
82 НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ) ВИПУСК № 2 (71), 2022          ISSN 1609-8595 (Print)

Вступ. Навчання і викладання на основі
досліджень – одна з найбільш важливих
тенденцій у розвитку Європейського простору
вищої освіти (ЄПВО). Так, у Римському
Міністерському Комюніке (Рим, 19 листопада
2020 р.) зазначено, що інноваційний ЄПВО
буде заохочувати критичне мислення, обмін
знаннями та розширить можливості, що
пропонуються розвитком технологій для

навчання й викладання на основі досліджень
(с. 4). Саме навчання й викладання на основі
досліджень повною мірою розвивають у
студентів аналітичне мислення та здатність
до інновацій, критичне мислення та
аналіз, креативність, оригінальність та
ініціативність, лідерство і соціальний вплив,
уміння системного аналізу та комплексного
розв’язання проблем – ті загальні
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Статтю присвячено підготовці викладачів до викладання на основі досліджень у рамках програм
професійного розвитку в європейських університетах. Наголошено, що на розвиток професійних
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на основі досліджень. Доведено, що в цих закладах вищої освіти впроваджена цілісна система
викладання на основі досліджень, а також функціонують широкі програми професійного
розвитку викладачів для підготовки до нього, які включають не тільки тренінги, а й індивідуальні
консультації і семінари, менторську підтримку від більш досвідчених колег, посібники, наукові
ресурси, онлайн-довідники тощо. Наведено конкретні приклади впровадження викладачами
цілісної системи викладання на основі досліджень в освітній процес на всіх рівнях вищої освіти.
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компетентності (soft scills), що, за визначенням 
Всесвітнього економічного форуму (The Future 
of Jobs Report 2020), користуються все більшим 
попитом у роботодавців.

Освітній процес на основі досліджень змі-
нює освітні ролі студентів і викладачів; він 
стає більш студентоцентрованим, практико-
орієнтованим і активним. Студент перестає 
пасивно сприймати та запам’ятовувати на-
вчальну інформацію, він стає активним учас-
ником освітнього процесу, здобуває знання в 
діалозі, у процесі інтелектуальної взаємодії, у 
практичній дослідницькій діяльності. Викла-
дач розробляє освітнє середовище, орієнтоване 
на дослідження; створює умови для того, щоб 
студент мав можливість розвивати аналітич-
ні здібності; активізує і стимулює процес його 
індивідуального просування в системі освіти, 
використовує нові методи і способи викладан-
ня, спрямовані на активізацію дослідницької 
діяльності студентів, тобто роль викладача 
трансформується в модератора, активатора, 
фасилітатора, супервізора. 

Отже, для здійснення викладання на осно-
ві досліджень, як справедливо зазначає Н. Ді-
вінська (2016), викладачу потрібні не лише 
знання з методики проведення наукового до-
слідження, а й відповідні дослідницькі уміння, 
уміння в області використання інноваційних 
технологій навчання, сформована готовність 
до виконання науково-дослідної роботи тощо. 
Викладач має виступати не лише як фахівець 
свого предмету, а ще й як активний дослідник, 
постійно оприлюднювати результати власно-
го дослідження, друкувати статті у фахових 
вітчизняних і міжнародних виданнях, брати 
участь у різноманітних наукових заходах, всеу-
країнських, міжнародних конференціях тощо. 
Додамо, що викладач також повинен бути обі-
знаним із сучасними інноваційними методами 
і технологіями викладання, налагоджувати 
зв’язки з науковцями та роботодавцями, мати 
додаткові фасилітаційні знання і вміння. Як 
правило, викладачі набувають цих додаткових 
компетентностей під час навчання за програ-
мами професійного розвитку.

Аналіз наукових досліджень дав змогу зро-
бити висновок, що на підготовку викладачів до 
викладання на основі досліджень визначаль-
ний вплив мають 2 чинники: 1) орієнтація ін-
ституційної політики й корпоративної культу-
ри закладу вищої освіти на впровадження сис-
теми викладання на основі досліджень зі сво-
їми теоретичними особливостями, конкрет-
ними технологіями, методами, прийомами;                    
2) наявність програм професійного розвитку 
в університеті, спрямованих на удосконалення 

існуючих професійних компетентностей і на-
буття нових (Brew, 2010; Cao et al., 2021).

