дій 

     

15 Мені складно приймати рішення, я завжди довго 

думаю та сумніваюсь 

     

16 Я завжди можу адекватно оцінити завдання, які стоять 

переді мною та ресурси, необхідні для досягнення 

бажаних результатів 

     

17 Я часто зіштовхуюсь з невдачами, оскільки в мене не 

вистачає терпіння заздалегідь продумати свої дії 

     

18 Я часто відмовляюсь від задуманого оскільки бачу 

занадто багато ризиків, факторів, що складно 

врахувати, починаю сумніватися у власних 

можливостях 

     

19 Кінцеві результати моєї роботи зазвичай відповідають 

первинним задумкам або перевищують їх  

     

20 Приймаючи рішення я намагаюсь врахувати всі 

можливі наслідки, зважую всі «за» та «проти». Цей 

процес часто затягує рішення та призводить до того, 

що можливість стає упущеною 

     

21 Я завжди чітко знаю чого хочу та на основі цього 

ставлю перед собою завдання 

     

22 Мені хотілось би навчитися менше думати та більше 

діяти, не зациклюватися на кожному зробленому кроці 

та його наслідках 

     

23 Часто я не розумію, чому зазнав поразки      
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Додаток З 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ» 

(у межах освітньо-професійної програми курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти) 

 

 

 

 

 
 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ вчителі закладів загальної середньої освіти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро, 2018 
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Пояснювальна записка. 

Спецкурс «Основи організації науково-дослідницької діяльності 

школярів» є складовою освітньої програми підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, відповідає головним принципам сучасної 

державної освітньої політики, стратегії реформування шкільної освіти та 

спрямований на розвиток цілісної готовності вчителів до психолого-

педагогічного супроводу дослідницької діяльності учнів. 
Спецкурс розроблено з урахуванням оновлення законодавчої та 

нормативної бази освітньої галузі (Закон України «Про освіту», Концепція 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Наказ МОН від 

23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього простору Нової української школи» та ін.), тенденцій 

розвитку освіти в Україні, сучасних наукових досліджень у галузях 
педагогіки, психології, освіти дорослих, менеджменту, цифрових 

технологій, які складають основу професійної компетентності вчителя 

закладів загальної  середньої освіти, а також європейських стандартів 
підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Заняття спецкурсу проходять у нетрадиційній, активній формі 

(навчального тренінгу) з використанням таких методів: інтерактивні (в 

парній, груповій та кооперативній формах) - проєктні, ігрові, діяльнісні; 
розвивальної діагностики - шкали самооцінки, опитувальники; рефлексивні 

тощо. 

Навчально-методичне забезпечення спецкурсу складається із завдань 
та матеріалів  для самостійної роботи слухачів за кожною темою 

(презентації, тести, відеоматеріали),  списку рекомендованих літературних 

джерел, Інтернет-ресурсів. 
  
1. Загальні положення. 

1.2. Цільова аудиторія: учителі закладів загальної середньої освіти.  
1.3. Мета та завдання спецкурсу. 

Метою спецкурсу є розвиток професійної готовності вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів.  

Завдання спецкурсу полягають у: 
- формуванні у педагогів ціннісного ставлення до наукової роботи, до 

організації науково-дослідницької діяльності школярів; 

- створенні умов для: усвідомлення вчителями сутності дослідницької, 
науково-дослідницької діяльності у цілому та школярів зокрема, основ 

її психолого-педагогічного супроводу та дослідницьких методів 

навчання в умовах НУШ; 

- розвитку системоутворювальних професійних умінь з організації 
науково-дослідницької діяльності учнів, створення збагаченого 

дослідницького освітнього середовища;  

- формуванні позитивного досвіду педагогів науково-дослідницької 
діяльності. 
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1.4. Навчально-тематичний план спецкурсу 

  

№ 

з/п 

Зміст спецкурсу Кількість аудиторних 

годин 

Сам. 

роб. 

Разом 

лекц. практ. разом 

1 Сутність науково-

дослідницької діяльності 

школярів 

2 2 4 4 8 

2 Особливості організації та 

супроводу науково-

дослідницької діяльності 

школярів 

2 2 4 4 8 

РАЗОМ: 4 4 8 8 16 

  
  
1.5. Очікувані результати. 

