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ВСТУП

Актуальність  і  доцільність  дослідження  проблеми  формування

креативності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки у вищому

навчальному  закладі  спричинено  тими  динамічними  перетвореннями,  які

відбуваються  і  в  політичній,  соціальній,  економічній  сферах  нашої  країни

загалом,  і  у  сфері  освіти  зокрема.  Ці  зміни  передбачають  активізацію

творчого потенціалу майбутніх педагогів, що зумовлені потребою в діяльних,

креативних  фахівцях,  здатних  самостійно  розв’язувати  багатоаспектні

завдання  в  складних,  нестандартних  ситуаціях  професійної  сфери.  На

освітньому  рівні  магістра  ці  вимоги  трансформуються  в  необхідність

формування  у  фахівців  креативності  як  особистісного  новоутворення,  яке

характеризується  розвинутою  інтуїцією,  здатністю  генерувати  нові  ідеї,

підходи, технології навчання та виховання, високим рівнем мотиваційного та

інноваційного потенціалу. 

Найважливішим  чинником  формування  професійної  креативності

магістрів-педагогів  є  науково-дослідницька  діяльність,  яка  повною  мірою

сприяє  розвитку  гнучкого  науково-педагогічного  мислення,  стійкої

професійної мотивації, формуванню системи понять про об’єкти майбутньої

професійної  діяльності  та  її  зміст,  набуттю досвіду  наукової  діяльності  та

розв’язання сучасних педагогічних проблем.

Фундаментальним  теоретико-методичним  підґрунтям  проблеми

формування  професійної  креативності  є  наукові  праці  вітчизняних  і

зарубіжних  учених,  у  яких  виокремлено  такі  напрями  розв’язання

окресленого  питання:  теорія  та  практика  професійного  становлення

майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах (А. Алексюк, Н. Волкова,

В. Гриньова, О. Дубасенюк, В. Лозова, О. Набока, О. Пєхота, В. Стешенко та

ін.);  теорія  формування  та  розвитку  творчої  особистості  (В. Андреєв,

Л. Божович,  Н. Кічук,  О. Лук,  В. Моляко,  С. Сисоєва  та  ін.);  теорія  та

методика  формування  різних  видів  креативності  особистості  (І. Гриненко,
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О. Діденко,  О. Дунаєва,  Н. Макаренко,  Л. Петришин,  Т. Розова,  В. Фадєєв,

В. Фрицюк та ін.).

Різноманітні аспекти становлення науково-дослідницької діяльності та

її вплив на формування особистості педагога висвітлено у фундаментальних

розвідках О. Адаменко, О. Гнізділової, Г. Кловак, О. Микитюка, В. Прошкіна,

С. Сапожникова,  В. Стрельнікова;  сучасних  дисертаційних  роботах

Н. Головіна, В. Литовченко, О. Миргородської, Г. Сомбаманія, С. Щербини та

ін.

Разом із тим, незважаючи на інтенсивні, різнопланові студії, проблему

формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти не було розглянуто в контексті впливу на цей процес науково-дослідної

роботи в умовах навчання педагогів у магістратурі.

Необхідність  дослідження  формування  професійної  креативності

магістрів педагогічної освіти в процесі їхньої наукової діяльності у виші й

результати аналізу теорії та практики навчання в магістратурі дозволили нам

констатувати протиріччя між:

- необхідністю підготовки фахівців із творчо розвиненим мисленням,

креативним підходом до розв’язання  різноманітних практичних завдань та

недостатньою  зорієнтованістю  навчання  педагогів  у  магістратурі  на  цей

аспект особистісного становлення майбутніх магістрів;
- потенційними  можливостями  магістерського  навчання  до

організації  та  проведення  професійно  зорієнтованих  наукових  досліджень,

виховання  креативного  педагога-дослідника  та  віддаленістю  науково-

дослідної роботи від навчального процесу;
- сучасними  вимогами  до  науково-дослідної  роботи  та

недосконалістю форм і  методів  організації  наукових досліджень  у  процесі

підготовки магістрів педагогічної освіти.

Наявність нерозв’язаних питань і суперечностей зумовили вибір теми

дисертаційної роботи:  „Формування професійної креативності майбутніх

магістрів педагогічної освіти у науково-дослідній роботі”.
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Зв’язок  теми  дослідження  з  науковими  програмами,  планами,

темами. Дисертаційну  роботу  виконано  відповідно  до  комплексної  теми

наукових  досліджень  Державного  закладу  „Луганський  національний

університет  імені  Тараса  Шевченка”  –  „Модернізація  діяльності  вищого

закладу  освіти  в  контексті  європейської  інтеграції”  (державний

реєстраційний номер 0103U004993).  Тему затверджено на засіданні  Вченої

ради  Державного  закладу  „Луганський  національний  університет  імені

Тараса  Шевченка”  (протокол № 1 від  29.08.2014 р.)  та  узгоджено Радою з

координації  наукових  досліджень  у  галузі  педагогіки  і  психології  України

(протокол № 7 від 30.09.2014 р.). 

Об’єкт  дослідження:  процес  формування  професійної  креативності

педагогів в умовах навчання в магістратурі.

Предмет  дослідження:  форми  й  методи  науково-дослідної  роботи

задля формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної

освіти.

Мета  дослідження полягає  в  науковому  обґрунтуванні,  розробці  та

експериментальній перевірці форм і методів науково-дослідної роботи задля

формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти.

Відповідно до мети та предмета дослідження визначено такі завдання: 

1. На основі  аналізу  науково-педагогічної  літератури виявити ступінь

розробленості  проблеми  формування  професійної  креативності  майбутніх

магістрів педагогічної освіти.

2. Розкрити сутність науково-дослідної  роботи магістрів як сучасного

педагогічного феномену.

3. Визначити  критерії  й  показники  та  діагностувати  вихідний  рівень

сформованості професійної креативності в майбутніх магістрів педагогічної

освіти.
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4. Змістовно розробити форми й методи науково-дослідної роботи задля

формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти.

5. Експериментально перевірити й оцінити ефективність розроблених

форм  і  методів  науково-дослідної  роботи  задля  формування  професійної

креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти.

Методологічну  основу  дослідження становлять:  загальна  теорія

пізнання, філософські,  соціологічні,  психолого-педагогічні  ідеї  та висновки

щодо суспільних тенденцій модернізації вищої освіти України; ідеї цілісності

щодо сутності педагогічного процесу; системний, особистісно зорієнтований,

діяльнісно-компетентнісний  підходи  щодо  визначення  сутності  та

особливостей формування креативності особистості. 

У  процесі  виконання  наукового  дослідження  враховано  основні

положення Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021

року,  закони  України  „Про  освіту”,  „Про  вищу  освіту”,  „Про  наукову  та

науково-технічну  діяльність”,  Положення  про  організацію  наукової  та

науково-технічної  діяльності  у  вищих  навчальних  закладах  ІІІ – ІV  рівнів

акредитації.

Теоретичною  основою  дослідження є  концептуальні  засади

професійно-педагогічної  підготовки  вчителів  (О. Абдулліна,  А. Алексюк,

В. Буряк,  Н. Волкова,  О. Дубасенюк,  І. Зязюн,  В. Кремень,  Б. Коротяєв,

С. Сисоєва, В. Сластьонін та ін.); теорія та практика формування професійної

й  педагогічної  креативності  та  творчості  (В. Загвязинський,  В. Кан-Калік,

Н. Кічук,  А. Лук,  О. Матюшкін,  В. Моляко,  Л. Петришин  та  ін.);  загальні

питання науково-дослідної роботи в університетах (О. Адаменко, Г. Кловак,

Н. Кузьміна, В. Луговий, О. Микитюк, Н. Ничкало, В. Прошкін, М. Стріха та

ін.).

Для  розв’язання  поставлених  завдань  використано  комплекс  методів

дослідження – теоретичні: аналіз наукової літератури з метою встановлення

стану розробленості досліджуваної проблеми, розкриття основних дефініцій і
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визначення  категоріально-понятійного  апарату  дисертації;  синтез,

узагальнення, систематизація для теоретичного обґрунтування форм і методів

науково-дослідної  роботи  задля  формування  професійної  креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти;  емпіричні: діагностичні

(анкетування, бесіда, інтерв’ювання, тестування, рейтинг; вивчення продуктів

науково-дослідницької  діяльності  магістрантів);  обсерваційні  (пряме  й

опосередковане  педагогічне  спостереження,  рефлексія  власної  професійної

діяльності)  із  метою  визначення  рівнів  сформованості  професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти;  педагогічний

експеримент (констатувальний і формувальний), адаптований відповідно до

завдань дослідження; статистичні методи для опрацювання отриманих даних

і  встановлення  кількісних  залежностей  між  досліджуваними  явищами  й

процесами.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

-  уперше теоретично  обґрунтовано,  змістовно  розроблено  й

експериментально  перевірено  форми  та  методи  науково-дослідної  роботи

майбутніх магістрів педагогічної освіти задля формування їхньої професійної

креативності:  усталені  форми,  адаптовані  відповідно  до  завдань

дослідження:  робота  магістрантів  у  наукових  осередках,  заохочення  їх  до

участі в науковому житті університету; участь у заходах наукової конкуренції

(конференціях,  семінарах,  виставках,  круглих  столах,  лекціях,  дебатах,

інтелектуальних  іграх,  зустрічах  з  відомими  науковцями,  презентаціях

наукових проектів, конкурсах, олімпіадах); апробація результатів досліджень

у наукових виданнях; здійснення досліджень під час науково-педагогічної та

науково-дослідної практик; інноваційні форми: участь у розробці та реалізації

практико зорієнтованих проектів на замовлення закладів освіти, організацій,

установ; участь у грантових програмах та в інших заохочувальних заходах,

спрямованих  на  стимулювання  наукових  пошуків;  участь  у  роботі  школи

магістранта-дослідника;  когнітивні  методи  науково-дослідної  роботи:

сутнісного бачення; евристичних питань і спостережень; порівняння; фактів;
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конструювання  правил,  теорії  та  гіпотез;  помилок;  креативні  методи:

образної картини; „Мозковий штурм”; гіперболізації та аглютинації; а також

організаційно-діяльнісні  методи:  цілепокладання  та  планування;

самоорганізації  навчання;  взаємонавчання;  рецензій  та  рефлексії;

стимулювання;

- удосконалено діагностичний інструментарій для вивчення формування

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-

дослідній роботі;

-  набули  подальшого  розвитку  наукові  уявлення  про  процес

професійної  підготовки  магістрів  в  умовах  їх  активного  залучення  до

наукових  досліджень;  сутність  і  структуру  професійної  креативності

майбутніх магістрів педагогічної освіти; критерії та показники сформованості

зазначеної вище креативності. 

