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Склад групи 

 

Керівник групи: Самойленко О.А., викладач соціально-економічних 

дисциплін,  кандидат педагогічних наук, викладач вищої кваліфікаційної  

категорії. 

 

Члени групи:                                                  

Абрагам В.І.,  викладач психолого-педагогічних дисциплін, викладач 

першої кваліфікаційної категорії.          

Волотівська І.І. викладач іноземної мови, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, старший викладач.          

Касянчук В.В., викладач зарубіжної літератури, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Корзун В.М., викладач фізичного виховання, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Левченко С.В. викладач української мови та літератури, вища 

кваліфікаційна категорія 

Ляшук Ю.В., викладач загальнотехнічних дисциплін, спеціаліст.          

Микитенко І.Д., викладач іноземної мови, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Писарська Г.В., викладач соціально-економічних дисциплін, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Радкевич В.М., викладач музичного виховання з методикою, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Радкевич Г.А., викладач дитячої літератури, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Савіна М.В., викладач психолого-педагогічних, викладач першої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Самійлик А.С., викладач фізико-математичних дисциплін, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Сердюк М.М., викладач соціально-економічних дисциплін, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

Яценко В.К., викладач фізико-математичних дисциплін, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.          

  

 

 

 

 



ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ТВОРЧА ГРУПА: формування 

науково-дослідницьких умінь викладача та студента, майбутнього фахівця, як 

умова становлення самодостатньої конкурентоспроможної особистості, 

готової до самореалізації. 

   

МЕТА: розкриття ролі і можливостей науково-дослідницької роботи 

викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у процесі формування власної професійної 

компетентності; підвищення професійної компетентності та науково-

методичного рівня педагогічних кадрів. 

 

ЗАВДАННЯ 

1. Забезпечення всебічного поглибленого дослідження вибраної науково-

методичної проблеми. 

2. Підвищення професійної компетентності та науково-методичного 

рівня педагогічних кадрів та розширення теоретичного кругозору і наукової 

ерудиції майбутнього фахівця. 

3. Стимулювання інтересу до інноваційних процесів в освіті. 

4. Розвиток методологічної культури педагога-дослідника. 

5. Формування наукового світогляду, оволодіння методологією та 

методами наукового дослідження. 

6. Надання допомоги студентам у прискореному оволодінні 

спеціальністю, досягненні високого професіоналізму. 

7. Розвиток  творчого мислення та індивідуальних здібностей 

студентів у вирішенні практичних завдань. 

8. Прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної 

роботи. 

9. Розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у 

своїй практичній роботі. 

 

 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

Система функцій науково-дослідницької діяльності як одного з видів 

навчальної праці студента містить два провідні блоки: блок діяльнісно-

результативних функцій, які охоплюють: вироблення студентом інноваційно-

спрямованих суспільно-значущих знань про педагогічну дійсність, то певним 

чином відображають особистий "внесок" майбутнього вчителя в педагогічну 

науку; систематизацію концептуально-теоретичних положень і доробку 

практичного досвіду в ракурсі певної проблеми; аналіз, класифікацію та 

узагальнення отриманих емпіричних даних; аргументацію власної наукової 

позиції; створення авторської педагогічної технології; блок особистісно-

результативних функцій, що передбачають: розвиток методологічності та 

концептуальності мислення майбутнього педагога, його переконань про 

важливість постійного набуття науково-теоретичних знань з метою ефективного 

саморозвитку як професіонала-дослідника; оволодіння студентом техніками 

дослідження та самодослідження; формування вмінь рефлексивного 

самопізнання. 

Реалізація індивідуальної науково-дослідницької діяльності викладача  

через різні форми, зокрема робота над індивідуальною методичною темою, участь 

у дослідно-експериментальній роботі різного рівня (індивідуального, локального, 

регіонального), виконання авторського дослідження на матеріалі та базі 

освітнього закладу, участь у конференціях, семінарах/вебінарах тощо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ  

 

І засідання 

Жовтень 

1. Керівництво науково-дослідницькою діяльністю студента: загальні 

положення.  

2. Головні мотиви участі студентів у пошуковій науково-дослідній роботі  

3. Загальні правила підготовки доповіді студентами: обґрунтування теми і на 

цій основі формулювання самостійних висновків.  

4. Практикум. Як обрати тему  науково-дослідницької діяльності  студента 

(усі члени групи).  

 

ІІ засідання 

Грудень 

1. Організація творчо-пошукової роботи студентів.  

2. Організація  науково-дослідницької роботи студентів.  

3. Практикум. Формування критеріїв оцінки творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи студентів (усі члени групи). 

 

ІІІ засідання 

Квітень 

1. Етапи організації творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи 

студентів.  

2. Оформлення результатів творчо-пошукової та науково-дослідницької 

роботи студентів. 

3. Практикум. Презентація результатів роботи творчо-пошукової та 

науково-дослідницької роботи студентів (усі члени групи). 

 

 

 



ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 

1. Опрацювати методичну літературу: 

1. Бопко І.З. Особливості та проблеми наукової діяльності викладача 

університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/.../cgiirbis_64.exe?.. 

2. Методологія наукової діяльності: навчальний посібник: вид. 2-ге, 

доповн./ за ред. професора Д.В. Чернілевського. – Вінниця: Вид-во АМСКП, 

2010. – 484 с. 

3. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://npu.edu.ua/!e-

book/book/html/D/ispu_kiovist_Ficyla_Pedagogika_VSh/410.html 

4. Семакова Т.О. Науково-дослідницька робота як шлях формування 

професійної компетентності викладача [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik1/pdf/25.pdf 

5. Степашко М. Модель науково-дослідної роботи�� вищого 

навчального закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/17/visnuk_3.

pdf 

 

ІІ. Представлення результатів науково-дослідницької діяльності  

– підготувати наукову студентську статтю до регіонального або 

всеукраїнського педагогічного видання; 

– взяти участь у науковій конференції (очно/заочно); 

–  презентувати  результати роботи творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи студентів на засіданні творчої групи.   

 

 

 

 


