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СТУДЕНТСЬКІ ЕКСПРЕС-ДОСЛІДЖЕННЯ
В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Анотація. У статті представлено результати
організації освітньої взаємодії викладачів і студентів
вищого педагогічного навчального закладу на засадах
наукового дослідження. Підкреслюється думка, що
сучасна вища школа впевнено набуває статусу школи
мислення, а не школи пам’яті, а наукова діяльність
суб’єктів освітнього процесу в ній – вектора формування
професійної компетентності. Автор наголошує на тому,
що студентські експрес-дослідження є першим і
необхідним кроком залучення студентів до наукової
діяльності. Метою цих досліджень є мотивація
пізнавальної діяльності студентів і підготовка їх до
самостійного наукового пошуку. Швидкість проведення й
отримання результатів сприяють включенню майбутніх
фахівців у професійну діяльність, спонукають до
дослідницької діяльності.
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Вступ. В умовах надстрімкого розвитку суспільства
питання підготовки до професійної діяльності майбутніх
фахівців набуває все більшої актуальності. Це пояснюється
насамперед вимогами соціуму до рівня освіченості й
конкурентноздатності молодих фахівців, а також запитами
студентської молоді до якості вищої освіти. Мотивовану до
навчання молодь не задовольняють традиційні форми
організації навчання – лекції, семінарські та практичні
заняття. Більшість студентів нині поєднують навчання і
роботу за профілем кваліфікації, яку здобувають. Лекція
для них перестала бути єдиним джерелом отримання
фахової
інформації.
Інтернет-ресурси,
психологопедагогічна література, досвід практичної діяльності
забезпечують студентам можливість здобуття необхідних
знань у зручному форматі й часовому вимірі, тому лекційні
заняття вони часто пропускають, на традиційних
семінарських заняттях не виявляють активності, а
реферати “скачують” з Інтернету.
Вища школа шукає нові, сучасні, методи й форми
організації навчання студентів. Одним зі шляхів
перебудови освітнього процесу в сучасних університетах є
навчання, побудоване на дослідженні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
професійної
підготовки
майбутніх
педагогів
висвітлювались у працях А. Алексюка, Л. Артемової, В.
Кременя, В. Кузя, В. Кушніра, О. Мороза, І. Підласого, О.
Пєхоти, В. Радула, О. Савченко, Р. Скульського, І.
Смолюка, М. Ярмаченка та інших. Щодо особистісного й
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професійного розвитку майбутнього педагога в умовах
університетської освіти, то його процес і механізми
описано в роботах Ю. Бабанського, С. Гончаренко, О.
Дубасенюка, Н. Кічук, М. Лещенка, С. Мартиненко, І.
Підласого, С. Сисоєвої, Л. Хоружої, В. Юрченка та інших.
Сучасним тенденціям розвитку змісту дошкільної освіти та
підготовці фахівців цієї галузі присвячені праці Г.
Бєлєнької, А. Богуш, С. Вітвицької, І. Дичківської, Н.
Казакової, Є. Карпової, Л. Козак, О. Кучерявого, Н.
Лисенко, Л. Машкіної, Т. Поніманської.
Зокрема, у працях Л. Артемової, Г. Бєлєнької, С.
Сисоєвої [1, 2, 3, 4] наголошується на необхідності
побудови освітнього процесу у вищій школі на засадах
співпраці викладача і студентів над зʼясування проблемних
питань навчання й виховання дітей і молоді. Ця співпраця
передбачає не лише міркування й дискусії, а й спільну
постановку і зʼясування проблемних питань засобами
наукового дослідження. Автори єдині в думці, що сучасна
вища школа впевнено набуває статусу школи мислення, а
не школи пам’яті, і наукова діяльність суб’єктів освітнього
процесу в ній – вектора формування професійної
компетентності майбутніх педагогів. Проте питання
побудови освітнього процесу в університетах на засадах
дослідження і підготовка студентів до його здійснення ще
потребують конкретизації й алгоритмізації.
Мета статті полягає у висвітленні підходу до
організації освітнього процесу у вищих навчальних
закладах на засадах наукового дослідження cтудентів і
викладачів, що стає основою опанування майбутніми
фахівцями кожної з фахових методик.
