
28 грудня 2017 року відбулося перше 

засідання творчої групи «Дослідницька 

активність студентів як основа навчально-

пізнавальної діяльності», на якому розглядалися 

питання мотивації участі студентів у 

пошуковій науково-дослідній роботі. 

 

 Викладач соціально-економічних дисциплін 

Людмила Миколаївна Сердюк відмітила, що сучасне поняття науково-дослідної 

роботи студентів у системі навчального процесу включає в себе два 

взаємопов’язаних елементи: а) ознайомлення студентів із специфікою 

дослідницької праці, засвоєння ними навичок цієї праці; б) власне наукові 

дослідження, які здійснюються студентами під керівництвом викладацького 

складу ВНЗ. 

Науково-дослідна робота студентів у межах навчального плану є 

обов’язковою для кожного студента та охоплює майже всі форми навчальної 

роботи, а саме: написання наукових рефератів з конкретної теми у процесі 

вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, виконання 

лабораторних робіт, самостійних завдань, контрольних, що містять елементи 

проблемного пошуку, робота студентів за індивідуальним планом навчання, 

виконання завдань дослідницького характеру та наукові звіти в період 

виробничої практики, підготовка та захист курсової роботи. 

Розвиток наукових досліджень у вузах безпосередньо впливає на якість 

навчального процесу: вони змінюють вимоги до рівня знань студентів, 

структуру процесу навчання, підвищують 

ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, 

їхній практичний світогляд. 

Викладач педагогіки Мирослава Савіна 

відмітила у своїй доповіді, що дослідницька 

діяльність передбачає високу здатність студентів 

до творчого наукового мислення. Ця здатність 

знаходить відображення в тому, щоб, 

спираючись на сучасний рівень знань із 

природничих наук, набувати нові наукові знання 



та з високою ефективністю впроваджувати їх у практику. Основною 

передумовою творчого мислення студентів є обсяг наукових знань, ерудиція, 

володіння сучасними засобами і методами науково-технічного пізнання. Без 

ґрунтовних знань, їх постійного поповнення та оновлення науково-творче 

мислення розвиватися не може. 

Мирослава Валеріївна відмітила, що на сьогодні основний напрям у 

розвитку студентської науки – це впровадження елементів наукових досліджень 

у навчальний процес. Поєднання наукового пошуку студента з його навчанням 

взаємно збагачує обидва процеси. 

У зв'язку із цим, Галина Анатоліївна 

Радкевич познайомила присутніх із загальними 

правилами підготовки доповіді студентами. 

Викладач відмітила, що робота над наявною 

науковою літературою та іншими джерелами 

інформації є первинним науковим пошуком. 

Починаючи наукову розробку, студент 

зобов’язаний ознайомитися зі станом інформації 

щодо даного питання, врахувати та максимально 

використати проведені раніше дослідження. У 

процесі підготовки оглядів та реферування 

студенти складають бібліографічний перелік 

використаної літератури за темою дослідження.      

Особливість сучасного освітнього процесу в умовах швидкого зростання 

потоку інформації полягає не тільки в тому, щоб надати студентам знання та 

вміння, розвивати їх теоретичне мислення, а ще й у тому, щоб реалізувати 

можливості самостійного набуття знань, вміння застосувати їх на практиці, 

виховати таку важливу якість сучасного спеціаліста, як професійний динамізм. 

У процесі обговорення учасники засідання прийшли до висновку, що 

успішна студентська науково-дослідна діяльність може бути реалізована при 

додержанні таких умов: активна участь студентів у науковій роботі протягом 

усього періоду навчання, поступове ускладнення завдань з орієнтацією 

студента за напрямом його фахової спеціальності, тісний зв’язок наукової 

роботи з навчальною і науковою діяльністю коледжу.  