Практичне  значення  результатів  дослідження полягає  в  їхній

достатній готовності до впровадження в освітній процес вищих навчальних

закладів:  розробці програмно-методичного  забезпечення  реалізації  форм  і

методів  науково-дослідної  роботи  задля  формування  професійної

креативності  майбутніх магістрів педагогічної  освіти („Стратегія  реалізації

дослідницького навчання магістрантів педагогічної освіти”, „Положення про

наукове  товариство  студентів,  аспірантів,  докторантів  і  молодих  учених

університету”,  „Положення про університетський конкурс інноваційних ідей

магістрантів  і  аспірантів”,  рейтинг  науково-дослідної  роботи  магістрантів

університету);  запровадженні  в  практику  позааудиторної  роботи  науково-

методологічних  семінарів:  „Сучасні  вимоги  до  підготовки  та  оформлення

наукових досліджень”, „Етика наукових досліджень”, ігротренінгів: „Стартап-

проекти – інновації молодих дослідників”, „Постановка проблеми та пошук

ефективних засобів її розв’язання”, майстер-класу „Педагогічна діагностика”,

навчальних  дискусій:  „Дослідницький  потенціал  –  рушій  до  сталого

розвитку”,  „Освіта та наука в університеті:  разом чи окремо?”,  „Педагог і

креативність: точки перетину”, а також семінарів, спрямованих на залучення
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магістрантів до міжнародних грантових програм, зокрема „Erasmus Mundus”,

„Horizon  2020”;  формуванні  банку  завдань  дослідницького  характеру  для

практичних  занять,  науково-дослідної  та  науково-педагогічної  практик,

олімпіадних  завдань  із  „Дошкільної  освіти”,  „Початкової  освіти”,

„Практичної  психології”,  „Соціальної  педагогіки”  другого  (магістерського)

рівня  вищої  освіти;  доповненні змісту  навчальних  курсів  „Новітні

інформаційні  технології  в  наукових  дослідженнях”,  „Досягнення  сучасної

науки”,  „Інтеграційні  процеси  в  гуманітарних  науках”,  „Наукові  студії”

спеціально розробленими інформаційними блоками, що мають спрямованість

на формування професійної креативності магістрів при організації науково-

дослідної роботи; адаптації пакета діагностичних матеріалів для визначення

рівня  сформованості  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти.

Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі

університетів,  які  здійснюють  підготовку  магістрів  педагогічної  освіти,

зокрема  викладачами  університетів  при  розробки  освітніх  програм,

навчально-методичних посібників і рекомендацій для студентів, керівниками

шкіл  для  підвищення  кваліфікації  вчителів,  які  здійснюють  дослідницьку

діяльність з учнями, студентами й аспірантами університетів для підвищення

їхнього професійного рівня й результативності університетської підготовки.

Результати  дослідження  впроваджено в  навчальний  процес

Державного  закладу  „Луганський  національний  університет  імені  Тараса

Шевченка”  (довідка  № 1/186  від  08.02.2016 р.),  Державного  вищого

навчального  закладу  „Донбаський  державний  педагогічний  університет”

(довідка  № 68-16-07  від  14.01.2016 р.),  КЗ „Харківська  гуманітарно-

педагогічна  академія”  Харківської  обласної  ради  (довідка  № 01-12/12  від

11.01.2016 р.).

Апробація результатів дослідження.  Основні положення, результати

та висновки дослідження обговорювалися й отримали позитивну оцінку під

час  виступів на  науково-практичних  конференціях  різного  рівня:
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Міжнародних  –  „LNU  –  2020  очима  молодих  учених”  (Луганськ,  2014),

„Актуальные вопросы развития экономики и профессионального образования

в  современном  обществе”  (Єкатеринбург,  2015),  „Перспективы  развития

высшей  школы”  (Гродно,  2015),  „Направления  научной мысли”  („Areas  of

scientific thought – 2015/2016”) (Шефілд, 2016);  Всеукраїнських – „Історичні,

філософські, мовні і методологічні умови розвитку сучасної освіти” (Харків,

2014),  „Перший  крок  у  науку”  (Луганськ,  2014),  „Дослідження  молодих

учених у контексті розвитку сучасної науки” (Київ, 2015), „Компетентнісно

зорієнтована  освіта:  якісні  виміри”  (Київ,  2015),  „Cоціально-педагогічний

простір:  виклики сьогодення”  (Старобільськ,  2015);  на  засіданнях  кафедри

педагогіки, соціальної педагогіки, звітних науково-практичних конференціях

професорсько-викладацького  складу  Державного  закладу  „Луганський

національний університет імені Тараса Шевченка” (2013 – 2016 рр.).

Публікації. Результати  дослідження  висвітлено  в  13  одноосібних

публікаціях,  зокрема  6  статей  у  наукових  фахових  виданнях  України,  

1  – у закордонному науковому виданні,  6  – в  інших виданнях,  матеріалах

конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів,

висновків  до  розділів,  загальних  висновків,  9  додатків  на  42  сторінках.

Повний обсяг дисертації – 265 сторінок, із них 199 сторінок основного тексту.

Робота  містить  14  таблиць  та  17  рисунків.  Список  використаних  джерел

містить 225 найменувань (з них 10 – іноземною мовою).
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У НДР

1.1.  Формування  професійної  креативності  педагогів  в  умовах

навчання у магістратурі як психолого-педагогічна проблема

Проблема креативності та її формування у майбутніх педагогів є однією

з  фундаментальних  у  педагогічній  науці,  вона  має  давню  педагогічну

традицію. На сьогодні у науці накоплено величезний фонд наукових знань,

що розкривають різноманітні підходи та аспекти формування креативності як

найважливішої складової професіоналізму та інтерес до цієї проблеми тільки

зростає.  Це  обумовлено,  з  однієї  сторони,  посилення  вимог  до  сучасного

педагога, його компетентності, а з іншої, самим творчим характером навчання

в магістратурі, де наукова складова домінує у змісті та формах навчання.

Виходячи  з  цього,  ми  вважаємо  доцільним  провести  аспектний

вибірковий  аналіз  наукової  літератури  по  проблемі  дослідження,

зосередивши  увагу  на  тих  джерелах,  які  у  максимальному  ступені

співвідносяться з завданнями нашого дослідження.

Ми виділяємо три основних напрямки аналізу наукової літератури.

Перший  напрямок  включає  в  себе  філософську,  соціологічну  та

психологічну літературу, яка може слугувати для нас світоглядні передумови

формування креативності особистості.

Другий напрямок присвячено вивченню історіко-педагогічних аспектів

формування креативності у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії та

практиці.

Третій  напрямок  представлений  джерелами,  що  характеризують

поняття  „креативність”,  його  зміст  та  структуру  в  контексті  фахової
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підготовки майбутніх магістрів.

Переходимо  до  аналізу  першого  напрямку  наукової  літератури.

Теоретичні  філософсько-світоглядні  основи  формування  креативності

особистості  стали  предметом  осмислення  ще  за  античних  часів.  Такі

філософи  як  Платон,  Сократ,  Аристотель  у  рамках  теологічного  підходу

представляли творчість  як  прерогативу  бога,  що є  творцем світу,  а  власне

здатність  до  творчості  розглядали  як  дарунок  богів.  Основоположник

теологічного  підходу  Сократ  вважав,  що  процес  навчання  є  процесом

творчим  і  являє  собою  перехід  від  „небуття  в  буття”.  Він,  за  допомогою

творчих  питань  та  дискусій  з  співрозмовником  допомагав  йому  прийняти

правильне  рішення,  внаслідок  чого  відкривалась  істина.  Інакше  кажучи

Сократ розумів відкриття нових знань як результат творчої діяльності [198,

с. 60–64].

В теорії філософської думки в XVII-XIX століттях творчість трактували

як  найвищу  форму  людської  життєдіяльності.  Таке  розуміння  було

характерним  для  представників  класичного  підходу,  які  вважали,  що

творчість  –  це  основа  формування  креативності.  Так,  Г.  Гегель  у  своєму

трактаті „Філософія духу” визначив риси творчості: домінанту ідеального над

матеріальним у процесі  творчого становлення людини, обмеження свободи

творчої діяльності об’єктивною необхідністю. Далі він розглядав творчість як

діяльність,  тобто  процес  самореалізації,  що  виникає  на  ґрунті  внутрішніх

суперечностей. Цю думку він докладно розвиває у розділі  „Сила уяви”, де

стверджує, що творчість як діяльність спонукається появою сили уяви, яка

виявляється в трьох формах:

 Перша – відтворювальна сила уяви, що має формальний характер;
 Друга – така, яка не тільки викликає певні творчі образи, але й

співвідносить  їх  один  з  одним  і,  таким  чином,  зумовлює  появу  нового

творчого образу;
 Третя – та,  на основі  якої реалізується творчий образ у творчу

ідею, поєднуючись із фантазією та творчою ідеєю [34, с. 287 – 288].
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Представники  іншого,  матеріалістичного  підходу,  до  якого  в  першу

чергу відносяться Е. Блох, П. Енгельмейер, К. Маркс, розглядали творчість як

один з етапів життєдіяльності людини – рух від старого до нового, наділення

природи  творчими  функціями.  Так,  П. Енгельмейер,  поєднав  творчість  із

синтезуючою природою волі та вказав, що за умови підвищеного вияву волі

до  творчості  людина  легко  приймає  рішення  й  вибирає  найоптимальніші,

найраціональніші з-поміж них, а в період зниженої волі до творчості – зникає

й саме бажання творити, не виникають творчі ідеї, а сама ідея не реалізується

[212, с. 114 – 116].

Зовсім  по-іншому  розглядали  творчість  і  креативну  діяльність

прихильники персоналістичного  підходу,  які  стверджували,  що творчість  є

виявом  сублімації,  тобто  відхиленням  інстинктивних  творчих  виявів

особистості,  та  спрямуванням  або  переключенням  творчої  енергії  на

досягнення  результату  креативної  діяльності.  З. Фрейд  взагалі  вважав,  що

творчість належить до сфери несвідомого, абсолютизував її неповторність і у

такий  спосіб  визнавав  непізнаваність  та  несумісність  творчості  з

раціональним пізнанням [196, с. 65 – 132].

Як  фундаментальну  характеристику  особистості  розглядав  творчість

М. Бердяєв. Він виділяв три основних елементи творчості: перший – свобода,

що становить потенціал новизни, другий – талант, третій – увесь оточуючий

світ, де творчість реалізується і з якого черпає себе, тобто стає творчим актом.