Так, Emery et al. (2021), Stewart (2014) дово-
дять, що навчання за програмами професійно-
го розвитку має позитивний і короткотрива-
лий, і довгостроковий вплив на практику ви-
кладання. Проте для оцінки програм розвитку 
викладачів слід враховувати інституційну по-
літику та культуру, які підтримують, стимулю-
ють і мотивують викладача до впровадження 
викладання на основі досліджень, а також рі-
вень науково-дослідницької діяльності струк-
турних підрозділів, доступність дослідницької 
інфраструктури (Emery et al., 2021; Chakraborty 
and Biswas, 2020). L. Huber (o.D.) акцентує ува-
гу на тому, що навіть в окремому структурно-
му підрозділі (наприклад, на кафедрі) можна 
впровадити систему викладання на основі до-
слідження і спрямувати його від широти до 
глибини, від конкретних знань до методологіч-
ної компетентності, яка формується в процесі 
здобуття знань.

Оскільки університети використовують 
різні моделі безперервного професійного роз-
витку (Lynova, Bulvinska, 2020), підготовка 
викладачів до впровадження викладання на 
основі дослідження відбувається не тільки 
шляхом тренінгів; для розвитку і вдосконален-
ня професійних компетентностей викладачів 
можна організувати індивідуальні консульта-
ції і семінари, надати менторську підтримку 
від більш досвідчених колег, а також запропо-
нувати посібники, наукові ресурси, онлайн-до-
відники тощо. J. Pembridge et al. (2015) напо-
лягають на обміні професійним досвідом ви-
кладачів, необхідності експертної оцінки ви-
кладання з боку колег, знайомих з навчальним 
курсом, щоб надати поради щодо викладання 
конкретного контексту, а також викладачів, які 
не знайомі з курсом, щоб запропонувати мож-
ливості для поширення навчальних стратегій з 
інших освітніх компонентів. A. Lau et al. (2019) 
аналізують професійні онлайн-співтовари-
ства викладачів – унікальні середовища про-
фесійного розвитку, створені для підтримки 
викладачів, коли вони впроваджують стратегії 
та навчальні програми на основі досліджень.                      
C. L. Grimes, H. B. White (2015) діляться до-
свідом передавання викладання навчального 
курсу, орієнтованого на дослідження, від стар-
шого викладача-ментора до щойно прийнятого 
на роботу дослідника.

Отже, мета статті – охарактеризувати про-
грами підготовки викладачів до здійснення 
викладання на основі дослідження як напрям 
професійного розвитку в європейських універ-
ситетах.
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Методологія. У статті використані: теоре-
тичний аналіз наукових джерел для вивчення 
моделей викладання на основі дослідження; 
методи аналізу і систематизації інформації з 
інтернет-сайтів університетів Великої Брита-
нії і Німеччини; порівняльний метод для ви-
значення подібностей та відмінностей моделей 
викладання на основі дослідження, а також 
програм підготовки викладачів до здійснення 
такої діяльності, які заклади вищої освіти про-
понують академічному персоналу. У нашому 
дослідженні ми спирались на досвід Універси-
тетського коледжу Лондона (University College 
London, UCL) і Гоенгаймського університету 
(Universität Hohenheim) як закладів вищої осві-
ти, в яких інституційна політика орієнтована 
на впровадження цілісної системи викладання 
на основі досліджень на всіх рівнях вищої осві-
ти, а також на підготовку викладачів до такого 
викладання в рамках університетських про-
грам професійного розвитку.

Результати дослідження. Як стверджують 
R. Tavares de Sousa et al. (2020), концепції ви-
кладання на основі досліджень можуть мати 
різну орієнтацію: наприклад, можуть існувати 
концепції досліджень з орієнтацією на вну-
трішні процеси та концепції з орієнтацією на 
зовнішні продукти. 

Вважаємо, що університети, які ми аналізу-
ємо, презентують ці дві різні концепції: в Уні-
верситетському коледжі Лондона представ-
лена концепція досліджень з орієнтацією на 
внутрішні процеси, де студенти беруть участь 
у дослідженні на всіх рівнях освіти, протягом 
вивчення всіх навчальних дисциплін; у Гоен-
гаймському університеті викладання на основі 
дослідження спрямоване на участь студентів у 
дослідницьких проєктах, результати яких зо-
рієнтовані на співпрацю з роботодавцями, на 
презентацію здобутків для зацікавленої ауди-
торії.

Розглянемо досвід університетів більш де-
тально.

