
16 лютого 2018 року відбулося друге 

засідання творчої групи «Дослідницька 

активність студентів як основа навчально-

пізнавальної діяльності», на якому розглядалося 

питання організації творчої пошукової  науково-

дослідної роботи студентів.  

Учасники зібрання поділилися власним 

досвідом щодо організації творчо-пошукової 

роботи студентів. Зокрема, Валентина Іванівна Абрагам зазначила, що згідно з 

навчальними планами і програмами загальноосвітніх і фахових дисциплін 

кожний студент повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи 

протягом усього періоду навчання завдання, які поступово ускладнюються і 

поглиблюються.  

При цьому можливі декілька 

рівнів самореалізації студентів у 

навчально-дослідній діяльності: 

а) репродуктивно-

стереотипний (розв'язання 

проблеми здійснюється згідно із 

засвоєними алгоритмами 

розмірковувань, діяльності, 

спілкування). Студенти постійно звертаються до викладача за детальним 

роз'ясненням вимог щодо завдання дослідження, алгоритму діяльності, 

прагнуть одержати швидкий результат із мінімальним докладанням зусиль. 

Вони не виявляють прагнення до оволодіння культурою навчального 

дослідження, а отже, і до вдосконалення особистісної культури загалом; 

б) адаптаційний (студенти виконують навчальне дослідження на основі 

розробленого викладачем алгоритму). Цей рівень також передбачає відсутність 

у студентів стійкого прагнення до особистісно-ціннісного самовизначення і 

самореалізації в навчально-дослідній діяльності, зацікавленого опанування її 

культурологічних аспектів; 



 в) творчо-рефлексивний 

(студенти, актуалізуючи свій 

особистісно-ціннісний, креативний 

потенціал, виокремлюють сутність 

проблеми, моделюють дослідну 

ситуацію, варіанти та способи її 

розв'язання). Використовуючи 

рефлексію, студенти критично 

аналізують одержані внаслідок 

своєї діяльності досягнення, особливо в інтелектуальному, культурно-

науковому розвитку, виокремлюють бар'єри, які їм перешкоджають. 

Викладач Світлана Валеріївна Левченко відмітила, що перші етапи 

набуття наукового досвіду передбачають ознайомлення майбутніх фахівців із 

прийомами, методами, видами наукового дослідження, основними поняттями 

наукового апарату, правилами підбору потрібної інформації та підготовки 

доповідей, рефератів, рецензій та ін. На другому курсі студенти повніше 

ознайомлюються з фаховими 

напрямами роботи циклових 

комісій, беруть участь у гуртках 

наукової творчості студентської 

молоді, проблемних групах, а також 

особисто обирають конкретну тему 

для самостійної пошукової роботи.  

У процесі обговорення, 

учасники засідання прийшли до 

висновку, що  для успішного функціонування і результативної діяльності 

наукових студентських гуртків необхідне дотримання таких основних 

організаційних принципів: доцільність, добровільність, плановість, реальність 

тематики, різноманітність методів роботи, стабільність складу, врахування 

інтересів і можливостей студентів, висока наукова кваліфікація і зацікавленість 

викладача, спадкоємність і формування традицій в роботі, стимулювання, 

високий ідейно-теоретичний рівень.  