Розглядаючи творчий акт у гносеологічному аспекті він указує:

 творчий акт не суперечить гносеології;
 творчий акт  безпосередньо  перебуває  в  бутті,  є  саморозкриттям

сил буття;
 творчий  акт  сам  себе  обґрунтовує  й  не  вимагає  обґрунтування

чимось;
 творчий акт людини відбувається у самосвідомості особистості як

творця;
 творчість  як  досвід  релігійний  не  знає  дуалістичного  поділу  на

суб’єкт та об’єкт [10, с. 45 – 62, с. 128 – 248].
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В  контексті  нашого  дослідження  інтерес  представляє  філософська

світоглядна  концепція  Р. Декарта,  який  розглядав  творчість  як  основу

креативності,  як  процес  розширення  знань  за  допомогою  раціональних

операцій.  Р. Декарт  розглядав  сфери  людського  пізнання  як  складних

раціональних пошуків, раціональної дедукції.  Метод раціональної дедукції,

за думкою Р. Декарта, обумовлений такими чотирма вимогами:

 використовувати за основу положення, які не викликають сумнівів

у своїй істинності;
 розділяти складну проблему на менші;
 поетапно здійснювати перехід від доведеного до недоведеного;
 уникати прогалин в логічному ланцюжку досліджень [52].

У  філософського-антропологічному  та  культурологічному  напрямках

поняття  креативності  роздивлялося  в  наукових  дослідженнях  українських

філософів  Г. Сковороди  та  Ф. Прокоповича.  В  основі  розуміння  суті

креативності як процесу самопізнання особистістю себе та своєї творчості у

Г. Сковороди лежить ідея про поєднання духовного, тілесного й праці. Для

цього, як вважав філософ, у творчої особистості повинні поєднуватися добро

й істина, правда й дружба, але основою має бути праця. Для нас надзвичайно

важливо,  що  Г. Сковорода,  відстоюючи  безмежні  можливості  людського

пізнання,  силу  людського  розуму,  самопізнання  та  самореалізації

стверджував, що від природи в людині закладені великі творчі можливості й

потрібно тільки створити умови для їхнього розвитку [172].

Розкриваючи природу таланту й творчих здібностей, Ф. Прокопович у

своїй  праці  „Про  допоміжні  засоби  красномовства  передусім  про  талант,

науку і вправність” сформулював декілька порад учителям, які вчать „багато,

але  без  успіху”,  тобто  не  звертають  увагу  на  природні  задатки  й  таланти

учнів,  а  саме:  дотримуватися  зв’язку  попереднього  з  наступним,  пильно

розглядати й розмірковувати ідеї, йти від легкого до складного, не прагнути

надзвичайного [14, с. 148–152].

У сучасній філософії ми знаходимо найрізноманітніші точки зору, що
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відображають ті чи інші аспекти формування креативності. Так, Н. Богданова

у  межах  дослідження  філософсько-світоглядних  аспектів  формування

креативності  особистості,  відзначає,  що  основним  етапом  освітянського

формування креативності  особистості  є створення необхідних когнітивних,

морально-етичних,  естетичних  і  ергономічних  умов,  які  можна  створити

завдяки особистісно зорієнтованим і психолого-педагогічним методикам [14,

с. 268]. При цьому, автор особливо підкреслює, що освіта завдяки новітнім

інноваційно-гуманістичним  й  особистісно  зорієнтованим  методам,

методикам, технікам та технологіям перетворює креативність на необхідний

елемент людського життя [14, с. 267].

Найважливішим  філософсько-світоглядним  аспектом  процесу

формування  креативності  особистості  виступають  філософські  принципи

формування  креативності  та  креативної  діяльності,  які  за  своєю  суттю

означають  універсальність  креативних  процесів  як  фактору  становлення

нової світоглядної парадигми глобальної креативності.

Кратко проаналізуємо зміст цих принципів у трактовці В. Яковлева.

Перший  принцип  –  це  принцип  становлення  нового  світобачення

глобальної креативності. Він регламентує саму ідею глобальної креативності,

яка  полягає  в  прийнятті  онтологічного  статусу  креативних  процесів  і

акцентує  увагу  на  творчо-цільовій  діяльності  суб’єкта,  що  є  початковою

стадією формування креативності особистості.

Другий принцип – принцип світоглядної парадигмальності креативної

діяльності. Він допомагає розглянути універсальний механізм креативності в

поєднанні  різних  світоглядних  позицій на  творчість,  як  основу  креативної

діяльності.

Третій принцип – принцип самоорганізації креативної діяльності. Він

базується на синергетичному дослідженні глобальної креативності, процесів

самоактивізації,  самоорганізації,  самовдосконалення  в  процесі  формування

креативної ідеї, тактики, дії, результату.

Четвертий принцип – це принцип значущості креативної діяльності та
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процесів,  суть  якого  полягає  у  тому,  що  креативність  виступає

найважливішим  мотиваційно-цільовим  аспектом  успішності  професійної

діяльності.

Останній,  п’ятий  принцип  –  це  принцип  екології  творчості  та

управління креативними процесами. Він передбачає підтримання творчості

людини в динамічній рівновазі  між природою, технікою й суспільством. У

його  основі  лежить  потреба  креативної  діяльності  в  межах  розумного

практичного використання.

Зі  сказаного  випливає,  що  кожен  із  цих  принципів  пов'язаний  із

філософією креативності, зокрема з філософськими підходами, напрямками,

світоглядними концепціями на творчий процес як основу креативності. Крім

цього,  вони  характеризують  творчість  як  світоглядну  категорію,  що  є

основою загальної програми, яка прагне надати можливість кожній людині

розглядати творчість як витвір, якому притаманне абсолютне прагнення до

креативної діяльності [215, с. 98 – 103].

Продовжуючи аналіз  наукової  літератури на  філософському рівні  ми

звертаємося до сучасних соціологічних досліджень.

Не дивлячись на великі змістові розбіжності  у поглядах та підходах,

більшість вчених розглядає формування креативності як механізм соціальної

самореалізації творчої особистості, а саму креативність як соціокультурний

феномен, що слугує основую суспільного прогресу та розвиває його наукові,

психологічні, педагогічні, філософські, соціальні, культурологічні інтереси.

Так,  К. Ніколенко,  досліджуючи  креативність  та  її  соціальну  роль  у

сучасній  культурі,  вважає  що креативність  можна  визначати  як  феномен і

результат,  які  повинні  знайти  підтримку  в  суспільстві,  або  повністю бути

відхиленими.  При  цьому,  саме  креативність,  яка  виявляється  в  певній

креативній діяльності, суттю якої є продукування креативних універсально-

культурних цінностей, допомагає особистості гармонізувати себе як індивіда,

а також налагодити соціокультурні зв’язки в соціумі [130, с. 180].

Досить  близькі  до  поглядів  К. Ніколенка  дослідження,  проведені
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Г. Лариним.  Аналізуючи  на  основі  історико-гносеологічного  підходу

проблеми креативної діяльності,  як соціального феномену, автор відзначає,

що  креативність  є  соціокультурною  одиницею,  креативна  діяльність

особистості  є  найбільш  плідною  та  сприяє  соціокультурній  активності

творчої особистості, а саме формування креативної особистості відбувається

за  умови  визначення  плідних  форм,  методів  та  моделей  взаємозв’язку

особистості  з  соціумом.  Він  вважав,  що  креативність  як  соціокультурний

феномен  диференціюється  в  певних  сферах  за  наступними  критеріями

„гомокреативусу”:

˗ формування творчого інтелекту, нестандартності  й креативності

нестандартного мислення;
˗ формування  евристичного  почуття,  соціально-культурних  та

духовних потреб, мотивів та інтересів особистості;
˗ формування особистої креативності як творчої репродуктивності,

інноваційності, генеративності;
˗ креативна  реалізація  особистості  в  умовах  сучасної

соціокультурної ситуації [104, с. 4 – 29].

Низка  наукових  соціологічних  досліджень  розглядають  феномен

креативності  скрізь  поняття  „креативний  потенціал”  та  „креативна  дія”.

Н. Карамишева  розглядає  поняття  „креативний  потенціал”  як  основу

формування креативності особистості у процесі життєдіяльності. На її думку,

тільки за допомогою креативної активності особистість може упроваджувати

в дійсність креативну ідею і в процесі креативної діяльності реалізувати її на

практиці.  Сформувати  креативність  можна  лише  за  наявності  в  людини

креативного  потенціалу,  який  становить  сукупність  діяльних  здібностей

людини, які охоплюють нові ідеї, нові інтереси, нові навички, нові оцінки [79,

с. 27 – 34].

Поняття  „креативна  дія”  розглядає  А. Шюц  як  основу  суспільного

прогресу,  що  розгортається  в  часі  за  заздалегідь  складеним  проектом.

Соціолог  стверджує,  що  незважаючи  на  рефлексивність,  притаманну

креативній дії,  особистість  здебільшого діє  без  чітко  визначеної  мети,  але
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ретроспективно аналізує свої  вчинки,  визначаючи їхнє суспільне значення.

Автор звертає увагу на можливість вивчення нових форм поведінки людини,

які  становлять  спонтанний акт,  тобто є  виявом уяви,  мотиву,  інтерпретації

[209, с. 97 – 115].

Продовжуючи  аналіз  першого  напрямку  наукової  літератури,  ми

звертаємося  до  досліджень  креативності  з  позицій  психологічної  науки.

Виокремленні психологічні напрямки вивчення креативності представлені у

дослідженнях  таких  вітчизняних  вчених  як  Т. Галкина,  В. Дружинін,

В. Моляко, Я. Пономарьов та інші, та зарубіжних – Дж. Гілфорд, С. Мідник,

Е. Торренс та інші [33; 55; 121-124; 145; 146; 217; 218; 220; 224].

У  руслі  структурно-системного  підходу  Дж.  Гілфорд  та  Е.  Торренс

зазначили,  що  креативність  є  самобутньою  різновидністю  мислення,  так

званого  дивергентного,  що  допускає  різноплановість  шляхів  вирішення

проблеми,  неординарність  висновків  та  результатів.  Це  мислення

протиставляється  конвергентному,  якому  властивий  пошук  єдино

правильного вирішення проблеми на  основі  аналізу  багатьох  джерел [217;

224].