Університетський коледж Лондона 
(University College London, UCL), який визнаний 
найкращим університетом у Великобританії за 
дослідницькою діяльністю в програмі Research 
Excellence Framework і займає 8 місце у світово-
му рейтингу університетів QS 2022 р., розро-
бив підхід до навчання на основі досліджень, 
основою якого є навчальна програма Connected 
Curriculum (Пов’язана програма), спрямована 
на те, щоб усі студенти UCL могли навчатися, 
беручи участь у дослідженнях на всіх рівнях 
свого навчання. В основі цього підходу лежить 
зв’язок, що відображено і в його назві. Як ствер-
джує D. Fung (2017), одна з розробниць цього 

підходу, є не менше 12 вимірів зв’язку, які тут 
можна побачити, а саме поєднання:

1) між дисциплінами;
2) між університетом і широким світом;
3) між дослідженнями і викладанням;
4) між теорією і практикою;
5) між студентом і викладачем;
6) між внутрішнім світом студента і його іс-

нуванням у зовнішньому світі;
7) між студентами;
8) між студентом та освітніми дисциплінами; 
9) між компонентами освітньої програми;
10) між різноманітними поглядами на світ в 

окремої особистості студента;
11) між різними галузями знань або струк-

турними підрозділами університету;
12) між різними суспільними групами та 

соціальними інститутами, особливо тими, що 
пов’язані з освітою. 

У цих вимірах підхід Connected Curriculum 
пов’язаний з університетським проєктом 
ChangeMakers, в рамках якого студенти і ака-
демічний персонал працюють разом у парт-
нерстві, щоб поліпшити якість освіти (Bulvin-
ska, Chervona, 2020), і з проєктом Liberating the 
Curriculum, метою якого є розв’язання пробле-
ми інклюзивності й залучення до освітнього 
процесу учасників незалежно від раси, сексу-
альності, статі та обмежених можливостей.

Підхід Connected Curriculum спрямований 
не тільки на покращення якості освіти шля-
хом надання більших можливостей змішаного 
навчання, збагачення і перегляду навчальних 
програм, розвитку в студентів критичного й 
автономного мислення і аналітичних умінь, 
необхідних для невідомого майбутнього, змі-
ни освітніх відносин викладачів та студентів 
на партнерські. Цей підхід розширює можли-
вості міждисциплінарності, залучення гро-
мадськості, інтернаціоналізації, глобальної 
співпраці. Спираючись на приклади практик з 
усього світу, D. Fung (2017) акцентує, що розви-
ток синергії між науковими дослідженнями та 
освітою може надати можливість викладачам і 
студентам зробити внесок у глобальне спільне 
благо.

Connected Curriculum – це не окрема освітня 
програма, а гнучка основа для дизайну освітніх 
програм різного рівня. Зрозуміло, що в кож-
ній навчальній дисципліні є свої особливості 
зв’язку навчання і дослідження: в природни-
чих дисциплінах – це частина повсякденної 
освіти, а в гуманітарних і соціальних – іннова-
ційний підхід до навчання і викладання. Тому 
Connected Curriculum пропонує 6 загальних 
принципів (вимірів) для необхідної предмет-
ної адаптації: 
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1. Студенти співпрацюють з науковцями та з 
дослідницькими установами.

2. У кожну освітню програму вбудована на-
скрізна дослідницька діяльність.

3. Студенти встановлюють зв’язки між пред-
метами та світом.

4. Студенти пов’язують академічне навчан-
ня з практичними професійними навичками.

5. Результати дослідницької діяльності сту-
дентів спрямовуються в зовнішній світ, у заці-
кавлену аудиторію.

6. Студенти спілкуються один з одним як у 
групі свого курсу навчання, так і зі студентами 
різних етапах навчання, а також із випускни-
ками.

У University College London впроваджено 
підготовку викладачів до викладання на осно-
ві дослідження як напрям професійного роз-
витку. Для цього на сайті розміщено поради 
викладачам щодо дизайну освітніх програм 
на основі Connected Curriculum, додаткова ін-

формація, зокрема безкоштовні посібники та 
наукові ресурси. На сайті презентовані прак-
тичні приклади методів викладання та проєк-
тів у рамках UCL, якими діляться викладачі з 
різних факультетів і галузей знань; ці прикла-
ди структуровано відповідно до 6 загальних 
принципів Connected Curriculum. У викладачів 
також є можливість замовити індивідуальний 
семінар або звернутись за порадою до Центру 
науково-дослідницької освіти UCL Arena (UCL 
Arena Centre for Research-based Education). 

Для прикладу наведемо підготовку викла-
дачів до впровадження першого принципу 
Connected Curriculum (студенти співпрацюють 
з науковцями та з дослідницькими установа-
ми). 