Очікуваними результатами навчання є: 

 -  знання і розуміння: психолого-педагогічних основ науково-

дослідницької діяльності школярів; методики організації науково-
дослідницької діяльності школярів; особливостей упровадження 

дослідницьких методів навчання; вимог до вчителя як вченого, 

наукового керівника; 
 - розвинені вміння: організовувати науково-дослідницьку діяльність 

школярів, створювати збагачене дослідницьке освітнє середовище; 

використовувати потенціал дослідницьких методів на навчальних 

предметах усіх освітніх галузей; проєктувати дослідницьку діяльність; 
 -  диспозиції (цінності, ставлення): ціннісне ставлення до наукової роботи, 

дослідницької діяльності в цілому та науково-дослідницької діяльності 

школярів зокрема; ціннісне ставлення до дослідницьких методів 

навчання, їх розвивального, дидактичного, виховного, соціалізуючого 
потенціалу; пізнавальна відкритість, гнучкість поведінки, рефлексивне 

ставлення до власної професійної діяльності. 

 
2. Загальна характеристика. 

2.1. Зміст спецкурсу. 

Тема 1. Сутність науково-дослідницької діяльності школярів 

Дослідницька діяльність людини як форма дослідницької активності. 
Структура та типи дослідницької діяльності. Науково-дослідницька 

діяльність людини: її характерні особливості, етапи, критерії та показники, 

результати та чинники.  
Специфіка науково-дослідницької діяльності школярів відповідно до 

їх вікового інтелектуального, емоційно-вольового, особистісного та 
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соціального розвитку. Критерії та показники якості науково-дослідницької 

діяльності школярів.  

Завдання для самостійної роботи:  
1) побудувати хмару слів «науково-дослідницька діяльність» за 

результатами вивчення цього концепту у сучасних тлумачних словниках;  

2) проаналізувати етапи наукового пошуку одного з видатних учених 

(минулого або сучасності) за бажанням, акцентуючи увагу на його шкільних 
роках; 

3) підготувати есе на тему «Яку останню наукову книжку я прочитав 

з навчального предмету, який викладаю у школі та чим вона мене вразила?». 
 

Тема 2. Особливості організації та супроводу науково-

дослідницької діяльності школярів 

Організаційні форми науково-дослідницької діяльності учнів. Сучасні 
нормативно-правові основи організації науково-дослідницької діяльності 

учнів. Особливості організації та психолого-педагогічного супроводу 

науково-дослідницької діяльності учнів на різних етапах її розгортання. 
Механізми мотивації дослідницької діяльності школярів. Методи 

пошукової діяльності та прийняття нестандартних рішень.  

Збагачене дослідницьке освітнє середовище: критерії, механізми та 

методи розбудови. 
Сутність дослідницької компетентності вчителя: етапи становлення та 

розвитку, механізми, чинники, критерії результативності. 

Завдання для самостійної роботи:  
1) здійснити аналіз морального кодексу науковця та діючого в Україні 

Етичного кодексу ученого; 

2) розробити одне завдання для школярів обраної вікової категорії, що 

спрямоване на формування їх ціннісного ставлення до дослідницької 
діяльності. 
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Додаток К 

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ» 

 

(ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ вчителі закладів загальної середньої освіти) 

 
 

 

Пояснювальна записка. 

Тренінг «Психолого-педагогічний супровід науково-дослідницької 

діяльності школярів» є складовою комплексної програми підготовки 

педагогів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 
Тренінг розроблено з урахуванням оновлення законодавчої та 

нормативної бази освітньої галузі (Закон України «Про освіту», Концепція 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Наказ МОН від 

23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього простору Нової української школи» та ін.), тенденцій 

розвитку освіти в Україні, сучасних наукових досліджень у галузях 
педагогіки, психології, освіти дорослих, менеджменту, цифрових 

технологій, які складають основу професійної компетентності вчителя 

закладів загальної  середньої освіти, а також європейських стандартів 
підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Тренінгові заняття відбуваються з використанням таких методів: 

інтерактивні (в парній, груповій та кооперативній формах) - проєктні, ігрові, 

діяльнісні; розвивальної діагностики - шкали самооцінки, опитувальники; 
рефлексивні тощо. 

 

1. Загальні положення. 

1.2. Цільова аудиторія: учителі закладів загальної середньої освіти.  

1.3. Мета, завдання, принципи та етапи тренінгу. 