Сам  процес  формування  креативності  вони  описали  як  структурне

поєднання  творчого  мислення,  інтелекту,  продуктованих  гіпотез  та

подальших труднощів. При цьому психологи розуміють творче мислення „як

процес відчуття труднощів, проблем, прогалин в інформації, елементів, яких

не вистачає, переносів у чомусь, побудови здогадок і формування гіпотез, що

стосуються  цих  недоліків,  оцінки  і  тестування  цих  загадок  і  гіпотез,

можливості  їх  перегляду,  перевірки  та  узагальнення  результатів”  [221].

Виявити сутність креативності допомагають запропоновані Дж. Гілфордом її

параметри, до яких він відносить:

˗ здатність виявляти й формувати проблему;
˗ здатність генерувати велику кількість ідей;
˗ здібність продукувати різнопланові ідеї;
˗ здібність удосконалювати об’єкти, або ідеї, додаючи деталі;
˗ здібність  вирішувати  проблеми  на  основі  аналізу  й  синтезу
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інформації [217].

Продовжуючи  аналіз  психологічної  літератури  з  проблеми,  що

вивчається,  слід  відзначити,  що  більшість  досліджень  у  своїх  наукових

пошуках, розробляючи концепції розвитку творчості так чи інакше в центр

своїх  розміркувань  ставлять  категорію  особистості.  Так,  Я. Пономарьов

вважає,  що з процесом формування креативності  особистості  пов’язані  дві

особистісних  якості  –  інтенсивність  пошукової  мотивації  та  чутливість  до

„побічних” продуктів діяльності. Тобто креативність охоплює інтелектуальну

активність  та  чутливість  до  побічних  продуктів  діяльності.  З  точки  зору

автора, творча людина бачить побічні результати, які є творінням нового, а

нетворча бачить лише доцільні результати, оминаючи новизну. Зі сказаного

випливає, що теорія творчості Я. Пономарьова дає змогу виділити ті якості,

які  сприяють  процесу  творчості,  а  отже  і  формуванню  креативності

особистості  і  психологічну  гнучкість,  силу  творчої  мотивації,  творчий

потенціал особистості.  Крім цього,  як відзначає дослідник, до повноцінної

творчої  діяльності  здатна  людина,  яка  володіє  розвиненим  внутрішнім

планом  дій,  є  творчо  активною,  що  дає  їй  змогу  асимілювати  потрібним

чином  сукупність  спеціальних  знань  у  тій  або  іншій  сфері  діяльності,

необхідної  для  її  подальшого  розвитку;  має  особистісні  якості,  без  яких

неможлива  справжня  творчість.  Для  рішення  задач  нашого  дослідження

надзвичайно  важливим  є  сформульований  ним  принцип  формування,

розвитку та реалізації творчих здібностей – закон ЕРС (етапи, рівні, ступені):

у  розвиненому  психологічному  механізмі  поведінки  етапи  його  розвитку,

трансформуючись, перетворюються на структурні рівні його організації  і є

функціональними ступенями вирішення творчих завдань [147].

В  контексті  особистісного  підходу  безперечний  інтерес  для  нас

представляють  виділені  В. Моляко  ознаки,  які  відрізняють  креативну

особистість від загалу, зокрема такі:

˗ активна,  завжди  чимось  зайнята,  прагне  працювати  більше,  ніж

інші;
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˗ наполеглива в досягненні  поставлених перед нею цілей, вимагає

додаткової інформації від дорослих, ставить багато запитань;
˗ хоче  вчитися,  багато  знати,  досягти  успіху;  заняття  приносять

задоволення, не сприймає навчання як „насильство” над собою;
˗ здатна  краще,  ніж  інші  займатися  самостійно  (наполегливо  та

завзято  вимагає  інформації  про  об’єкти,  в  умовах  шкільного  навчання

самостійного працює з літературою);
˗ вміє  критично  розглядати  навколишню  діяльність  та  прагне

проникнути у  суть  явища,  не  задовольняючись  поверховими поясненнями,

навіть якщо вони для однолітків здаються достатніми;
˗ ставить  безліч  запитань,  зацікавлена  в  задовільній  відповіді  на

них;
˗ заняття  в  школі  для  неї  цікаві  тоді,  коли  використовують

проблемний матеріал;
˗ краще,  ніж  однолітки,  вміє  розкривати  зв'язок  між  явищами  та

їхніми  причинами,  знаходити  спільне  в  об’єктах,  використовувати  логічні

операції, систематизувати, класифікувати [124].

Як  показує  аналіз  наукових  досліджень  і  на  теперішній  час  у  науці

немає єдиного підходу до тлумачення понять „креативність” та „творчість”, їх

взаємозв’язку та розбіжностей.

Для нас найбільш близьким є підхід Л. Виготського, який зазначає, що

розвиток  особистості  відбувається  упродовж  життя  людини,  а  творчість  є

одним  із  найважливіших  критеріїв  особистості,  оскільки  в  процесі  життя

розвивається  уява  як  внутрішній  механізм,  що  забезпечує  вияв  творчості.

Креативність  –  характеристика  особистості,  що  свідчить  про  здібність  до

творчості, вказує на необхідність вияву й розвитку здібностей до створення

нового,  незважаючи  на  те,  чи  буде  це  створене  якою-небудь  річчю

зовнішнього світу, чи відомим настроєм розуму або відчуття [27 – 29].

Для  нашого  педагогічного  дослідження  певний  інтерес  представляє

психологічне дослідження Л. Єрмолаєвої-Томіної, яка визначила вибірковість

прояву творчої активності, що залежить від форм, змісту завдання, від його

складності й провокації на самостійність рішення. Автором під час спроби
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виділити „креативогенні” риси характеру, порівнюючи дві групи з високим і

низьким рівнями творчої  активності,  було  з’ясовано,  що перша група  має

значно  вищу  варіативність  і  неповторність  у  поєднанні  індивідуальних

особистісних якостей, ніж друга. У дослідженні когнітивних процесів обох

випробуваних  груп  була  виявлена  вища  перцептивна  активність  в

особистостей із вищою творчою активністю. Оптимальними для  розвитку

творчого мислення є, з одного боку, конкретність і повнота сприйняття, а з

іншого  –  бачення  можливих  трансформацій  об'єкта  й  внесення  творчого

початку в акт сприйняття. У результаті комплексних досліджень не вдалось

визначити „генеральний” чинник, що визначає міру творчої активності [58,

с. 118 – 126].

В  цілому,  наявний  фонд  психологічних  знань  може  слугувати

серйозною  теоретичною  основою  для  конструювання  та  проведення

педагогічного дослідження проблеми формування креативності майбутнього

педагога.

Переходячи  до  вивчення  наукових  досліджень  другого  напрямку  –

історико-педагогічного  аспекту  формування  креативності  майбутніх

педагогів, ми, в першу чергу, звертаємося до аналізу праць К. Ушинського,

С. Русової, Я. Чепіги, І. Ющишина та ін.

Основою  їх  поглядів  буда  ідея  про  те,  що  формування  творчої

особистості  повинно  будуватися  на  природних  задатках,  з  урахуванням

індивідуальних рис та якостей особистості. К. Ушинський розглядав творчу

особистість  як  основу  формування  креативного  фахівця,  майбутнього

професіонала.  Вчений  стверджував,  що  творча  розумова  праця  є  „чи  не

найважливішою  працею  для  людини”,  адже  „творити  легко  й  приємно,  а

думати – важко” [192, с. 228]. Він вважав, що людина залишається без думки

в голові, не виявляє інтелектуальні здібності та творчо не реалізується, коли

не творить.

Подібних поглядів дотримувалась С. Русова, яка наголошувала на тому,

що  всебічно  розвинена  особистість  повинна  розуміти  життя,  творчо  його
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інтерпретувати та робити свій творчий внесок у розвиток суспільства, а саме:

„особистість має знайти себе у житті, знайти в ньому своє творче місце” [160,

с. 35].  Фундаментом  для  формування  повноцінної  усебічно  розвиненої

особистості  є  вільна,  життєво-творча  людина  та  „культ  особи,  яка  вільно

виявляє усі свої творчі сили” [159, с. 37].

Визначальним у наукових підходах Я. Чепіги є положення о формуванні

активної,  творчо  мислячої  особистості  на  основі  її  природних  задатків.

Учений  писав,  що  „формування  дитини  не  повинно  бути  вигаданим,

штучним…, а природа її  – єдиний ґрунт…” [203, с. 22].  Він відзначав,  що

варто  „не  перетворювати  людську  природу,  а  складати  найсприятливіші

умови  для  всебічного  розвитку  людської  душі  в  згоді  з  психофізичною

природою індивідуума й віднаходити шлях до широкої творчості й діяльності

його духу” [204, с. 15].

З  точки  зору  педагогічних  технологій  вельми  інтересні  погляди

І. Ющишина на роль драматизації в процесі формування творчої особистості,

її творчих здібностей. У своїй праці „Драматизація в школі” він зазначив, що

драматизація  допомагає  створенню  людини  з  яскраво  вираженим власним

„Я”  як  у  творчості,  так  і  у  житті,  адже  „захоплена  театральною роботою

особа вчиться самостійно розпоряджатися своїм голосом, наближуючи його

до змісту мисленнєвого і зворушливого” [213, с. 77].

Автор справедливо відзначав, що саме драматизація органічно об’єднує

різні форми й методи в процесі формування творчої особистості, та формує у

творчому  аспекті  найрізноманітніші  здібності  і  функції:  уяву,  пам’ять,

асоціацію,  технічні  здібності,  мистецькі  здібності,  творчі  здібності  [214,

с. 2 – 3].

Цілий ряд наукових досліджень, загалом виконаних у другій половині

ХХ століття, базуються на теорії творчості як поєднання інтелектуальних та

творчих здібностей в одне ціле, що є невід’ємним одне від одного. Найбільш

яскравими  представниками  такого  підходу  є  В. Сухомлинський,

Ю. Бабанський,  І. Зязюн,  В. Загвязинський,  Н. Ничкало,  М.  Поташник,
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Л. Петриченко, О. Попова та ін.

Так,  В. Сухомлинський  в  основу  змісту  творчості  поклав  єдність

інтелекту,  волі,  моральних  якостей  та  емоцій  особистості.  Зокрема,  він

вважав, що в цьому яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної

людини  як  одна  з  умов  ствердження  моральної  гідності  та  самоповаги.

Педагог вірив у творчі  можливості  людини та був переконаний, що кожна

особистість  неповторна  й  має  змогу  за  певних  умов  виявити  свою

самобутність та неповторну творчість [184, с. 229 – 239].