Поради структуровані в декілька кроків. 
Огляд реалізації цього принципу, включаючи 
таблицю ідей, можливостей та заходів щодо 
його впровадження, пропонує D. Fung (2017) 
(Табл. 1).

Таблиця 1

Можливості студентської співпраці з науковцями  та з дослідницькими установами

Студенти співпрацюють з науковцями 
в такий спосіб:

Як, де і коли? Очікуваний результат

1
Дізнаючись 
про 
дослідження

•	вивчення того, що таке 
дослідження (в межах 
навчальної дисципліни та/
або через впровадження 
міждисциплінарного 
підходу;

•	дослідження наукової 
методології; 

•	вивчення різних напрямів і 
течій у межах дослідження, 
зокрема тих, що йдуть 
різними шляхами;

•	спостереження за 
дослідженнями, що 
проводяться в режимі 
реального часу (реальні або 
онлайн)

•	до початку діяльності 
освітньої програми;

•	як частина вступу до 
освітньої програми;

•	у межах індивідуальної 
підготовки до занять;

•	під час занять, у рамках 
критичного аналізу предмету;

•	відвідуючи наукові семінари 
в рамках структурного 
підрозділу (кафедри, 
факультету, інституту);

•	через міждисциплінарні 
проекти;

•	як частина підсумкового 
модуля навчальної 
дисципліни

•	поліпшення розуміння 
місії університету;

•	поглиблення розуміння 
навчальної дисципліни 
та/або професії;

•	усвідомлення природи 
знання, а також його 
створення і розширення;

•	бачення предмету крізь 
різні дисциплінарні 
«лінзи»

2
Обговорюючи 
дослідження

•	 зустрічі й обговорення 
досліджень з  науковцями;

•	дискусії щодо досліджень 
(віч-на-віч або онлайн);

•	проведення заходів 
з експертної оцінки 
досліджень;

•	участь у наукових 
семінарах та конференціях

•	під час групового вивчення 
дослідження наукового 
керівника;

•	під час проведення взаємної 
експертної оцінки;

•	у підготовці до 
формувального та 
підсумкового оцінювання;

•	відвідуючи наукові установи; 
•	під час участі в наукових 

семінарах, 
студентських конференціях 

тощо

•	розвиток почуття 
приналежності до 
активного навчання й 
дослідницької спільноти;

•	підвищення мотивації 
і залучення до 
дослідження;

•	розвиток впевненості 
у використанні мови 
дослідження;

•	можливість зробити свій 
внесок (питання, ідеї 
та критику) від різних 
особистих, культурних та 
національних перспектив
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Сайт UCL також пропонує викладачам звер-
нутись до Центру науково-дослідницької осві-
ти UCL Arena (UCL Arena Centre for Research-
based Education), який проводить дослідження 
щодо багатьох способів впровадження підходу 
«Meet the Researcher» (Зустрінься з дослідни-
ком), для обговорення своєї індивідуальної 
схеми його впровадження.

Одним з кроків впровадження підходу є за-
лучення студентів до університетських про-
грам Лейдлоу (Laidlaw) та Глобальне грома-
дянство (Global Citizen), щоб вони могли отри-
мати практичний досвід дослідження разом з 
науковцями.

Щоб отримати індивідуальні консультації 
щодо пере/проєктування програм та моду-
лів відповідно до принципу «Студенти співп-
рацюють з науковцями та з дослідницькими 
установами», викладач може замовити інди-
відуальний семінар з розроблення навчальної 
програми, під час якого він отримає опис типів 
і послідовність освітніх заходів (як онлайн, так 

і офлайн), необхідних для забезпечення до-
сягнення результатів навчання протягом на-
вчального курсу. 

Нарешті, сайт пропонує найбільш успішні 
приклади впровадження принципу «Студенти 
співпрацюють з науковцями та з дослідниць-
кими установами» в різних структурних під-
розділах UCL. 

Наприклад, відділ психології та мовних 
наук Факультету наук про мозок презентує 
досвід знайомства нових студентів із широ-
тою досліджень у галузі лінгвістики в UCL 
прямо на початку їхньої освітньої програми. 
За результатами зустрічі з науковцем у галузі 
лінгвістики студенти готують презентацію з 
відгуком про те, що вони дізналися про свого 
дослідника та його дослідження. 