Завдання:
˗ презентувати досвід проведення студентами
спеціальності “Дошкільна освіта” експрес-досліджень у
межах вивчення фахових методик.
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Наукова
новизна.
Обґрунтовано
доцільність
використання експрес-досліджень фахового спрямування у
роботі зі студентами першого курсу спеціальності
“Дошкільна освіта”. Представлено тематику досліджень,
що може бути використана в контексті вивчення
студентами таких фахових дисциплін, як вступ до
спеціальності, дошкільна педагогіка, методика розвитку
мовлення дітей дошкільного віку та інших.
Виклад основного матеріалу. Результати тривалих
спостережень освітнього процесу у вищому педагогічному
закладі та спілкування зі студентами як в аудиторіях
університету, так і поза їх межами, дозволяють
констатувати: особливістю сучасного студентства є
спрямованість на практичну діяльність. Тобто у студентів
домінує прагматизм у підході до отримуваної під час
освітнього процесу інформації. Оскільки більшість
сучасних студентів правомірно прагнуть досягти
самостійності й незалежності від старшого покоління,
якомога швидше розпочавши трудову діяльність, вони
намагаються поєднувати навчання і роботу за фахом. У
професійній діяльності молоді люди прагнуть до визнання
і намагаються довести власну фахову компетентність.
Навчання для них – можливість отримати необхідну
професійно
значущу
інформацію
та
оволодіти
практичними навичками, що забезпечують успішність
виконання професійних обов’язків. Тому навчальний
матеріал студенти сприймають крізь призму трьох
основних питань: Що це таке?, Для чого мені це потрібно?,
Чи буде ця інформація мені корисною у професійній
діяльності?
Дослідження, проведене в Київському університеті
імені Бориса Грінченка, показало, що на першу лекцію з
кожного навчального предмета приходить від 93 до 100%
студентів. Надалі цей показник починає змінюватись.
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Якщо
отримуваний
теоретичний
матеріал
є
практикоорієнтованим і студенти розуміють для чого він
їм необхідний зараз і як його можна використати в
майбутній професійній діяльності, присутність на
наступних лекційних заняттях не зменшується. Якщо ж
викладач не може цього показати, інтерес студентів до
навчальної дисципліни стрімко падає.
Насамперед
показати
значущість
теоретичної
інформації викладач може на матеріалі власного наукового
дослідження, яке він здійснював раніше чи здійснює зараз
у контексті дисципліни, що вивчається. Цікавий варіант –
запропонувати студентам порівняти результати (часткові
фрагменти), отримані викладачем під час власного
дослідження, з даними інших вітчизняних та/чи
зарубіжних досліджень, або з результатами експресдосліджень, здійснених самими студентами. Для студентів,
які опановують педагогічну професію, такі дослідження є
надзвичайно цікавими. Вони дозволяють, по-перше,
оволодіти ретроспективним методом дослідження, подруге – побачити як змінюються діти відповідно до змін
соціуму (їхні інтереси, уподобання, ідеали, цінності, ігри,
мотивація до діяльності, ставлення до об’єктів
навколишньої дійсності, суспільних подій і явищ), а
відповідно й отримані під час досліджень результати; потретє – використати на практиці діагностичні методики і,
як результат, оволодіти певними професійними вміннями
та усвідомити значущість теоретичного матеріалу для
успішної навчальної й професійної діяльності.
Наукове дослідження – процес вироблення нових
наукових знань, що характеризується об'єктивністю,
достовірністю, відтворюваністю, точністю, доказовістю і
певним ступенем новизни. В університетах – це один з
видів навчальної діяльності студентів, що в умовах
сучасного освітнього процесу набуває ознак домінуючого.
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Навчальні науково-дослідницькі завдання включені до
змісту кожної з навчальних програм і передбачають
виконання їх усіма студентами.
Раніше, традиційно, до наукового дослідження
студентів залучали через роботу в наукових гуртках,
написання курсових, дипломних, магістерських робіт.
Процес виконання наукової роботи був пролонгованим у
часі, а результати фіксовані на заключному етапі. Інший
підхід використовується в навчанні, заснованому на
дослідженні.