Метою тренінгу є формування ціннісного ставлення педагогів до 
організації та психолого-педагогічного супроводу науково-дослідницької 

діяльності учнів; поглиблення знань учителів у сфері дослідницької 

діяльності школярів, формування системних та дієвих знань щодо сутності 
психолого-педагогічного супроводу науково-дослідницької діяльності 

учнів; розвиток системи професійних умінь, у тому числі – рефлексивних 

умінь щодо власної педагогічної і наукової діяльності. 

Завдання тренінгу полягають у: 
- формуванні у педагогів ціннісного ставлення до наукової роботи, до 

організації науково-дослідницької діяльності школярів; 
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- створенні умов для: усвідомлення вчителями сутності дослідницької, 

науково-дослідницької діяльності у цілому та школярів зокрема, основ 

її психолого-педагогічного супроводу та дослідницьких методів 
навчання в умовах НУШ; 

- розвитку системоутворювальних професійних умінь із супроводу 

науково-дослідницької діяльності учнів, створення збагаченого 

дослідницького освітнього середовища;  
- формуванні позитивного досвіду педагогів щодо психолого-педагогічного 

супроводу науково-дослідницької діяльності. 

 
Тренінг розрахований на 10 годин аудиторної роботи, його 

принципами є положення тренінгової роботи:  

1) загальні тренінгові: 

 - добровільності – учасники групи свідомо приймають участь у 
тренінговій роботі, усвідомлюють її мету та завдання, 

 - рівноправності – усі учасники мають рівні права та обов’язки, форма 

«акваріуму» (коли у групі є спостерігачі за тренінговим процесом, які не 
приймають у ній активної участі) не передбачена; 

 - активності – усі учасники є активними, суб’єктами тренінгового 

процесу; 

 - конфіденційності – закритості інформації щодо перебігу тренінгової 
роботи; 

 - командної роботи – зорієнтованості на групову командну взаємодію, 

співпрацю; 
 - особливої організації тренінгового простору, що стимулює до 

відкритості, комфортності у взаємодії, задоволення базових потреб, 

активізує пізнавальних інтерес, рефлексивну діяльність; 

2) додаткові організаційні принципи: регламенту, вільної руки та 
ноги, мобільної тиші; 

3) специфічні принципи як-то: 

 - дослідницької позиції – відкритості новому досвіду, зорієнтованості 
на пошук нових форм поведінки; 

 - наукового мислення – зорієнтованості на наукові факти, пріоритет 

наукових дослідницьких методів. 

Тренінг базується на ESRA-моделі, що передбачає обов’язковий рух 
за такими етапами як: 1) Е – з’ясування досвіду учителів, які беруть участь 

у роботі групи як основа кожного окремого заняття, врахування його та 

ґрунтування на ньому; 2) S – практичне відпрацювання змісту, причому 

зміст підвищення кваліфікації не презентується і не реферується як 
теоретичні відомості, а завжди опановується практично – особистий досвід 

симулюється та формується у процесі навчання; 3) R – рефлексія, що 

передбачає обговорення у процесі навчання апробованих моделей 
діяльності; 4) А – здійснення оцінки та практичного використання досвіду 

на уроці. Після апробації нового досвіду та обговорення її результатів 
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відбувається оцінка здобутого досвіду та обговорення пропозицій щодо 

його покращення. 
 

1.4. Навчально-тематичний план тренінгу 

  

№ 

з/п 

Зміст тренінгу/ 

базові тренінгові вправи 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 

1 Вступна частина 

«Входження у предметний простір тренінгу» 

«Правила роботи групи» 

«Креативний бейдж» 

«Очікування» 

«Ми – команда!» 

«Що я вмію краще всіх» 

2 

2 Основна частина  

«Хмара слів» 

«Модель науково-дослідницької діяльності школярів» 

«Як я творю: психогігієна дослідницької діяльності» 

«ЖЗЛ» 

«Купа ідей» 

«Кольоровий світ» 

«Парашут» 

«Наукове коло» 

«Дорожня карта психолого-педагогічного супроводу НДД 

учнів» 

6 

3 Заключна частина 

«Домашнє завдання»: створюємо та презентуємо 

портфоліо «Я – Вчитель – Науковий керівник - Учений» 

«Експрес-хвилинка «Що ми робили?», «Що нам вдалось/не 

вдалось»» 

«Професійні побажання» 

«Очікування та результати» 

 

2 

РАЗОМ: 10 

  
  
1.5. Очікувані результати. 