Ця робота організована так. Група дослідни-
ків, яка буде працювати зі студентами, набира-
ється на початку вересня, і вони отримують ре-
комендації щодо організації процесу. Студентів, 
які вступили на перший курс, розподіляють на 

Продовження Таблиці 1

3
Здійснюючи 
дослідження

•	участь у групових 
дослідженнях з 
однокурсниками;

•	проведення 
індивідуального 
дослідження;

•	виконання дослідницького 
проєкту (групового та 
індивідуального);

•	оцінювання власних 
досліджень

•	під час формулювання до-
слідницьких питань;

•	під час розвитку дослідниць-
ких навичок;

•	у написанні дослідницької 
заявки; 

•	у проведенні досліджень, зо-
крема вивченні відповідної 
літератури, аналізі доказів і 
розвитку аргументації;

•	під час аналізу досягнень і об-
межень власного дослідження 
та його місця в галузі

•	розвиток дослідницьких 
навичок та рівнів 
мислення;

•	можливість 
відчути радощі та 
труднощі здійснення 
дослідницького проєкту;

•	розвиток навичок щодо 
збору доказів, аналізу та 
оцінювання;

•	усвідомлення наукової 
етики та цінностей

4 
Поширюючи 
результати 
дослідження

•	усвідомлення способів, 
якими результати 
дослідження можуть бути 
повідомлені іншим;

•	 ефективне повідомлення 
висновків власного 
дослідження різним 
аудиторіям;

•	 залучення до дослідження 
різних аудиторій (зокрема 
випускників);

•	розвиток дослідницьких 
ідей у співпраці

•	 залучаючи різні аудиторії 
для поширення висновків 
дослідження;

•	аналізуючи різні моделі 
дослідницької комунікації: 
офіційної (рецензування 
публікацій) та  неформальної 
(блоги та відео);

•	під час написання або 
створення одного або кількох 
результатів з власних 
досліджень (індивідуальних 
або групових);

•	аналізуючи та вивчаючи 
ефективність та вплив 
результатів дослідження;

•	відстежуючи зворотний 
зв’язок від аудиторії та 
майбутні можливості для 
продовження дослідження

•	розвиток навичок, необ-
хідних для «цифрового 
громадянства», зокрема 
управління власною циф-
ровою ідентифікацією та 
вміння працювати в різ-
них медіа;

•	розвиток ефективних 
навичок усного і письмо-
вого мовлення, візуаль-
ного спілкування, а також 
іншомовної компетент-
ності;

•	створення звіту про до-
слідження, доступного 
для зовнішніх інституцій, 
наприклад роботодавців, 
що надає студентам само-
бутній профіль за межами 
освітньої програми

Джерело: Fung (2017). A Connected Curriculum for Higher Education. Р. 42–43.
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групи по п’ять осіб, роблячи групи максимально 
різноманітними. Зі студентами також працюють 
наставники (ментори), які пояснюють процес, 
підтримують їх у груповій роботі, обговорюють 
можливі запитання, які можна поставити до-
сліднику та допомагають у створенні презента-
цій після 30-хвилинного інтерв’ю з дослідником 
і вивчення його наукового доробку онлайн, через 
бібліотеку UCL чи будь-які інші відкриті ресур-
си. Свої презентації студенти завантажують в 
Moodle; протягом кількох днів дослідники дають 
свої відгуки. У середині жовтня організовується 
неформальна зустріч усіх студентів за піцою, на 
якій групи виступають зі своїми короткими пре-
зентаціями про свого дослідника. Після закін-
чення цієї програми її учасники (як дослідники, 
так і студенти) залишають оцінку і коментарі 
щодо неї. Як відзначають організатори цієї про-
грами, дослідники визнали, що цей досвід має 
відчутні довгострокові переваги для студентів. У 
свою чергу 79% студентів заявили, що програма 
була корисною (Meet the researcher programme in 
the Division of Psychology and Language Sciences. 
UCL).

Такий вид роботи має декілька переваг: 
раннє залучення студентів до команди на-
уковців у лінгвістиці, що підвищує мотивацію 
та натхнення до навчання; краще розуміння 
академічного змісту та ранній огляд галузі; 
ранній початок співпраці і створення мережі 
студентів різного походження; набуття ними 
soft skills, комунікативних навичок, зокрема 
здатності вибирати відповідну мову та медіа 
для конкретної аудиторії, досвіду раннього 
ознайомлення з публічними виступами та пре-
зентаціями, використання PowerPoint, відео 
або електронного плакату, формування таких 
ключових академічних навичок, як правильне 
оформлення цитування, посилання на цитова-
ні роботи та академічна доброчесність; а також 
раннє залучення студентів до Moodle.