Студентів, за такої побудови освітнього процесу, з
першого курсу занурюють у педагогічну практику.
Практика дає їм “живу” інформацію, поштовх до роздумів,
висвітлює
професійні
проблеми,
що
вимагають
розв’язання. Водночас вона мотивує звернення cтудентів
до теорії, у розпорядженні якої є напрацьований комплекс
понять, категорій, методів, практичних рекомендацій.
Одним із завдань першої, навчальної психологопедагогічної практики студентів спеціальності “Дошкільне
виховання”, яка проходить у другому навчальному
семестрі, є формування низки фахових умінь:
комунікативних: спілкування з дітьми, батьками,
педагогами
навчального
закладу;
організаційних:
організовувати процес спостереження за дітьми,
здійснювати
самоспостереження,
моделювати
індивідуальну траєкторію розвитку дитини, здійснювати
взаємодію з батьками вихованців; дослідницьких: уміння
доцільно
використовувати
методи
педагогічного
дослідження та аналізувати отриману інформацію.
Метод дослідження є способом отримання нового
знання, безпосереднім інструментарієм, за допомогою
якого воно здійснюється. Експрес-дослідження – метод,
завдяки якому результати можуть бути отримані дуже
швидко, що найбільше цікавить студентську молодь.
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Насамперед студентів знайомлять з методами експресдіагностики, використовуючи які вони можуть швидко
зібрати необхідну їм інформацію. Експрес діагностика –
[від англ. express — терміновий та грец. diagnosticos —
здатний розпізнавати] — метод аналізу, що дає можливість
вивчення об’єкта, суб’єкта чи явища в найкоротший
термін.
Для педагогічних експрес-досліджень студентам
пропонують
використовувати
методи
емпіричного
дослідження:
спостереження,
опитування
(бесіди,
інтерв’ю, анкетування), тестування, вивчення продуктів
діяльності дітей (малюнків, ігор, результатів праці,
творчих розповідей тощо). Викладачі формують у
майбутніх педагогів розуміння того, що наукове пізнання
розпочинається з визначення проблеми, мети дослідження
та накопичення (збору) фактів, які в подальшому
аналізуються і використовуються для моделювання
освітнього процесу.
На першому курсі навчання студентів спеціальності
“Дошкільна освіта” у Київському університеті імені
Бориса Грінченка така діяльність розпочинається і
виконується студентами у формі індивідуальних
навчально-дослідних завдань, об’єднаних спільною темою
в контексті вивчення курсу “Вступ до спеціальності”.
Наприклад, з метою включення студентів у професійну
діяльність і формування фахової мотивації навчання, як
навчальне завдання, їм ставиться практичне завдання:
поспілкуватися зі знайомою дитиною дошкільного віку (з
кола рідних чи просто знайомих людей), спробувати
самостійно встановити контакт з нею, поставити низку
запитань, записати відповіді. На наступному практичному
занятті в університетській аудиторії отримані результати
порівнюються й узагальнюються, а студенти методом
мозкового штурму спільно доходять висновків. Тему
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першого студентського експрес-дослідження, як і питання
до дітей, визначає і пропонує викладач. Наприклад,
розглядаючи тему “Професіограма вихователя”, ми
пропонували студентам поцікавитися думкою дітей про те,
якого вихователя вони хотіли б мати в дошкільному
закладі. Пропонували поставити дітям такі запитання:
Хороший вихователь – він який? Як ставиться до дітей?
Що має вміти робити? Про що з ним хотілося б
поговорити?
Опитати кожному студенту необхідно було п’ять дітей.
Але якщо студентська група налічує 30 осіб, то загальна
кількість дітей, що стали респондентами, сягає 150.
Відповідно, якщо академічних груп на потоці дві-три,
кількість опитаних дітей збільшується в два-три рази. На
такій вибірці вже можна встановлювати певні тенденції й
закономірності, робити висновки й коригувати вимоги до
майбутніх фахівців. Так, наприклад, проаналізувавши
відповіді дітей на поставлені запитання, студенти
дізналися, що хороший вихователь не просто той, хто
доглядає їх за відсутності батьків, а людина, з якою можна
бігати і гратися, яка завжди відповість на запитання,
навчить хлопчиків основам бойових мистецтв, дасть
погратися в ігри на своєму смартфоні, ніколи не буде
робити “сердите обличчя”. А ще хороший вихователь, за
словами дітей, має бути смішним, ласкавим і щасливим.