Вивченню проблеми креативності та її формування в професіонально-

педагогічному  контексті  з  позицій  педагогічної  творчості  та  педагогічної

майстерності присвячені праці Ю. Бабанського. Він виділяв три рівня вияву

педагогічної  творчості:  професійна  майстерність,  новаторський  рівень,

дослідницький рівень. Розкриваючи їх зміст, вчений відзначав, що „учитель-

майстер  характеризується  вільним  володінням  професійною  технологією,

творчим  підходом  до  справи  і  досягає  високих  результатів  у  навчанні  та

вихованні. Вчитель-новатор має якості майстра, але, окрім цього, вносить у

роботу  нові  форми,  методи  й  засоби,  що  підвищують  ефективність

навчально-виховного процесу. Такому вчителю властиві оригінальність стилю

діяльності,  раціоналізаторство,  прогресивні  новації.  Вчитель-дослідник

вирізняється не лише майстерністю і новаторським підходом до справи, але й

цілеспрямованою  науково-дослідницькою  діяльністю,  створенням  нових

систем побудови навчально-виховного процесу [8, с. 372].

Відмінності  у  поглядах  на  формування  креативності  у

В. Загвязинського полягають у тому, що формування готовності особистості

до творчої діяльності і педагогічній творчості можливе тоді, коли майбутній

педагог  проходить  чотири  основних  рівня:  інтуїтивний,  репродуктивний,

репродуктивно-творчий  та  творчий.  У  цьому  процесі  в  особистості

формується система науково-педагогічних знань, які є творчо-зорієнтованими

і  дають  змогу  приймати  нестандартні  рішення  у  вирішенні  складних

професійних питань [64, с. 14].
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Як основу передового педагогічного досвіду розглядають педагогічну

творчість О. Попова та Л. Петриченко, виходячи при цьому з того, що вона

становить фундамент процесу формування креативної  особистості,  яка так

само  повинна  вирізнятися  високим  рівнем  інтелектуальних  задатків  та

інноваційною діяльністю. Одночасно, педагогічну творчість характеризують

основні риси педагогічної креативності як здатності до творчості, з-посеред

яких  домінантними  є  розвинена  творча  уява  та  фантазія,  пошуково-

проблемний  стиль  мислення,  захопленість  творчим  процесом,  прагнення

досягти  результату,  необхідність  реалізувати  себе,  оригінальність  та

ініціативність, відхилення від шаблону [148].

З кінця ХХ – початку ХХІ століття у педагогічній науці дослідження

проблеми креативності  здійснюються,  як правило, у контексті особистісно-

креативного  підходу,  де  креативність  розглядається  як  властивість  творчої

особистості  майбутнього  професіонала.  Інакше  кажучи,  особистісно-

креативний  компонент  визначається  як  невід'ємний  складник

високопрофесійної особистості.

В. Сластьонін  відповідаючи  на  питання:  „Коли  та  за  яких  обставин

діяльність  вчителя  перетворюється  у  творчість?”  пише,  що  „Це  стає

можливим,  насамперед,  при  наявності  педагогічного  ідеалу,  який  визначає

смисл та місце вчителя у житті, його розуміння задач, що стоять перед ним”.

Автор  указує,  що  творчість  виникає  за  умови  професійно-особистісної

мотивації, яка викликається до життя та підтримується захопившою вчителя

педагогічною ідеєю. Ця творча ідея може народитись в результаті тривалих

педагогічних  спостережень,  досвіду,  теорії.  На  її  основі  розробляється

особиста  творча концепція,  яка  потрібна кожному педагогу.  Дуже важлива

думка  вченого  про  те,  що  творчість  у  процесі  педагогічного  спілкування

реалізується  в  ході  пізнання  вчителем  учнів,  в  системі  взаємодії  з  ними.

Таким чином, креативність закладена в самій  природі  педагогічної  праці

[174 – 177].

Одним  із  аспектів  дослідження  проблеми  формування  креативності



25

майбутнього педагога є вивчення професійної компетентності як особистісної

категорії,  тісно  пов’язаної  з  креативністю,  як  однієї  з  характеристик

особистості.  Так,  у  своєму  дослідженні  О. Карпенко  професіональну

компетентність  розглядає  як  „інтегративне  особистісно-діяльнісне

новоутворення, яке становить збалансоване об'єднання знань, умінь і навичок

та  сформованої  професійної  позиції,  що  дає  змогу  самостійно  та  якісно

виконувати  завдання  професійної  діяльності,  і  яке  перебуває  у  відносинах

діалектичної  залежності  з  професійною  спрямованістю  особистості”  [177,

с. 19]. Цю характеристику доповнюють погляди І. Зимньої, що розкривають

соціально-професіональну  компетентність  як  актуальну  сформовану

особистісну  якість,  інтелектуально  й  особистісно  обумовлену  соціально-

професійну характеристику людини, що ґрунтується на знаннях. У процесі їх

здобуття у людини має бути сформована цілісна соціально-професійна якість,

що дає їй змогу успішно виконувати професійні обов'язки та взаємодіяти з

іншими  людьми.  Ця  якість  визначається  як  цілісна  соціально-професійна

компетентність  людини,  що  виявляється  в  адекватності  вирішення

(стандартного й особливо нестандартного, яке вимагає творчості) завдань у

всьому розмаїтті соціальних і професійних ситуацій [176, с. 55 – 62].

Із  проведеного  аналізу  можна  зробити  висновок,  що  сам

компетентнісний  підхід,  його  розуміння  більшістю  вчених,  так  чи  інакше

передбачає  виділення  його  креативної  складової.  Провідний  український

учений І. Зязюн, у своїй праці „Філософія педагогічної дії” прямо вказує, що

креативна компетентність – це складне особистісне утворення, що охоплює

інтелектуальні, емоційні, моральні та інші набуті знання, уміння та навички,

які  дають  змогу  на  якісно  новому,  інтегративному  рівні  використовувати

набуті компетентності з однієї галузі життєдіяльності в іншій для досягнення

нового результату діяльності, або виконання діяльності на новому якісному

рівні [81, с. 70 – 87].

Останнім часом в Україні  виконано цілий ряд цікавих дисертаційних

досліджень,  присвячених  тим  чи  іншим  аспектам  проблеми  формування
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креативності особистості. Ці праці виконані у рамках різноманітних галузей

знань,  але  так  чи  інакше в  їх  основі   лежать  феномени  креативності  або

творчості.  Так  філософські  дослідження  присвячені  соціально-

філософському  аналізу  феномену  творчості  [47],  вивченню  діалектичного

синтезу і дослідженні феномену творчості [124].

Набагато  ширше  представлена  тематика  психологічних  робіт,  де

предметом  дослідження  виступають  індивідуально-типові  особливості

комунікативної  креативності  [12],  психологічні  чинники  розвитку

креативного мислення майбутніх практичних психологів [113], креативність

як чинник успішності  дітей молодшого шкільного віку [114],  психологічні

умови  формування  готовності  майбутніх  вчителів  початкових  класів  до

розвитку  креативності  молодших  школярів  [193],  креативність  як  чинник

розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів [157].

Для  вирішення  завдань  нашого  дослідження  найбільш  значущими  є

праці,  виконані  з  педагогічних  спеціальностей.  Серед  них  ми  виділяємо

докторську  дисертацію  Л. Петришин  „Теоретико-методичні  основи

формування  креативності  майбутніх  соціальних  педагогів”  [140]  та  низку

кандидатських дисертацій,  у  яких досліджується:  формування педагогічної

креативності  майбутніх  учителів  у  процесі  професійної  підготовки  [57];

педагогічні умови розвитку креативності  майбутніх учителів гуманітарного

профілю  у  процесі  фахової  підготовки  [45];  формування  творчого  стилю

діяльності  майбутніх  педагогів  у  процесі  педагогічної  практики  [115];

формування  креативності  майбутніх  учителів  музики  [197];  педагогічні

умови  професійно-творчого  саморозвитку  майбутнього  педагога  [92];

формування  креативності  в  майбутніх  вчителів  математики  засобами

мультимедіа [207].

Відзначимо  найбільш  значущі  для  нашого  дослідження  положення,

розроблені  в  дисертації  Л. Петришин.  По-перше,  автор  теоретично

обґрунтував  та  змістовно  розробив  систему  формування  креативності

майбутніх  соціальних  педагогів  в  умовах  фахової  підготовки,  під  якою
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розуміється  „єдиний  комплекс  взаємопов'язаних  структурних  компонентів,

що  гармонійно  взаємодіють  між  собою,  утворюючи  особливу  єдність  із

середовищем,  яке  спрямоване  на  формування  креативності  майбутніх

соціальних  педагогів  як  особистісно-професійної  властивості  фахівця

соціальної  сфери”  [139,  с.186].  Л. Петришин  запропонувала  модель  цієї

системи, що вирізняється як описова характеристика, яка містить вимоги до

фахових  знань,  умінь,  можливостей,  структури  й  результатів  навчальної

діяльності, професійно важливих якостей майбутнього соціального педагога,

а також креативної компетентності  в професійній сфері, що ґрунтується на

умовах,  етапах,  принципах,  методах,  засобах  та  методичних  прийомах  її

формування в навчально-виховній діяльності.  Структурними компонентами

своєї  системи  автор  визначив:  мотиваційно-вольовий,  змістовий,

технологічний, об’єкт-суб’єктний та креативно-середовищний [139, с. 187].

Провівши аналіз усіх компонентів системи, ми встановили, що за своєю

спрямованістю, логікою, змісту вони цілком можуть бути екстрапольовані на

інші  види  професійно-педагогічної  діяльності  та  в  цілому  на  педагогічну

професію.

Так, у розробці мотиваційно-цільового компоненту акцент зроблено на

сукупності мотивів, що слугують основою формування креативності педагога

в процесі фахової підготовки: пізнавальні мотиви (творчий інтерес та пошук

істини,  інтерес  до  накопичення  знань,  конструювання  нового  (креативна

ініціатива,  креативна  ідея),  професійні  мотиви  (креативна  професійна

самореалізація  та  саморозвиток,  репрезентування  креативного  рішення

проблеми (компетенції), прагнення принести користь суспільству (соціально-

педагогічна реалізація) [139, с. 225].

Вклад  автора  в  розробку  технологічного  компонента  полягає  в

інтерпретації,  трансформації,  адаптації  та  утворенні  певної  сентенції  уже

досліджених  у  педагогічній  наці  технологій  крізь  призму  формування  у

педагогів  креативності  у  фаховій  підготовці  у  виші,  які  трактуються  як

технологія „креативізації особистості”. При її розробці адаптовано креативні
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завдання,  креативні  техніки,  тренінги  та  методики,  які  використано  у

розробленій  авторській  модульно-розвивальній  технології  „креативізації

особистості”,  що базується  на  креативному  підході  до  навчально-виховної

діяльності у процесі фахової підготовки майбутніх педагогів та складається з

трьох  блоків:  інформаційно-теоретичного,  творчо-реконструктивного,

креативно-репрезентативного [139, с. 257].