Гоенгаймський університет (нім. Universität 
Hohenheim) у Штуттґарті пропонує масштаб-
ний проєкт навчання на основі дослідження 
«Перезавантажений Гумбольдт» (Humboldt 
reloaded). Назва дуже красномовна, адже саме 
В. Гумбольдтом уперше системно була визна-
чена сутність класичного дослідницького уні-
верситету – інтеграція навчального процесу та 
фундаментальних наукових досліджень. 

Розробники проєкту визначають навчан-
ня на основі дослідження як активний метод, 
який сприяє самостійності й особистісній від-
повідальності студентів та інтенсивному ви-
вченню навчального матеріалу і зосереджений 
не на передачі закріплених знань, а на спільно-
му прагненні викладачів і студентів до нового 

осмислення знань. Навчання на основі дослі-
дження має не лише науковий зміст, а й активне 
навчання шляхом дослідження: ознайомлення 
з темою, постановку запитань, системний під-
хід до відповідей на запитання, критичне став-
лення до методів і результатів та узагальнення 
висновків (Huber, 2009). 

Навчання на основі дослідження переслідує 
чотири освітні цілі:

•–когнітивна стосується теоретичних та 
емпіричних спеціальних знань і методів до-
слідження, вміння критично осмислювати ре-
зультати дослідження, наукові публікації, а та-
кож оцінювати процес власного дослідження 
та себе як дослідника;

•–соціальна стосується, з одного боку, та-
ких комунікативних навичок, як активне слу-
хання, надання конструктивного зворотного 
зв’язку або представлення результатів дослі-
дження для цільової групи; а з іншого – здат-
ності продуктивно працювати в команді та 
сприймати критику;

•–практична залежить від певної дисциплі-
ни чи наукового дослідження: наприклад, без-
печне та рутинне поводження з лабораторними 
матеріалами та хімічними речовинами, техніч-
ними пристроями та цифровими додатками;

•–афективно-мотиваційна – здатність 
справлятися з емоційними викликами проце-
су дослідження: емоційну саморегуляцію у ви-
падку невпевненості, розчарування, страху чи 
гніву, здатність до самомотивації, переживан-
ня самоефективності чи радості від виконання 
власної роботи (Huber, oD). 

Розробники проєкту Humboldt reloaded роз-
глядають різні варіанти впровадження навчання 
і викладання на основі дослідження відповідно 
до зростаючої складності та підвищення актив-
ності студентів, ступеня їхньої самостійності. На 
основі цих критеріїв виокремлено 3 варіанти на-
вчання і викладання на основі дослідження. 
Усі три варіанти пов’язані з певними вимогами 
до студентів і викладачів, визначають їхні різні 
ролі, а також види діяльності.

1.–Навчання, базоване на дослідженнях – 
навчання розуміти дослідження. Передбачає 
повідомлення викладачів про методи наукової 
роботи або самостійне вивчення їх студента-
ми; аналіз та обговорення процесу досліджен-
ня, методів дослідження, планів дослідження, 
а також його висновків і результатів.

2.–Навчання, орієнтоване на дослідження – 
впровадження елементів дослідження в прак-
тику. Його мета – практикувати такі дослід-
ницькі методи і прийоми наукової роботи, як 
дослідження, цитування, академічне письмо, 
практичне написання наукових робіт.
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3.– Дослідницьке навчання – активна участь 
у дослідницькому процесі: формулювання 
дослідницьких питань і здійснення частини або 
всього процесу дослідження (Reinmann, 2015).

Акцентуємо увагу на зміні ролі викладача в 
навчанні і викладанні на основі дослідження. 
Цей підхід вимагає цілеспрямованої 
зосередженості на студентоцентрованому 
навчанні. Викладачі повинні створити освітнє 
середовище, орієнтоване на дослідження, для 
виконання студентом дослідницького проєкту 
самостійно або в групі. Це жодним чином не 
означає, що роль вчителя стає менш важливою; 

вона трансформується в модератора, активатора 
чи супервізора в процесі навчання. У цьому 
сенс викладач бере на себе відповідальність 
за розроблення освітнього середовища, яке 
дає змогу студентам самостійно планувати, 
виконувати та оцінювати дослідницький 
проєкт повністю або певні його цикли, тобто 
навчатися в автентичних наукових контекстах 
(Huber, oD, S. 10, 11).