Відповіді дітей змусили студентів подумки повернутись у
своє дитинство, пригадати свого вихователя в
дошкільному закладі, замислитись і провести самоаналіз
свого бачення ідеального образу педагога.
Інше індивідуальне навчально-дослідне завдання, яке
ми пропонували студентам, – упродовж декількох днів
поспостерігати на найближчому ігровому майданчику за
іграми дітей дошкільного віку: визначити, у які ігри
найчастіше грають діти, яке місце в ігровій діяльності
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посідають сюжетно-рольові ігри, що покладено в основу
ігрового
сюжету
(події
навколишнього
життя,
літературний чи телевізійний сюжет тощо). На
практичному занятті отримані результати підлягали
обробці: ранжуванню, систематизації, обрахункам,
узагальненню. Таким чином у студентів, на основі
самостійно отриманої й узагальненої інформації,
формувалося ставлення до провідного виду діяльності
дошкільнят – гри і власного навчання як базисної
платформи для набуття фахових компетентностей з
керівництва грою дітей. Вони переконались, що ігрова
діяльність сучасних дітей зміщена в площину віртуальної
реальності, сюжетно-рольові ігри дітей короткотривалі (3–
15 хвилин) і фрагментарні, в основу ігрового сюжету
впонад 80% ігор покладені сюжети з телеекрана чи
комп’ютерних ігор. Це дало привід замислитися над тим,
чому діти перестали відтворювати в іграх життя дорослих,
зокрема їхньою професійну діяльность, чому немає
сюжетів з літературних творів, чому головні ролі не
відображають людей, а лише людиноподібних монстрів –
черепашка-ніндзя, тачки, людина-Павук, роботи, зомбі та
інші.
Надалі, розглядаючи вікові особливості дітей
дошкільного віку і вплив ігрової діяльності на їхній
розвиток, ми апелювали до інформації, що була зібрана й
узагальнена студентами. Порівнювали її з даними,
отриманими завдяки використанню студентами методу
ретроспекції – уявного вибудовування в певний часовий
ряд минулих подій життя. Студентам пропонувалося
поглянути у своє минуле із сучасності, пригадати, у які
ігри грали вони, як довго могла тривати гра, що складало її
зміст, звідки бралися сюжети. Спільно аналізувалися
можливі причини таких суттєвих відмінностей між іграми
дітей, яких розділяє всього одне покоління. На піку
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обговорення виникло питання: у які ігри грали батьки і
представники старшого покоління? Це спонукало до
подальшого розгортання процесу вивчення проблеми зміни
ігрової діяльності в часовому вимірі, розробки анкет для
дорослих, міркування над формулюванням питань тощо. У
результаті побудови навчальних занять на матеріалі
студентських досліджень, вони ставали “живими” й
цікавішими для них. З’явився інтерес до наукової
літератури з питань історії виникнення та розвитку ігрової
діяльності.
Варіанти завдань для студентів були різноманітними: на
основі самостійних спостережень і бесід з учителями
початкової школи зібрати інформацію про особливості
адаптації дітей, які відвідували, і тих, хто не відвідував
дошкільний навчальний заклад до навчання в школі,
описати їхню поведінку; на основі бесід з дітьми
визначити розуміння ними таких абстрактних понять, як
“цінність”, “дружба”, “любов”, “щастя”, “Батьківщина”
тощо. Оскільки відповіді дітей завжди цікаві й
непередбачувані, їх збір, презентація й аналіз не залишали
студентів байдужими, мотивували до подальших
досліджень. Найбільшу зацікавленість викликало у
студентів словотворення дітей – тобто їхнє вміння
створювати нові слова на основі вражень від спостережень
за об’єктами і явищами природи, подіями суспільного
життя, давати назви невідомим предметам, вигадувати
фантастичні
образи.