У контексті нашого дослідження особливо важливо, що Л. Петришин

спеціально акцентує, що „важливою формою в підготовці фахівців є науково-

дослідна та практична робота, що сприяє формуванню готовності майбутніх

фахівців до креативної реалізації отриманих у ВНЗ знань, умінь та навичок,

допомагає  оволодіти  методологією  науково-креативного  пошуку,  набути

дослідницького  досвіду  в  реалізації  креативної  компетентності.  Метою

організації науково-дослідної та практичної діяльності майбутніх педагогів є

підвищення практичної наукової підготовки фахівців із вищою професійною

освітою та реалізація їх креативних знань, умінь і навичок” [62, с. 259].

Цілком обґрунтованим та закономірним можна вважати включення у

розроблену  систему  креативно-середовищного  компонента,  який

представлено тісною взаємодією релевантних підходів та педагогічних умов,

навчально-освітнього  та  культурно-виховного  середовища  вишу,  що

спрямовані  на  формування  креативного  фахівця  та  відрізняються  метою,

умовами та підходами функціонування, факторами, вимогами та критеріями,

що зумовлюють певну блочну побудову структури креативного середовища.

Ця  побудова  базується  на  організаційному,  творчо-креативному,

структурному та операційному блоках, які забезпечують повноцінно плідне

функціонування креативного середовища вищого навчального закладу [139,

с. 285].

З вищесказаного випливає,  що обґрунтована та змістовно розроблена

Л. Петришин педагогічна  система  може  слугувати  серйозним теоретичним

обґрунтуванням у дослідженні проблеми формування креативності педагогів

в умовах навчання у магістратурі.
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Вирішенню  наших  дослідницьких  задач  сприяє  представлене

О. Дунаєвою  трактування  понять  „креативність”  та  „творчість”.  Поняття

„творчість”  розглядається  нею  як  свідома  активна  діяльність  людини,

спрямована  на  відтворення  та  перетворення  певних  явищ  дійсності,  а

„креативність”  як  здатність  особистості  сприймати  проблему  та

використовуючи  найоптимальніші  для  цього  можливості,  створити  новий,

оригінальний продукт соціальної важливості. Автор детально розкрив зміст

педагогічної  креативності,  яка,  на  його  думку,  виявляється  в  уміннях

сприймати  й  нестандартно  розв’язувати  професійні  проблеми,

використовуючи  найбільш  оптимальні  засоби,  успішно  взаємодіяти  з

оточенням, особливо за нестандартних ситуацій, втілюваних у спроможності

створювати  оригінальні  продукти,  які  мають  особистісну  й  соціальну

значущість,  у  здатності  до створення нового,  у нетрадиційному підході  до

організації навчально-виховного процесу, вмінні творчо вирішувати будь-які

професійні проблеми, взаємодіяти з вихованцями, колегами, батьками дітей,

що знаходила б свій вияв у їхній поведінці, яка ставала б для них нормою

життя. Успішність процесу формування педагогічної креативності, на думку

О. Дунаєвої, повною мірою залежить від наступних педагогічних умов:

˗ створення  педагогічно-креативного  середовища  у  вищій  школі

(педагогічно-креативне середовище – штучним шляхом створена спеціальна

атмосфера  процесу  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  на  засадах

рівності,  вільності  для  ініціювання  та  підтримання  активного  пошукового

процесу,  розвитку  самостійності  особистості,  формування  педагогічної

креативності);
˗ переконливого  усвідомлення  студентами  соціально-професійної

важливості  професійної  компетентності  за  допомогою  організації

педагогічного спілкування в підсистемі „викладач-студент-учень”, підґрунтям

якого  є  інноваційні  процеси  в  освітній  галузі  (будь-які  новоутворення

формуються  у  діяльності  й  спілкуванні,  котрі  дозволяють  залучити  до

активної діалогічної (полілогічної) діяльності усіх присутніх на занятті);
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˗ сприяння розвитку позитивної професійної Я-концепції майбутніх

учителів  (систему  цінностно-мотиваційних  настановлень  відповідно  до

особистісно-професійних особливостей майбутнього учителя, що дає змогу

за допомогою самоконтролю під час порівняння образів „Я-реальний” з „Я-

ідеальним”  обрати  та  дотримуватися  спрямованих  на  успіх  стратегій

поведінки) [57, с. 136 – 145].

Завершуючи  теоретичний  аналіз  наукових  досліджень  другого

напрямку, виділимо стисло тільки основні положення праць представлених

вище авторів.

Так,  І.  Гриненко  встановив,  що  особливості  розвитку  креативності

майбутнього  вчителя  гуманітарного  профілю  пов’язані  з  ключовою

компетентністю  –  умінням  вчитися,  що  деталізовано  у  такий  спосіб:

прогнозувати  результати  діяльності  (навчально-організаційні  вміння);

працювати  із  зоровими  опорами;  перетворювати  інформацію  на  спосіб

діяльності;  формулювати  запитання  проблемно-пошукового  типу;  виділяти

смислові  елементи  та  висловлювання;  ущільнювати  й  розгортати

інформацію;  застосовувати  аналіз  і  синтез  для опрацювання інформації  та

визначення  способів  її  кодування;  установлювати  зв’язки  між  новими  та

засвоєними  знаннями;  переносити  знання  й  способи  діяльності  в  нову

ситуацію, уявляти, моделювати, комбінувати, перетворювати [45, с. 8 – 9].

В.  Фрицюк,  відзначаючи,  що  креативність  –  це  феномен,  який  має

велике суспільне та особистісне значення та є одним з визначальних чинників

ефективної  професійної  діяльності  вчителя  стверджує,  що  успішне

формування креативності вчителя буде можливим за умов розвитку творчої

мотивації,  чіткості  уявлень студентів про сутність креативності,  активізації

самостійної  творчо-пошукової  діяльності,  забезпечення  зразків  креативної

поведінки; створення підтримувального середовища [197, с. 186 – 188].

О. Куцевол вважає, що процес формування креативності майбутнього

вчителя буде ефективним, якщо буде реалізовуватись у наступних напрямках:

˗ переосмислення  з  позицій креативної  освітньої  парадигми мети,
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змісту, методів й видів навчальної діяльності студентів;
˗ перенесення вектора методичної підготовки майбутніх вчителів із

нормативно-регламентованого на творчий компонент;
˗ формування у вчителів чітких уявлень про креативогенну сутність

своєї  професійної  діяльності,  методичної  творчості,  педагогічної

креативності й креативної якості, професійно необхідних для роботи;
˗ формування  стійкої  мотиваційної  спрямованості  суб’єктів

навчання на творчу методичну діяльність у майбутній професії;
˗ використання інтенсивних форм і методів навчання;
˗ сприяння саморозвитку й самовдосконаленню креативних якостей

особистості [102, с. 138 – 143].

Як  показав  аналіз  сучасних  наукових,  у  тому  числі  дисертаційних,

досліджень,  формування  креативності  як  професійної  в  цілому,  так  і

педагогічної,  зокрема, до теперішнього часу стало одним із перспективних

наукових напрямків, відображаючих процеси креативізації освіти.

Переходимо  до  аналізу  третього  напрямку  вибраної  для  вивчення

наукової  літератури,  яка  описує  поняття  „креативність”,  його  зміст  та

структуру. Раніше ми відзначали велику схожість, майже ідентичність понять

креативності  та  творчості.  Якщо  схожість  цих  понять  не  потребує

підтвердження,  то  виявити  розбіжність,  навіть  якщо  вона  невелика,  ми

вважаємо  необхідним,  бо  без  цього  буде  важко  вирішувати  поставлені

дослідницькі завдання.

Представимо декілька найбільш уживаних у науці понять „творчості”.

А. Єрмола стверджує, що „творчість – це діяльність, результатом якої є

створення  нових  матеріальних  та  духовних  цінностей”  [62,  с. 71  –  72].

Близький до такої трактовки підхід К. Роджерса,  який відзначав: „Творчий

процес  –  це  створення  за  допомогою діяльності  нового  продукту,  який,  з

одного  боку,  утворює  винятковість  індивіда,  а  з  іншого  боку,  утворює

матеріал  події,  людини  і  обставини”  [156,  с. 228].  Розкриваючи  сутність

творчості та творчої діяльності,  Ю. Кулюткін і Г. Сухобська зазначають, що

„поняття  творчості  містить в  собі  два  взаємопов’язаних аспекти.  З  одного
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боку,  це  діяльність  людини,  яка  передбачає  створення  матеріальних  і

духовних цінностей, що мають соціальне значення. З іншого боку, творчість

розуміють як процес досягнення результату, в якому особистість реалізує свій

потенціал і в якому сама не розвивається” [100, с.46].

Довідкова література в цілому підтверджує викладені вище положення.

У  словнику  С. Ожегова  творчість  визначається  як  створення  нових

культурних  або  матеріальних  цінностей  за  певним  задумом  [189].  У

філософсько-енциклопедичному  словнику  зазначено:  „Творчість  –  це

діяльність, щось якісно нове, якого ніколи дотепер не було” [195, с. 163].

Спираючись на представлені вище формулювання, ми будемо виходити

з того, що творчість – це діяльність, спрямована на створення чогось нового,

що буде відрізнятись неповторністю, унікальністю, оригінальністю та що має

суспільну цінність.

У розумінні  креативності  ми так і  не виявили єдиного бачення як у

самій  трактовці  поняття,  так  і  в  його  сутнісних  характеристиках.

Креативність  розглядається  як  характеристика  інтелектуальної  сфери

життєдіяльності особистості [3]; як самостійна властивість мислення [146];

як система особистісних якостей [24]. Водночас дослідники визначають такі

особливості креативності:

 особистісна  категорія,  що  охоплює  потенційну,  рефлективну,

актуалізовану креативність;
 творчий процес, який актуалізується в креативному результаті, що

є  основою  створення  креативного  продукту,  нової  речі  як  матеріальної

цінності, нового результату в духовній сфері, нового вирішення проблеми у

суспільній та професійній діяльності;
 креативний процес як основа комунікативно-творчої діяльності  з

ціллю креативного розвитку особистості [67].

На  наш  погляд,  найбільш  продуктивним  є  підхід,  що  розглядає

креативність  як  сукупність  якостей  особистості,  які  забезпечують

продуктивні перетворення у діяльності, а також є засобом створення якісно
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нового продукту.