Очікуваними результатами навчання є: 

 -  знання і розуміння: психолого-педагогічних основ науково-

дослідницької діяльності школярів; технології психолого-педагогічного 

супроводу науково-дослідницької діяльності школярів; 
 - розвинені вміння: супроводжувати науково-дослідницьку діяльність 

школярів, створювати збагачене дослідницьке освітнє середовище; 

проєктувати, стимулювати дослідницьку діяльність; 
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 -  диспозиції (цінності, ставлення): ціннісне ставлення до наукової роботи, 

дослідницької діяльності в цілому та науково-дослідницької діяльності 

школярів зокрема; ціннісне ставлення до дослідницьких методів 
навчання, їх розвивального, дидактичного, виховного, соціалізуючого 

потенціалу; пізнавальна відкритість, гнучкість поведінки, рефлексивне 

ставлення до власної професійної діяльності. 
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Додаток Л 

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

«УЧИТЕЛЬ ЯК УЧЕНИЙ: ПРАЦЮЄМО НАД АВТОРСЬКИМ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИМ ПРОЄКТОМ» 

 

(ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ вчителі закладів загальної середньої освіти) 

 
 

 

Пояснювальна записка. 

Тренінг «Учитель як учений: працюємо над авторським науково-

дослідницьким проєктом» є складовою комплексної програми підготовки 

педагогів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 
Тренінг розроблено з урахуванням оновлення законодавчої та 

нормативної бази освітньої галузі (Закон України «Про освіту», Концепція 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Наказ МОН від 

23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього простору Нової української школи» та ін.), тенденцій 

розвитку освіти в Україні, сучасних наукових досліджень у галузях 
педагогіки, психології, освіти дорослих, менеджменту, цифрових 

технологій, які складають основу професійної компетентності вчителя 

закладів загальної  середньої освіти, а також європейських стандартів 
підготовки вчителів до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Тренінгові заняття відбуваються з використанням таких методів: 

інтерактивні (в парній, груповій та кооперативній формах) - проєктні, ігрові, 

діяльнісні; розвивальної діагностики - шкали самооцінки, опитувальники; 
рефлексивні тощо. 

 

1. Загальні положення. 

1.2. Цільова аудиторія: учителі закладів загальної середньої освіти.  

1.3. Мета, завдання, принципи та етапи тренінгу. 

Метою тренінгу 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. 

Завдання тренінгу полягають у: 

- формуванні у педагогів ціннісного ставлення до наукової роботи, до 
наукових, дослідницьких методів діяльності; 
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- створенні умов для: усвідомлення власних ресурсів наукової діяльності, 

розвитку професійної наукової ідентичності; 

- розвитку системоутворювальних професійних умінь із здійснення 
наукової діяльності, її самоорганізації. 

 

Тренінг розрахований на 10 годин аудиторної роботи, його 

принципами є положення тренінгової роботи:  
1) загальні тренінгові: 

 - добровільності – учасники групи свідомо приймають участь у 

тренінговій роботі, усвідомлюють її мету та завдання, 
 - рівноправності – усі учасники мають рівні права та обов’язки, форма 

«акваріуму» (коли у групі є спостерігачі за тренінговим процесом, які не 

приймають у ній активної участі) не передбачена; 

 - активності – усі учасники є активними, суб’єктами тренінгового 
процесу; 

 - конфіденційності – закритості інформації щодо перебігу тренінгової 

роботи; 
 - командної роботи – зорієнтованості на групову командну взаємодію, 

співпрацю; 

 - особливої організації тренінгового простору, що стимулює до 

відкритості, комфортності у взаємодії, задоволення базових потреб, 
активізує пізнавальних інтерес, рефлексивну діяльність; 

2) додаткові організаційні принципи: регламенту, вільної руки та 

ноги, мобільної тиші; 
3) специфічні принципи як-то: 

 - дослідницької позиції – відкритості новому досвіду, зорієнтованості 

на пошук нових форм поведінки; 

 - наукового мислення – зорієнтованості на наукові факти, пріоритет 
наукових дослідницьких методів. 