Узагальнено модель організації різних форм 
навчання і викладання на основі дослідження, 
розроблену в Гоенгаймському університеті, 
представлено на рис. 1.

Humboldt reloaded пропонує поступово під-
вищувати ступінь впровадження навчання і 
викладання на основі дослідження протягом 
вивчення студентами навчальної дисциплі-
ни чи на міждисциплінарній основі. Студенти 
можуть, наприклад, ознайомитися з теоретич-
ними підходами до предмета на лекції, критич-
но обміркувати на семінарі, практично засто-
сувати їх у певних видах самостійної роботи 
чи в студентському дослідницькому проекті. 
Використання активних та інтерактивних ме-

тодів викладання спонукає до активної розу-
мової й практичної діяльності під час засво-
єння навчального матеріалу. Освітній процес 
організований таким чином, щоб усі студенти 
брали участь у процесі пізнання: вони обміню-
ються інформацією, аналізують її, зважують 
альтернативні думки, беруть участь у диску-
сії, моделюють ситуації, оцінюють дії інших і 
свою власну поведінку, приймають продумані 
рішення, тобто спільно розв’язують навчальні 
і наукові проблеми, занурюючись у реальну 

Рис. 1. Модель організації різних форм навчання і викладання на основі дослідження

Джерело: Reinmann (2015). Heterogenität und forschendes Lernen: Hochschuldidaktische 
Möglichkeiten und Grenzen. S. 127.
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атмосферу наукового співробітництва (Буль-
вінська, 2019). Humboldt reloaded також перед-
бачає впровадження в навчання студентів як 
повного дослідження, так і певного його ета-
пу, наприклад формулювання дослідницького 
питання, планування та дизайн дослідження, 
збір та оцінка даних тощо для впровадження 
дослідницького навчання на всіх рівнях вищої 
освіти. 

Humboldt reloaded пропонує поради викла-
дачам для впровадження викладання на осно-
ві дослідження. На сайті розміщено теоретич-
не обґрунтування цього підходу, опис різних 
форм і методів навчання і викладання на основі 
дослідження, модель його організації, детальна 
циклізація процесу дослідження з оглядом ці-
лей, можливого змісту студентських наукових 
проєктів, додаткових університетських матері-
алів та посилань на відповідну літературу в ін-
тернеті. Виокремлені поради щодо спеціальних 
форм дослідницького навчання і викладання: 
міждисциплінарних досліджень; спільного на-
вчання, у якому студенти виконують ролі як 
викладачів, так і учнів (Peer Teaching and Peer 
Tutoring); дослідницького навчання у великих 
групах. Для викладачів – керівників студент-
ських проєктів команда Humboldt reloaded орга-
нізовує інформаційно-консультаційні заходи 
та пропонує індивідуальну підтримку. Окрема 
сторінка сайту присвячена письмовому семі-
нару щодо порад і рекомендацій з академічного 
письма та підготовки презентації дослідження 
в різних форматах – реферат, лекція, постер, а 
також написання наукового тексту з урахуван-
ням вимог академічної доброчесності. 

З командою Humboldt reloaded співпрацює 
кафедра дидактики вищої школи. Вона про-
понує для викладачів програму професійного 
розвитку, яка складається з 3-х модулів: Базо-
вий курс викладання та навчання в універси-
тетах; Викладання в окремих предметних об-
ластях (поглиблений модуль); Індивідуальний 
модуль, спрямований на розроблення персо-
нального викладацького портфоліо, виконан-
ня модульної роботи з практики викладання, 
розроблення і проведення заходів експеримен-
тального характеру. Кафедра дидактики вищої 
школи організовує заходи щодо підвищення 
викладацької компетентності, зокрема щодо 
онлайн-викладання, змішаного навчання, роз-
роблення цифрових курсів тощо. Також кафе-
дра пропонує можливості індивідуальних кон-
сультацій та професійного розвитку відповід-
но до потреб кожного викладача. 

Сайт Humboldt reloaded веде реєстр усіх 
студентських дослідницьких проєктів з 2011 
р. Оскільки традиційно Universität Hohenheim 

спеціалізується на сільському господарстві 
та природничих науках, а також має у своїй 
структурі Факультет бізнесу, економіки та со-
ціальних наук, більшість проєктів пов’язані 
саме з цими галузями науки. Для прикладу ми 
вибрали одного з переможців 2021 р. – проєкт 
студентів Інституту комунікаційних дослі-
джень «Комунікатор шукає цільову групу: очі-
кування молоді щодо спілкування про підпри-
ємство в соціальних мережах» (Kommunikator 
sucht Zielgruppe: Erwartungen junger Menschen an 
die Social-Media-Kommunikation von Vereinen). 