З  цих  позицій  можна  виділити  комплекс  ознак  інтелектуальної

діяльності особистості:

˗ здатність формувати ідею в процесі зміни точки зору на проблему;
˗ схильність до створення нетипових, неординарних ідей;
˗ готовність швидко зосереджувати увагу на іншій ідеї;
˗ здатність працювати в нетипових ситуаціях;
˗ уміння у простому бачити складне, а у складному – просте [140].

Виходячи з аналізу літератури та спираючись у більшій мірі на підходи

до  креативності,  розкриті  у  дослідженні  Л. Петришин  ми  формулюємо

наступне авторське розуміння категорії „креативність”.

Креативність  –  це  особистісна  властивість,  здатність  до  творчої

дослідницької діяльності, що здійснюється на основі творчої уяви та творчого

мислення,  активізує  інтелектуальний  потенціал  та  здібності,  які  слугують

ґрунтом для генерування оригінальних ідей і створення нового продукту, що

має суспільну цінність.

Переходимо до змістової  характеристики креативності  як властивості

особистості. При цьому відмітимо, що однозначного розуміння у науці немає,

хоча  більшість  авторських  позицій  якщо  і  не  співпадають,  то  цілком

співвідносяться одна з одною.

Виділяючи  особистісні  характеристики  креативної  особистості,

А. Матюшкін  акцентував  свою  увагу  на  тих  із  них,  що  проявляються  в

навчальному процесі: „прагнення до створення нового, схильність до пошуку

й  вирішення  проблем,  швидкість  засвоєння  нової  інформації,  вироблення

алгоритму  дій  у  вирішенні  нових  завдань,  вплив  емоцій  та  почуттів  на

визначення  пріоритетів,  наполегливість,  цілеспрямованість,  рішучість,

працелюбність, системність у роботі, сміливість у прийнятті рішень, уміння

комбінувати і знаходити аналогії, швидке володіння навичками і прийомами,

здатність до створення нових оригінальних стратегій у вирішенні проблем”

[117, с. 30].

Більш  детально  охарактеризував  зміст  креативності  як  феномену
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Ю. Кулюткін, виділивши такі основні її риси:

˗ упевненість у собі та своїх силах, що дає змогу адекватно вибирати

цілі  й  завдання,  які  особистість  повинна  вирішувати  на  високому

професійному рівні;
˗ індивідуальність  та  гнучкість  мислення,  що  формує  здатність

самостійно вирішувати проблеми, бути оригінальним та неупередженим;
˗ незалежність та самостійність суджень, що дає змогу особистості

самостійно висловлювати свої думки;
˗ критичність  та  високий  ступінь  рефлексії,  що  допомагає

зосередити  увагу  на  адекватності  власних  вчинків  та  осмисленні  власної

діяльності;
˗ сприятливість  та  відкритість  новому,  що  зумовлює  поєднання

сталих знань із новими й нестандартними;
˗ аутентичність  особистості,  що  спонукає  не  приховувати  свої

спрямування, думки, переконання, власний стиль мислення;
˗ прагнення  до  самореалізації,  що виявляється  у  власних творчих

здібностях, у підвищенні своєї професійної реалізації;
˗ захоплення власною справою та покликанням [74, с. 24].

Якщо  спробувати  виділити  у  проведених  дослідженнях  по  одному

основному компоненту змісту креативності, то до їх числа слід віднести:

˗ наявність у педагога інтуїції (В. Дружинін) [54];
˗ сприйнятливість  до нових ідей,  творча сміливість,  допитливість,

здатність долати стереотипи (А.Мелік-Пашаєва) [118];
˗ артистичність (Н. Кузьміна, В. Кан-Калик) [77; 99];
˗ здібність до перенесення рішень, уміння вибрати одну з багатьох

альтернатив (Б. Теплов) [186];
˗ здатність побачити старе в новому контексті, відмова від орієнтації

на стереотипи (Р. Скульський) [173];
˗ здібність  до  перенесення  функцій  одного  предмета  на  інший

(В. Давидов) [49].

У  цілому,  узагальнивши  наявні  у  науковій  літературі  підходи,  ми

вважаємо  найбільш  оптимальним  віднести  до  змістових  рис  креативності

педагога  уміння  творити,  мислити  та  швидко  адаптуватися  у  професійних

ситуаціях, використовувати отриманні знання, креативні вміння та навички у
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професійній  діяльності,  бути  здатним  генерувати  нові  ідеї,  приймати

нестандартні  рішення.  При  цьому  педагог  повинен  спиратися  на  такі

особистісні  властивості  як  незалежність  у  судженнях,  діях  та  прийнятті

рішень,  відкритість  до  нового  та  незвичайного,  зрілість  мислення,

асоціативне  бачення  проблеми,  вміння  продукувати  креативні  ідеї  [139,

с. 138].

Завершуючи  аналіз  третього  напрямку,  ми  звертаємося  до

характеристики  структури  креативності  особистості.  Вивчення  наукової

літератури  показало,  що  єдиного  підходу  до  визначення  структури

креативності особистості немає, але при цьому у різних авторів є збіжності у

прийнятті  як  основних,  так  і  тих,  чи  інших  структурних  компонентів.  У

зв’язку  з  цим,  ми  вважаємо  достатнім  для  розв’язання  завдань  нашого

дослідження  виділити  ті  структурні  компоненти  креативності,  на  які  ми

будемо орієнтуватися у процесі формування креативності педагога в умовах

навчання в магістратурі.

До  першого  такого  структурного  компоненту  слід  віднести

особистісний  компонент,  який  включає  в  себе  креативну  направленість,

креативну активність та креативне мислення особистості,  а  також включає

низку  особистісних  якостей  педагога,  про  які  ми  говорили  раніше  [139,

с. 149].

Наступний,  мотиваційний  компонент  включає  в  себе  креативну

мотивацію до творчої діяльності, ціннісні орієнтації на розвиток креативного

потенціалу та віру у свої можливості, внутрішню та зовнішню мотивацію до

творчої самореалізації в процесі професійної діяльності [138, с. 68].

До  компетентнісного  компоненту  відносяться  такі  показники  як

креативна пластичність та гнучкість у прийнятті професійних рішень. Сама

компетентність крім цього включає в себе знання та вміння, творче мислення,

мотивацію [96].

Останній,  професійно-діяльнісний  компонент  характеризується

сформованістю у педагогів рис креативної особистості, здатної народжувати
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креативні  ідеї,  креативно  вирішувати  педагогічні  проблеми,  застосовувати

професійні знання в практичній діяльності [139, с. 150].

Усі  названі  компоненти  у  більшій  чи  меншій  мірі  базуються  на

педагогічній  творчості,  без  якої  розвиток  та  удосконалення  креативності

педагога неможливо.

Проведений у даному параграфі аналіз наукової літератури по проблемі

дослідження  дає  нам  можливість  зробити  ряд  висновків  узагальнюючого

характеру та визначити вихідні теоретичні  позиції  у контексті  формування

креативності майбутніх педагогів:

1.  Вивчення  наукової  літератури  показало,  що  дослідження

креативності особистості та її формування має давню наукову традицію та є

предметом вивчення найрізноманітніших наук про людину. На сьогоднішній

день  накоплений  величезний  фонд  наукових  знань,  що  розкривають

найрізноманітніші  аспекти  проблеми.  Ці  знання  сформульовані  в  виді

наукових  підходів,  теорій,  концепцій,  направлень,  що  відображають  як

специфіку галузі наукових знань, так і особистісну позицію вчених.

2. Аналіз наукових джерел та співвіднесення їх із завданнями нашого

дослідження дає нам підставу виділити для вивчення три напрямки наукової

літератури.  Перший  включає  філософську  та  соціологічну  літературу,  що

відображає  світоглядні  передумови  формування  креативності.  Друге  –

історико-педагогічні аспекти з позицій педагогічної теорії та практики. Третій

напрямок характеризує поняття, зміст та структуру креативності.

3.  Аналізуючи  наукову  літературу  з  першого  напрямку  нами

установлено  по-перше,  що  основу  формування  креативності  особистості

складає  творчість  як  складний  діалектичний  процес,  який  сприяє

генеруванню  нових  нестандартних  ідей  та  їхню  професійну  реалізацію.

Креативність  ґрунтується на  появі  нових ідей,  методів,  думок і  тверджень

творчого характеру. По-друге, соціологічний аспект формування креативності

полягає у сукупності наукових підходів, що розглядають основу суспільного

прогресу  як  механізм  соціальної  самореалізації  особистості,  як  успішної
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особистості. По третє, наукові психологічні підходи розуміння суті процесу

формування креативної особистості педагога ґрунтуються на самоактуалізації

креативних  здібностей  особистості  у  поєднанні  з  творчою  активністю  та

передбачає  охоплення  інтелектуальної  активності  та  чутливості,

психологічної  гнучкості,  сили  творчої  мотивації  та  творчого  потенціалу

особистості.

4.  Теоретичний  аналіз  педагогічних  досліджень  формування

креативності  майбутнього  педагога  дозволяє  зробити  висновок,  що  цей

процес  направлений  на  розвиток  інтелектуальних  особливостей  творчої

діяльності,  особистісних  якостей  педагога  та  його  творчих  здібностей.

Основними  умовами  успішного  формування  креативності  є  створення

середовища  для  активізації  творчості  магістранта  та  актуалізації

креативності,  формування  мотивації,  використання  у  навчальному  процесі

методів активного навчання та включення їх у різносторонні форми науково-

дослідницької діяльності.

5. Ретроспективний аналіз дефініції „креативність” дозволяє нам дати

авторську  трактовку  поняття  „креативність”  –  це  особистісна  властивість,

здатність  до  творчої  дослідницької  діяльності,  що  здійснюється  на  основі

творчої уяви та творчого мислення, активізує інтелектуальний потенціал та

здібності,  які  слугують  ґрунтом  для  генерування  оригінальних  ідей  та

створення нового продукту, що має суспільну цінність.

6.  Структурними  складниками  креативності  педагогів-магістрантів  у

контексті  їхньої  фахової  підготовки  є  такі  компоненти  як:  особистісний

(креативна  спрямованість,  креативна  активність,  креативне  мислення),

мотиваційний (креативна установка, креативна мотивація, креативно-ціннісні

орієнтації), компетентнісний (креативна пластичність і гнучкість у прийнятті

рішень,  креативна  компетентність),  професійно-діяльнісний (сформованість

рис креативної особистості, здатність породжувати креативні ідеї).

У цілому, вивчений та проаналізований фонд наукових знань слугує для

нас  достатньою  підставою  для  розробки  стратегії  і  тактики  авторського
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наукового дослідження.