Тренінг базується на ESRA-моделі, що передбачає обов’язковий рух 

за такими етапами як: 1) Е – з’ясування досвіду учителів, які беруть участь 
у роботі групи як основа кожного окремого заняття, врахування його та 

ґрунтування на ньому; 2) S – практичне відпрацювання змісту, причому 

зміст підвищення кваліфікації не презентується і не реферується як 

теоретичні відомості, а завжди опановується практично – особистий досвід 
симулюється та формується у процесі навчання; 3) R – рефлексія, що 

передбачає обговорення у процесі навчання апробованих моделей 

діяльності; 4) А – здійснення оцінки та практичного використання досвіду 

на уроці. Після апробації нового досвіду та обговорення її результатів 
відбувається оцінка здобутого досвіду та обговорення пропозицій щодо 

його покращення. 
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1.4. Навчально-тематичний план тренінгу 

  

№ 

з/п 

Зміст тренінгу/ 

базові тренінгові вправи 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 

1 Вступна частина 

«Вітання наукового товариства» 

«Етичний кодекс ученого: правила та приписи» 

«Мій науковий профіль» 

«Світ, в якому ми живемо» 

«Топ наукових відкриттів для освіти 2017-2018 років» 

2 

2 Основна частина  

«За - против» 

«Валіза вченого» 

«Педагог як учений-дослідник» 

«Моделюємо портрет сучасного ученого-дослідника» 

«Психогігієна науково-дослідницької діяльності» 

«Академічна доброчесність» 

6 

3 Заключна частина 

«Що ми робили сьогодні?» 

«Термометр успіху» 

«Побажання і мрії» 

«Наукове співтовариство» 

«Коло підтримки» 

 

2 

РАЗОМ: 10 

  
  
1.5. Очікувані результати. 

Очікуваними результатами навчання є: 
 -  знання і розуміння: сутності наукової діяльності, наукових методів 

пізнання, наукового світогляду; сучасних вимог до вченого, специфіки 

науково-дослідницької діяльності вчителя; самоорганізації наукової 

діяльності; сутності академічної доброчесності; 
 - розвинені вміння: науково-дослідницькі, когнітивні, метакогнітивні, 

організаційні, комунікативні; 

 -  диспозиції (цінності, ставлення): ціннісне ставлення до наукової роботи, 
дослідницької діяльності в цілому та власної наукової діяльності 

зокрема; позитивне ставлення до власного Я як науковця; рефлексивне 

ставлення до власної професійної діяльності. 
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13. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних 
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Додаток М 

Науково-методичні семінари для вчителів 
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Додаток Н 

 

Всеукраїнський семінар-практикум  

«Сучасні форми партнерської співпраці навчальних закладів МАН України 

у контексті формування інноваційних компетентностей педагогів та учнів» 
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Додаток П 

Первинні дані діагностики готовності вчителів експериментальних груп 

до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

 

Таблиця П.1 

Первинні дані діагностики готовності вчителів ЕГ1 до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

 
 

спрямованість_наНДДузакладітруднощі заходи_підготовкаНДДпедзаходи_підготовкаНДДвласнаНДД авторство володіння_методиНДформулювання_метапланування_експериментпрезентація_результатипублікація_результатианаліз_результатиствоерння_дослсередовищепроектуванняНДДзастосування_методи_дослнавчаннястимулювання_дослінтересформування_науккартинистимулювання_пошукдіалог довірливі_стосункипсихпед_підтримкадидактичний_тестрефлексія_діяльністьдидактичний_тест2рефлексія_2

1,00 4,00 1 2,00 0,00 1,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 59,00 9,00 78,00

1,00 2,00 1 2,00 1,00 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 63,00 10,00 82,00

2,00 1,00 1 1,00 1,00 6,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 6,00 8,00 8,00 7,00 8,00 67,00 10,00 90,00

1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 8,00 10,00 9,00 10,00 9,00 10,00 9,00 5,00 71,00 10,00 100,00

1,00 1,00 1 1,00 0,00 0,00 6,00 9,00 9,00 1,00 7,00 9,00 6,00 5,00 9,00 6,00 8,00 6,00 9,00 9,00 7,00 5,00 38,00 9,00 45,00

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 10,00 10,00 10,00 7,00 51,00 10,00 79,00

1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 10,00 10,00 8,00 9,00 9,00 10,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 50,00 10,00 89,00

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 5,00 9,00 10,00 9,00 9,00 6,00 9,00 5,00 5,00 5,00 9,00 10,00 10,00 8,00 63,00 10,00 90,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 52,00 9,00 65,00