Перлини
дитячої
творчості
занотовувались і презентувались. Так студенти дізнались,
що восени буває не лише листопад, а й жоржинопад (з
жоржин облетіли пелюстки), яблукопад, горіхопад і
листокруж
(коли
листя
кружляє).
Салют,
за
висловлюванням дітей, буває великий – “дощиком з-під
парасольки” і маленький – “салютинками” (поодинокими
зірочками). У темряві можуть жити страшні “мряки”,
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“кукусюндри” і “чорноморди”, а на сонячній галявині
живуть “сонячні зайчики”, “сонячні ельфики” і “сонячні
добрики”.
На нашу думку, зміст навчального матеріалу, у контекст
якого вплетені дані невеликих студентських досліджень, є
наближеним до практичної діяльності, яку студенти
самостійно спостерігають і вивчають, а отже, і більш
практикоорієнтованим, зрозумілим і цікавим. Факти й
сюжети спостережень для аналізу нами зберігались і
використовувались у наступному на заняттях з дошкільної
педагогіки, фахових методик, вплітаючись у контекст
теми, що вивчалась, а також на іспитах, для перевірки
сформованості професійних умінь.
Уміння збирати, аналізувати й узагальнювати факти
дозволяє студентам з перших кроків навчання у виші
налаштуватися на активну дослідницьку діяльність у
процесі опанування майбутнього фаху, робить навчальний
процесь цікавішим і практично орієнтованим. Це перший
крок залучення студентів до науково-дослідницької
роботи.
Наступний крок – ознайомлення з класичними і
новітніми науковими дослідженнями у фаховій сфері, що
підтверджують, пояснюють, інтерпретують, або й
заперечують отримані студентами під час експресдосліджень факти. Найкраще здійснюється така робота в
невеликих групах на засіданні наукового гуртка чи
проблемної групи. Як показує досвід роботи зі
студентською аудиторією, найцікавішими для них
виявляються дослідження, що були проведені їхніми
викладачами і які можна детально обговорити, оперуючи
фактичними матеріалами більше, ніж теоретичними
положеннями. Це покладає обов’язок на кожного
викладача вищої школи – займаючись викладанням, не
виходити з поля самостійних наукових досліджень,
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втілювати їх у навчальний процес і залучати до них
студентів.
Ефективним засобом мотивації студентів до експресдосліджень є долучення їх до наукового пошуку викладача.
Це третій крок у просуванні на шляху навчальнодослідницької діяльності. Користуючись рекомендаціями
викладача та запропонованими ним методиками, студенти
долучаються до збору необхідної для дослідження
інформації, фіксують та аналізують факти. Природна
цікавість спонукає їх дізнатися: для чого проводиться
дослідження? Чи проводив раніше хтось з науковців
подібне дослідження в нашій країні, за кордоном? Де і з
якою метою будуть використані його результати? Чи
можна довіряти отриманим даним? Чим допомогти? Які
методи дослідження використати?
Поступово, від курсу до курсу обсяг і складність
набутих у процесі виконання наукової роботи знань, умінь,
навичок зростає. У студентів з’являється бажання
самостійно отримати відповіді на запитання, що
виникають у процесі фахової підготовки. Для цього вони
використовують метод дослідження, обговорюють план
його проведення і результати на індивідуальних
консультаціях з викладачем і в студентській аудиторії.
Тобто роль помічника викладача-дослідника вони
змінюють на роль дослідника. Невелика наукова робота на
основі зібраних фактів і самостійних узагальнень на
першому курсі; глибша – курсова з психології на другому;
ще об’ємніша за обсягом і глибиною курсова з дошкільної
педагогіки чи однієї з фахових методик – на третьому курсі
і ґрунтовна кваліфікаційна робота на випускному курсі –
ось шлях, який проходить кожен студент під час навчання.
Ми спостерігали, як, занурюючись у науководослідницьку діяльність, студенти в прискоренішому темпі
оволодівають спеціальністю, досягають вищих результатів
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у навчанні. Під час виконання практико-орієнтованих
завдань розвивається їхнє творче мислення та
індивідуальні
здібності,
формуються
навички
дослідницької діяльності і звичка застосовувати теоретичні
знання у своїй практичній роботі.
