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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАННЯ, БАЗОВАНОГО
НА ДОСЛІДЖЕННЯХ, У ВНЗ
Столярчук О. А.

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та
педагогічної психології
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка
м. Київ, Україна
У сучасному інформатизованому суспільстві знання, засвоєні студента ми,
мають

забезпечити

їх

спроможність

ефективно

впоратися

з

викликами

майбутнього. Відтак, після здобуття вищої освіти знання випускників можуть вже
застаріти,

але

вироблені

упродовж

фахового

навчання

дослідницькі

компетентності та навички самостійної роботи використовуватимуться надалі у
професійній діяльності. Сучасні ВНЗ також зобов’язані готувати особистість,
здатну приймати відповідальні рішення як вузькофахового, так і міжгалузевого
характеру.
Реалізація цього завдання можлива шляхом впровадження у вищій освіті
навчання, базованого на дослідженнях. Хоча фрагментарне використання цієї
форми навчання студентів є традиційним для вищої освіти, однак
109

останнім часом постає питання про запровадження у вишах дослідницькоінноваційної діяльності майбутніх фахівців. Проведений вітчизняним нау ковцем
В.І. Меняйло аналіз наукових публікацій дозволяє зробити висновок, що мета
дослідницько-інноваційної діяльності в освіті полягає в набутті студентами
функціональної навички дослідження як універсального способу опанування
дійсності,

розвитку

інноваційного

стилю

мислення,

ствердженні

активної

особистісної позиції майбутнього фахівця [1, с. 157].
Специфічними ознаками вишівського навчання, базованого на дослі дженнях, є
його інтенсивний, інноваційний і студентоцентрований характер, оскільки саме
студенти постають повноцінними суб’єктами - замовниками та виконавцями власної професіоналізації. Головним засобом реалізації дослідницького навчання
студентів є їх провідна діяльність - навчально-професійна. Як слушно зазначають
українські вчені Л.Г. Подоляк та В.І. Юрченко, однією з характерних для
навчально-професійної діяльності студентів ознак є «...вивчення не основ наук (як
у школі), а самі науки в їх розвитку. При цьому самостійна робота студентів
зближується з науково- дослідною роботою викладачів, тобто забезпечується
єдність навчальної та наукової роботи студентів» [2, с. 76]. Після аналізу
матеріалу, постановки проблеми та завдань, короткого інструктажу студенти
самостійно

вивчають

наукові

джерела,

формулюють

гіпотезу,

ведуть

спостереження й виміри й виконують інші дії пошукового характеру. Відповідно,
допитливість,

ініціатива,

самостійність,

творчий

пошук

проявляються

в

навчально- дослідницькій діяльності майбутніх фахівців найбільш повно, а їх
методи навчальної роботи безпосередньо трансформуються у методи наукового
дослідження.
Щодо викладача навчання, базоване на дослідженнях, втілюється у кла сичному принципі його фахової діяльності - єдності дослідження та викладання.
Водночас змінюються орієнтири професійно-педагогічної позиції викладача, яка
має бути спрямованою не на передачу знань студентам, а на інтерактивну
взаємодію з ними на засадах партнерства, що забезпечує високу продуктивність
спільного науково-дослідницького пошуку. Діяльність викладача передбачає
мотивування студента шляхом демонстрації теоретичної та прикладної значущості
підвищення його компетентності; інструктаж; поточне консультування; аналіз й
оцінку результативності дослідження й активності студента. Викладач постає
перед майбутнім фахівцем як науковий наставник і партнер, фасилітатор та
тьютор, а найбільш плідною формою взаємодії є їх спільні наукові дослідження.
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Типовою психологічною перешкодою реалізації навчання, базованого на
дослідженнях, викладачем постає його невмотивованість, зумовлена рядом
чинників:
•

пріоритетність наукової діяльності над педагогічною,

•

усталений репродуктивний стиль методики викладання,

•

усвідомлення та уникнення більш значних витрат енергії та часу порі -

вняно з традиційним викладанням,
•

острах перевантажити студентів, похитнути їх віру в «абсолютність»

наукових істин,
•

авторитарний характер взаємодії зі студентами, недооцінка їх інтелек-

туально-пошукового потенціалу,
•

ухилення від індивідуального підходу до студентів.

На заваді реалізації викладачем дослідницького навчання студентів може
стати

й

почуття

«некерованості»,

хаотичності

процесу

їх

професійного

становлення, а також складність бального оцінювання навчально- дослідницьких
досягнень студента. Ймовірність цих проблем підсилюється багатогранністю та
віддаленістю психологічних надбань студента, що залучений до дослідницького
навчання. Йдеться, зокрема, про розвиток творчих здібностей майбутнього
фахівця, становлення його наукового світогляду, а також потужний стрибок у
інтелектуальному
продуктивного,
продуктивної

поступі,

що

дивергентного
уяви

та

відображається
й

формуванні

в

інтроспективного
індивідуального

розвитку

логічного,

мислення,

збагаченні

стилю

інтелектуальної

діяльності. Дослідницьке навчання студента забезпечує універсалізацію його
компетентностей за рахунок міждисциплінарних пошуків, інтегрує інтелектуальні
та вольові ресурси через розвиток навичок самостійного осмислення проблемних
ситуацій та прийняття відповідальних рішень. По суті, успішно втілюється один із
повідних напрямів професіоналізації, на якому наголошують Л.Г. Подоляк та В.І.
Юрченко, а саме «...фахівець із вищою освітою повинен оволодіти не тільки
знаннями, уміннями й навичками, а й самостійно виробляти засоби досягнення
поставлених професійних цілей, а для цього повинні бути сформовані механізми
планування своєї діяльності, програмування своїх дій, оцінки результатів і
можливості їх корекції» [2, с. 81].
Впровадження дослідницького навчання майбутніх фахівців передбачає
поетапність відповідно до рівня здобуття ними професійної освіти. Так, для
майбутніх бакалаврів доречним є локальне застосування цієї форми навчання, тоді
як щодо магістрантів прийнятною є фронтальна реалізація навчан-
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ня, базованого на дослідженнях. Реалізація дослідницького навчання майбутніх
фахівців не має обмежуватись лише виконанням ними курсових і дипломних робіт,
а передбачає більш широкий спектр застосування методичних форм, методів і
засобів. Водночас навчання, базоване на дослідженнях, вимагає серйозного
психологічного підґрунтя щодо студентів, як-от сформованої пізнавальнопошукової мотивації й активності, достатнього інтелектуального потенціалу та
вольових ресурсів, розвинених навичок самоаналізу та самооцінки.
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ДЕПРИВОВАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Цумарєва Н. В.

старший викладач кафедри психології та педагогіки Кіровоградського інституту
ПВНЗ «Університет сучасних знань» м. Кіровоград, Україна
Проблема адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
стала центром уваги багатьох науковців. Так, Р.А. Спітц, Дж. Боул- бі, Й.
Лангмейєр, 3. Матейчек, Р. Перрон, Т.Г. Бохан, Е.В. Галажинський, І.Ф.
Демент’єва, І.Б. Дерманова, Г.В. Залевський, Б.А. Куган, В.М. Зубкова, І.А.
Погодін, Н.М. Попова, А.М. Прихожан, Д.В. Рязанов, Г.М. Сапожніко- ва, Т.А.
Толстих та ін. розглядали проблему адаптації дітей через призму пристосування до
нових умов середовища та наслідків дезадаптації. З іншого боку, багато
дослідників вивчали особливості емоційної сфери деприво- ваних дітей та її вплив
не тільки на формування самої особистості, але й по
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