1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 10,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00 2,00 50,00 10,00 90,00

1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 7,00 57,00 10,00 87,00

1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 1,00 7,00 8,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 69,00 10,00 90,00

1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 8,00 6,00 7,00 7,00 8,00 6,00 5,00 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 2,00 59,00 10,00 94,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 6,00 4,00 54,00 10,00 87,00

1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,00 6,00 8,00 4,00 8,00 8,00 9,00 4,00 9,00 9,00 7,00 7,00 10,00 9,00 10,00 3,00 31,00 10,00 67,00

1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 4,00 47,00 10,00 80,00

1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 7,00 7,00 6,00 8,00 6,00 6,00 6,00 5,00 7,00 6,00 7,00 8,00 9,00 8,00 8,00 4,00 61,00 10,00 89,00

1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 5,00 9,00 5,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 6,00 69,00 10,00 102,00

1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 70,00 10,00 98,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 8,00 7,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 8,00 7,00 6,00 9,00 7,00 7,00 8,00 9,00 5,00 68,00 9,00 79,00

1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 6,00 6,00 8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,00 5,00 6,00 7,00 9,00 7,00 6,00 8,00 3,00 54,00 10,00 80,00

1,00 3,00 3,00 1,00 0,00 1,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 68,00 9,00 87,00

2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3,00 52,00 10,00 89,00

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 3,00 67,00 10,00 100,00

1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 8,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 5,00 100,00 10,00 110,00

2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00 9,00 6,00 6,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 5,00 59,00 10,00 78,00



 

 

рефлексія_ 

діяльність рефлексія_2 

рефлексія_діяльність Корреляция Пирсона 1 ,764** 

Знач. (двухсторонняя)  ,000 

N 27 27 

рефлексія_2 Корреляция Пирсона ,764** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,000  

N 27 27 

 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

  

 

дидактичний_ 

тест 

дидактичний_ 

тест2 

дидактичний_тест Корреляция Пирсона 1 ,622** 

Знач. (двухсторонняя)  ,000 

N 27 27 

дидактичний_тест2 Корреляция Пирсона ,622** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,000  

N 27 27 

 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

рівень_готовністьНДД 

Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

1 3,8 3,8 3,8 

4 11,5 11,5 15,4 

1 3,8 3,8 19,2 

3 11,5 11,5 30,8 

5 19,2 19,2 50,0 

4 15,4 15,4 65,4 

5 19,2 19,2 84,6 

4 15,4 15,4 100,0 

27 100,0 100,0  
 

  



 2 

 

Таблиця П.2 

Первинні дані діагностики готовності вчителів ЕГ2 до організації науково-дослідницької діяльності учнів 

 

 
 

 

 

спрямованість_наНДДузакладітруднощі заходи_підготовкаНДДпедзаходи_підготовкаНДДвласнаНДД авторство володіння_методиНДформулювання_метапланування_експериментпрезентація_результатипублікація_результатианаліз_результатиствоерння_дослсередовищепроектуванняНДДзастосування_методи_дослнавчаннястимулювання_дослінтересформування_науккартинистимулювання_пошукдіалог довірливі_стосункипсихпед_підтримкадидактичний_тестрефлексія_діяльністьдидактичний_тест2рефлексія_2

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 5,00 5,00 5,00 7,00 7,00 5,00 8,00 9,00 9,00 9,00 6,00 85,00 10,00 100,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 6,00 9,00 8,00 9,00 8,00 9,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 9,00 9,00 9,00 7,00 61,00 9,00 45,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 5,00 67,00 10,00 79,00

1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 7,00 9,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 7,00 7,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 7,00 8,00 60,00 10,00 89,00

1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 8,00 7,00 10,00 10,00 6,00 56,00 10,00 90,00

1,00 1,00 1,00 5,00 0,00 1,00 7,00 7,00 6,00 6,00 9,00 8,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 57,00 9,00 65,00

1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 9,00 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 53,00 10,00 90,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 35,00 10,00 87,00

1,00 1,00 3,00 5,00 0,00 2,00 9,00 8,00 5,00 6,00 5,00 9,00 6,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 62,00 10,00 90,00

1,00 3,00 3,00 2,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 41,00 10,00 94,00

1,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 62,00 10,00 87,00

2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 8,00 7,00 8,00 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 7,00 67,00 10,00 67,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00 8,00 9,00 9,00 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 7,00 56,00 10,00 80,00