Ми переконались, що навчання, побудоване на засадах
наукового дослідження, відповідає інтересам і потребам
сучасних студентів, забезпечує формування професійної
мотивації навчання, сприяє розширенню теоретичного
кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця.
Окрім того, сам процес навчання стає живішим та
цікавішим і реалізує завдання випереджувальної
підготовки майбутнього фахівця до динамічності
професійної діяльності та необхідності постійного
здійснення її на науковій основі.
Висновки. Експрес-дослідження є першим і необхідним
кроком залучення студентів до наукової діяльності. Метою
цих досліджень є мотивація пізнавальної діяльності
студентів і введення з першого року навчання у
дослідницьку діяльність, яка є складником роботи кожного
педагога. Можливість безпосереднього контакту з дітьми,
самостійного збору й аналізу фактів, співпраці з
викладачем-науковцем задовольнять потребу студентів у
пізнанні й самостійності водночас, готують до наступних
самостійних досліджень. У своєму просуванні до
ґрунтовного самостійного дослідження у форматі
випускової кваліфікаційної роботи студенти проходять
декілька етапів. Перший з них – експрес-дослідження в
межах фахового предмета. Це може бути “Вступ до
спеціальності”, “Дошкільна педагогіка”, “Методика
розвитку мовлення дітей” тощо. Результатом його є
накопичення й систематизація фактів. Уміння збирати,
аналізувати й узагальнювати факти, порівнювати їх з
даними інших дослідників і доходити висновків є основою
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професійної діяльності педагога. На основі цих умінь
надалі формуються такі необхідні для майбутньої професії
вміння прогнозувати, моделювати й організовувати власну
діяльність. Під час систематичних експрес-досліджень, що
проводяться в межах кожної з фахових методик, у
студентів
розвивається
увага,
спостережливість,
наполегливість, відповідальність, творчий підхід до
здійснюваної роботи, критичне мислення та інші, необхідні
для педагога якості. Опанувавши методами експресдослідження на перших курсах навчання, студенти з
успіхом виконують складніші наукові роботи на старших
курсах, у них формується стійкий інтерес до наукової
діяльності.
Нині актуальним лишається питання розробки
індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів
у контексті змісту фахових методик, а також цікавих
сучасних форм презентації отриманих даних. Перспективи
подальших досліджень ми вбачаємо в розробці
міждисциплінарних
навчально-дослідних
завдань,
створенні навчальних сайтів з елементами відеопрезентацій для студентів, упровадженні нових форм
проведення практичних занять – спільних для студентів
різних курсів, які працюють над спільною науковою
темою.
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АBSTRACT. The article is devoted to the results of the
organization of educational interaction between teachers and
students of a higher pedagogical educational institution on the
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basis of the scientific research. A modern higher school
acquires the status of the school of thought rather than memory
and the scientific activity of its educational process actors
becomes a vector of forming the professional competence. The
author emphasizes that students’ express investigations is the
first and essential step in attracting them to scientific activity.
The purpose of these investigations is to develop the motivation
for students’ cognitive activity and prepare them to launch an
independent scientific research. The tempo of making research
and obtaining results contributes to including young specialists
into the professional activity, encourages their research work.
Key words: pedagogical institute, vocational training, first
year students, express research, scientific work.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Аннотация. В статье представлены результаты
организации
образовательного
взаимодействия
преподавателей и студентов высшего педагогического
учебного заведения на основе научного исследования.
Подчеркивается мысль, что современная высшая школа
уверенно приобретает статус школы мышления, а не
школы памяти, а научная деятельность субъектов
образовательного процесса в ней – вектора формирования
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профессиональной компетентности. Автор отмечает,
что студенческие экспресс-исследования – первый и
необходимый шаг привлечения студентов к научной
деятельности. Целью этих исследований является
мотивация познавательной деятельности студентов и
подготовка их к самостоятельному научному поиску.
Быстрота проведения и получения результатов
способствует включению будущих специалистов в
профессиональную
деятельность,
побуждает
к
исследованиям.
Ключевые
слова:
педагогический
институт,
профессиональная подготовка, студенты первого курса,
экспресс-исследования, научная работа.
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