Цей проєкт цікавий практичною співпрацею 
з роботодавцем – будівництвом швидкісної лі-
нії залізниці Штутгарт – Ульм. Підприємство 
використовує різні канали комунікації зі спо-
живачами, зокрема соціальні мережі. Співпра-
ця виникла через бажання підприємства роз-
ширити охоплення цільової групи, насамперед 
молоді. Метою студентського проєкту було 
теоретично обґрунтувати та емпірично до-
слідити очікування молодого покоління щодо 
комунікації в соціальних мережах, а також ви-
значити конкретні напрями дій підприємства з 
її розширення. 

Після вивчення наукової літератури та об-
говорення з представниками підприємства 
студентами було сформульовано 4 основні до-
слідницькі питання:

1. Як використовують соціальні мережі 
представники різних вікових груп (покоління 
Y / покоління Z)?

2. Як вони сприймають залізничний проєкт 
Штутгарт – Ульм?

3. Які очікування різних вікових груп від 
спілкування в соціальних мережах?

4. Як представники різних вікових груп 
оцінюють існуючий зміст проєкту Штутгарт – 
Ульм?

Емпіричне дослідження мало на меті аналіз 
того, якими ЗМІ та соціальними мережами і з 
якою метою користуються респонденти в за-
лежності від віку; вивчення їхньої обізнаності 
та оцінки залізничного проєкту, а також очіку-
вання опитаних від публікацій щодо проєкту. 
У підсумку підприємство отримало рекомен-
дації щодо збільшення його присутності в соці-
альних мережах, якості розміщеного контенту, 
розширення комунікації з молоддю. 

Це студентське дослідження було пред-
ставлене у вигляді лекції, а також посте-
ру на щорічній студентській конференції в 
2021 р. (Humboldt reloaded-Jahrestagung 2021. 
Universität Hohenheim).

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Викладання на основі досліджень ви-
магає від академічного персоналу активної до-
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слідницької діяльності і залученості в сучасний 
науковий процес, високого рівня професійної 
компетентності, умінь користуватись іннова-
ційними методами і технологіями викладання, 
а також умінь створювати освітнє середовище, 
орієнтоване на дослідження. На розвиток цих 
компетентностей у викладачів визначальний 
вплив мають 2 чинники: орієнтація інституцій-
ної політики й корпоративної культури закладу 
вищої освіти на впровадження системи викла-
дання на основі досліджень, а також існування 
програм професійного розвитку викладачів 
в університеті, спрямовані на удосконалення 
існуючих професійних компетентностей і на-
буття нових. Аналіз сайтів Університетського 

коледжу Лондона і Гоенгаймського універси-
тету засвідчив спрямованість цих закладів ви-
щої освіти на впровадження власної універси-
тетської системи викладання на основі дослі-
джень, а також широкі програми професійного 
розвитку викладачів для підготовки до нього, 
які включають не тільки тренінги, а й індивіду-
альні консультації і семінари, менторську під-
тримку від більш досвідчених колег, посібники, 
наукові ресурси, онлайн-довідники тощо. 

Перспективи подальшого розвитку поляга-
ють у вивченні підготовки викладачів до впро-
вадження викладання на основі досліджень як 
напряму професійного розвитку в закладах ви-
щої освіти України.
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The article deals with preparation of lecturers for research-based teaching in the framework of professional 
development programs at European universities. It has been noted that the development of professional 
competencies among lecturers, necessary for such teaching, is determined by 2 factors: the orientation of 
the institutional policy and corporate culture of a higher educational institution towards the introduction of 
a holistic system of teaching based on research, as well as professional development programs at university 
aimed at improvement of existing professional competencies and acquisition of the new ones. The article 
analyzes the experience of University College London (UK) and the University of Gohenheim (Germany) 
in preparation of lecturers for research-based teaching. It has been confirmed that these higher educational 
institutions have implemented a holistic research-based teaching system, as well as extensive professional 
development programs for lectures to prepare them for such teaching, including not only trainings, but also 
individual consultations and seminars, mentoring support from more experienced colleagues, manuals, 
scientific resources, online directories, etc. The article presents actual examples of introduction by lecturers of 
a holistic research-based teaching system into the educational process at all educational levels.

Key words: research-based teaching; lecturers; programs of lecturers’ training; professional 
development; university.