3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 8,00 61,00 10,00 89,00

1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 8,00 10,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 58,00 10,00 102,00

1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 7,00 58,00 10,00 98,00

1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 57,00 9,00 79,00

1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 8,00 5,00 8,00 10,00 10,00 7,00 8,00 9,00 8,00 8,00 6,00 8,00 9,00 9,00 7,00 5,00 58,00 10,00 80,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 10,00 10,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 3,00 62,00 9,00 87,00

2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 7,00 5,00 6,00 5,00 8,00 8,00 7,00 55,00 10,00 89,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 6,00 32,00 10,00 100,00

1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 7,00 8,00 9,00 9,00 8,00 9,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 57,00 10,00 110,00

1,00 6,00 3,00 1,00 0,00 0,00 9,00 9,00 7,00 8,00 9,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 7,00 9,00 10,00 8,00 76,00 10,00 78,00

1,00 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 8,00 9,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 58,00 10,00 100,00

1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 5,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 67,00 9,00 45,00

1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 8,00 8,00 6,00 56,00 10,00 79,00



 

 

рефлексія_ 

діяльність рефлексія_2 

рефлексія_діяльніст

ь 

Корреляция Пирсона 1 ,68** 

Знач. (двухсторонняя)  ,000 

N 26 26 

рефлексія_2 Корреляция Пирсона ,68** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,000  

N 26 26 

 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

  

 

дидактичний_ 

тест 

дидактичний_ 

тест2 

дидактичний_тест Корреляция Пирсона 1 ,83** 

Знач. (двухсторонняя)  ,000 

N 26 26 

дидактичний_тест

2 

Корреляция Пирсона ,83** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,000  

N 26 26 

 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

рівень_готовністьНДД 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 2,00 1 3,8 3,8 3,8 

3,00 3 11,5 11,5 15,4 

4,00 1 3,8 3,8 19,2 

5,00 3 11,5 11,5 30,8 

6,00 5 19,2 19,2 50,0 

7,00 4 15,4 15,4 65,4 

8,00 5 19,2 19,2 84,6 

9,00 4 15,4 15,4 100,0 

Всего 26 100,0 100,0  
 

 

 



 

Додаток Р 

 

Показники готовності вчителів контрольних груп до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів 

 

Таблиця Р.1 

Значення коефіцієнтів кореляції між показниками сформованості 
компонентів готовності вчителів контрольних груп до та після 

впровадження формувальних заходів (r) 
№п/п Показник сформованості 

компоненту готовності 

Значення коефіцієнта 

кореляції Пірсона, r 

КГ1 (24) КГ2 (26) 

1 Ціннісно-мотиваційний 0,126 0,055 

2 Когнітивний 0,369 0,298 

3 Конструктивний 0,067 0,130 

4 Рефлексивний 0,098 0,087 

 

Таблиця Р.2 

Динаміка загальних коефіцієнтів сформованості готовності вчителів 

контрольних 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) 0,20 0,19 0,24 0,27 

Когнітивний (Кк) 0,18 0,33 0,21 0,32 

Конструктивний (Ккон) 0,23 0,29 0,26 0,32 

Рефлексивний (Кр) 0,24 0,27 0,25 0,26 

Загальний коефіцієнт (К) 0,2125 0,27 0,265 0,292 
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Додаток С 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

Стаття в науковому фаховому виданні України 

1. Тягло Н. В. Сучасна післядипломна педагогічна освіта в Україні: 

актуальні проблеми функціонування та шляхи розвитку. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. 

наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. Запоріжжя : КПУ, 2017. 

Вип. 56–57. С. 425–429. 

Статті в наукових фахових виданнях України, що входять 

до міжнародних наукометричних баз 

2. Тягло Н. В. Абнотивність та професійна готовність педагога до 

роботи з обдарованими учнями. Директор школи, ліцею, гімназії. 

Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2018. 

№ 6. Кн. 2. Т. ІІ (80). С. 364–370. 

3. Тягло Н. В. Розвиток дослідницької компетентності педагогів у 

системі післядипломної освіти: постановка проблеми. Вісник Запорізького 

національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя : 

Запорізький національний університет, 2018. № 2 (31). С. 65–70. 

4. Тягло Н. В. Ефективні методи підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки : 

зб. наук. пр. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. 

№ 1 (32). С. 100–104. 

Стаття в зарубіжному науковому виданні 

5. Тягло Н. В. Емпіричне дослідження рефлексії діяльності 

педагогів у контексті розвитку їх готовності до організації науково-
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дослідницької діяльності учнів. East European Scientific Journal. Warsaw, 

Poland, 2019. № 10 (50). Part 6. P. 74–77. 

Матеріали конференцій 

6. Тягло Н. В. Комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради». 

Науковці та освітяни України. Київ : Вид-во УІВЦ «Галактика», 2016. 

С. 206. 

7. Тягло Н. В. Перспективи наукової діяльності учнів МАН за 

аграрно-економічним напрямом. Методологічні основи науково-практичної 

діяльності в аграрно-економічній галузі : зб. статей наук.-практ. конф. 

(03.11.2017, м. Дніпро). Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. С. 90–94. 

8. Тягло Н. В. Семантичний аналіз терміну «науково-дослідницька 

діяльність учнів». Педагогічні науки та освіта : зб. наук. пр. Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя : 

СТАТУС, 2017. Вип. XX–XXI. С. 147–153. 

9. Тягло Н. В. Готовність педагога до організації науково-

дослідницької діяльності учнів у сучасному вимірі післядипломної освіти. 

Теоретико-методологічні основи розвитку освіти  та управлінської 

діяльності : матеріали V Всекур. наук.-практ. конф. (12–13 вересня 2019 р., 

м. Херсон) : у 2 ч. / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. Херсон : 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Ч. ІІ. С. 205–209. 

10. Тягло Н. В. Дослідницька компетентність учителя як чинник 

успішності науково-дослідницької діяльності учнів. Неперервна освіта для 

сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна 

практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (06 грудня 2018 р., 

м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР») / наук. ред. О. Є. Висоцька. Дніпро : 

СПД «Охотнік», 2019. Ч. І. С. 184–186. 

11. Тягло Н. В. Розвиток дослідницької компетентності вчителів 

засобами сучасних ІКТ. Інформаційні технології в освіті та науці : зб. наук. 

пр. Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2019. Вип. 11. С. 303–306. 
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12. Тягло Н. В. Особливості професійної підготовки педагогів до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах Малої академії 

наук. Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві : 

матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 11 квітня 2019 р.) / 

за заг. ред. А. М. Старєвої ; упоряд. О. А. Шевченко, В. В. Мельніченко, 

С. В. Кандюк-Лебідь. Миколаїв : ММІРЛ Університету «Україна», 2019. 

С. 279–282. 

13. Тягло Н. В. Основні напрями підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької роботи учнів. 

Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали  

ХІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (1–8 липня 2019 р., м. Чорноморськ, 

Одеська область). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 

С. 351–352. 

14. Тягло Н. В. Особливості професійної підготовки учителів у 

системі післядипломної освіти до роботи з обдарованими учнями: 

зарубіжний досвід. Електронний збірник наукових праць Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали 

V Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2019 р., 

м. Запоріжжя). Запоріжжя, 2019. Вип. 4 (36). URL: 

https://drive.google.com/file/d/1q4bQcOWFSR2LJGmauYu_SvRBQ4wteV2l/vi

ew. 

Навчально-методичне видання 

15. Організація науково-дослідницької діяльності учнів у системі 

Малої академії наук України : наук.-метод. посібник / за заг. ред. 

Н. В. Тягло. Дніпро : Візіон, 2018. 200 c. 
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення та результати дисертації були оприлюднені на 

науково-практичних конференціях, зокрема:  

– міжнародних: «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2017, 2019); «Вища освіта України у контексті 

інтеграції до світового освітнього простору» (м. Київ, 2018); «Сучасні 

технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» (м. Миколаїв, 

2019); «Інформаційні технології в освіті та науці» (м. Мелітополь, 2019); 

«Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави» (м. Одеса, 2019); 

– всеукраїнських: «Методологічні основи науково-практичної 

діяльності в аграрно-економічній галузі» (м. Дніпро, 2017); «Неперервна 

освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та 

педагогічна практика» (м. Дніпро, 2018); «Теоретико-методологічні основи 

розвитку освіти та управлінської діяльності» (м. Херсон, 2019). 

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); практичну діяльність департаменту освіти і науки 

Дніпровської обласної державної адміністрації (довідка №7915/0/211-19 від 

26.12.2019). 
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