1.2. Науково-дослідна робота магістрів як педагогічний феномен

Як  нами  було  доведено  в  попередньому  підрозділі,  проблему

формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти можна успішно вирішити через залучення магістрантів до різних форм

науково-дослідної  роботи.  Підготовка  магістрантів-науковців  відбувається

відповідно  до  закону  України  „Про  вищу  освіту”  [65],  саме  в  його  новій

редакції зазначено, що другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає

сьомому  кваліфікаційному  рівню  Національної  рамки  кваліфікацій  і

передбачає  здобуття  особистістю поглиблених загальних  засад  методології

наукової  та  професійної  діяльності.  Ураховуючи,  що  ступінь  магістра

здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою

за  обсягом  до  120  кредитів  ЄКТС,  освітньо-наукова  програма  магістра

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше

30 відсотків.

Підготовка магістрів у ВНЗ здійснюється за відповідними нормативно-

правовими документами.  Важливим для  визначення  сутності  та  структури

науково-дослідної  роботи магістрантів  у  контексті  завдань нашої  роботи є

вивчення  провідних ідей  зарубіжних („Велика  хартія  університетів”  [219],

„Положення  Європейської  асоціації  університетів”  [216]  та  ін.)  та

українських нормативних документів (Закон України „Про наукову і науково-

технічну діяльність” [66],  „Національна стратегія розвитку освіти в Україні

на  період  до  2021 року”  [127],  „Положення  про  організацію  наукової,

науково-технічної  діяльності  у вищих навчальних закладах III  та IV рівнів

акредитації”  [144],  „Концептуальні  засади  розвитку  педагогічної  освіти

України  та  її  інтеграції  в  європейський  освітній  простір”  [91],  „Примірне

положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів
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України” [149] та ін.).

Крім  того,  у  нашій  роботі  ми  використовуємо  „Положення  про

магістратуру  Луганського  національного  університету  імені  Тараса

Шевченка” [135, с. 17], до розробки якого були залучені, а також ОКХ і ОПП

магістра  напряму  підготовки  „Педагогічна  освіта”,  де  зазначено,  що

особистість, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” повинна

володіти  поглибленими  знаннями  з  обраної  спеціальності,  уміннями

інноваційного  характеру,  навичками  науково-дослідницької,  науково-

педагогічної  або  управлінської  діяльності,  набути  певного  досвіду

використання одержаних знань і  вміти продукувати (створювати) елементи

нових  знань  для  вирішення  завдань  у  відповідній  сфері  професійної

діяльності. 

Аналіз ОКХ і ОПП дозволяє також установити, що в переліку та змісті

типових задач діяльності, що вирішує магістр педагогічної освіти, робиться

акцент  на  організації  та  проведенні  пошукових  і  навчальних  семінарів,

експериментальній  апробації  інноваційних  технологій  психолого-

педагогічної роботи, аналізу основних закономірностей, тенденцій розвитку і

вирішення психолого-педагогічних проблем на основі емпіричних даних. 

Ми глибоко переконані, що залучення магістрантів педагогічної освіти

до  активної  науково-дослідницької  діяльності,  формування  в  них  науково-

педагогічного  мислення,  професійної  креативності  відповідно  до  вимог

закону  України  „Про  вищу  освіту”  [65]  може  бути  реалізовано  через

принципове переосмислення ролі наукової роботи в процесі університетської

підготовки  за  умов  побудови  навчального  процесу  на  спільних  наукових

дослідженнях  викладачів  і  магістрантів  як  основи освіти у  ВНЗ.  У цьому

аспекті нам цікаві висловлювання В. Курила: „Необхідно активно розвивати

науку у вищих навчальних закладах, не тільки теоретичну, але й практичну.

Загальновідомо,  що  здебільшого  винаходи,  причому  ноу-хау,  пропонують

саме  молоді  винахідники,  які  мислять  нестандартно,  нетрадиційно”  [101,

с. 5].
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Аналіз наявного фонду дисертаційних робіт свідчить про те, що процес

професійної підготовки майбутніх магістрів педагогічної освіти недостатньо

часто виступає об’єктом сучасних досліджень. Основним орієнтиром у наших

дослідницьких  пошуках  виступає  дослідження  С. Сисоєвої,  у  якому

висвітлено  теоретичні  і  методичні  основи  творчого  розвитку  фахівців  в

умовах магістратури.  Цінними для  нас  є  погляди автора,  яка  зазначає,  що

магістратура  успішно  розвивається  там,  де  існує  потужна  науково-

педагогічна інфраструктура та наукові школи в широкому аспекті наукових

напрямів. Ефективна реалізація магістерських програм можлива лише тоді,

коли до навчального процесу залучаються науково-педагогічні працівники та

наукові  співробітники,  які  є  представниками  сучасних  наукових  шкіл,

оскільки наукові напрями провідних шкіл спроможні закласти фундамент для

створення в реалізації авторських магістерських програм [171, с. 126].

Крім того, науковцями виокремлено певні напрями проблеми інституту

магістратури  у  ВНЗ:  загальні  аспекти  підготовки  майбутніх  магістрів

(В. Берека  [11],  С. Вітвицька  [22],  Н. Оськіна  [136],  А. Свєтлорусова  [166],

Р. Цокур [202]),  магістерська  освіта  в  зарубіжних країнах  (С. Бурдіна  [19],

Т. Данилишена  [50]),  формування  психолого-педагогічної,  комунікативної,

конфліктологічної  та  інших  компетентностей  у  магістрантів  (О. Гура  [48],

Д. Касярум [82], І. Козич [87], Л. Литовченко [107], Н. Тітаренко [188]) та ін.

Певний інтерес  у контексті  завдань нашого дослідження має  дисертаційна

робота Г. Сомбаманії [181], у якій обґрунтовано та розроблено концептуальну

модель  організації  магістерської  підготовки,  спрямованої  на  формування

науково-дослідницької  культури  майбутніх  магістрів.  Водночас  питання

організації  та  проведення науково-дослідної  роботи майбутніх магістрів як

засобу  формування  їх  професійної  креативності  поки  що  не  виступало

предметом досліджень, що відкриває нам горизонти наукових пошуків.

Так,  для  вирішення  зазначеного  питання  необхідно  звернутися  до

поглядів  відомих  науковців  задля  розкриття  сутності  науково-дослідної

роботи магістрантів  як  педагогічного  феномену.  Відповідно  до тлумачного
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словнику зазначимо, що феномен – це явище, у якому розкривається сутність

будь-чого [191]. Виходячи саме з таких позицій та ґрунтуючись на поглядах

О. Глузмана [35], зазначимо, що сильною стороною магістерської підготовки

є  наявність  в  її  змісті  науково-дослідного  компонента.  Магістратура  з  її

вираженою науково-дослідною спрямованістю формує фахівця педагогічної

освіти,  який  добре  бачить  напрямки розвитку  педагогічної  науки,  здатний

поєднати  предметне  викладання  з  науково-дослідницькою  діяльністю.  Він

зможе привнести в заклади освіти елементи дослідницьких пошуків,  зуміє

поставити  навчальні  експерименти  та  впровадити  їхні  результати  в

навчальний процес.

Ми повністю поділяємо думку М. Каримова [80], що традиційні форми

навчання,  доповнені  науковими  конференціями,  конкурсами,  науково-

дослідними розробками надають магістрантам ефективні  інтелектуальні  та

творчі  інструменти  для  постановки  та  вирішення  навчальних  і  наукових

завдань, сприяють розвитку потребнісно-мотиваційних, емоційно-ціннісних і

пізнавально-вольових  сфер  особистості.  Змістовий  аналіз  сучасної

магістерської  педагогічної  освіти  подав  М. Сергєєв.  На  думку  автора,

університет повинен бути генератором ідей, моделей і  зразків педагогічної

діяльності,  ініціатором  інноваційних  процесів  у  регіональному  освітньому

просторі  [167,  с. 54 – 55].  На  наш  погляд,  виконання  вказаної  місії

забезпечується насамперед через випереджувальні магістерські дослідження

в  галузі  перспектив  розвитку  освітніх  і  культурних  процесів  у  регіоні,

вивчення й актуалізацію механізмів дії науки на соціально-економічну сфери.

Все це  стає  можливим за  умов забезпечення  пріоритету  науково-дослідної

спрямованості освіти як особливості магістерської підготовки. 

Як  зазначає  О. Савенков,  бажання  сучасних  педагогів  максимально

наблизити  навчальну  діяльність  до  наукової  поступово  трансформується  з

декларації в реальну потребу [162, с. 82]. Отже, поступово підвищується роль

навичок дослідницької роботи в професійній педагогічній діяльності, а також

дослідницьких  методів  у  процесі  навчання  під  час  підготовки  креативних
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магістрів,  які  спроможні  до  безперервного  саморозвитку,  самоосвіти  та

мають  розвинені  професійні  здібності,  зокрема  креативність.  Тому

визначається  завдання  викладача  університету  –  розробка  форм  і  методів

активного залучення магістрантів до науково-дослідної роботи.

Ми  глибоко  переконані  в  тому,  що  науково-дослідна  робота

магістрантів  є  обов’язковою  та  невід’ємною  частиною  підготовки

кваліфікованих фахівців у сучасному університеті як нерозривний складник

навчально-виховного  процесу.  Розвиток  системи  НДР  магістрантів  є

найважливішою  функцією  системи  вищої  освіти  та  важливою  діяльністю

університету як освітньої установи.

У деяких роботах (І. Гавриш [30], Н. Гавриш [31], О. Дубасенюк [56],

К. Казанцева  [73],  Г. Кловак  [84],  Ю. Козловський  [90],  О. Микитюк [119],

З. Сазонова [163], С. Сергієнко [168], Ю. Соляников [180] та ін.) правильно

зазначено,  що  науково-дослідна  робота  магістрантів  забезпечує  стійкий

взаємозв’язок між навчальними дисциплінами та науковою діяльністю, що

здійснюють кафедри та наукові структурні підрозділи університету. Науково-

дослідницька діяльність надає креативного характеру навчальним заняттям,

сприяє  розкриттю магістрантами  дослідницьких  здібностей  з  урахуванням

їхніх наукових інтересів і потреб.

Система  науково-дослідної  роботи  є  невід’ємним  складником

професійної підготовки магістрів педагогічної освіти, здатних індивідуально

та колективно творчо вирішувати професійні, наукові, педагогічні, соціальні

та інші завдання. Водночас у сучасних наукових джерелах є різні підходи до

визначення магістрантської науково-дослідницької діяльності. Уважаємо, що

для теоретичного обґрунтування та змістовної розробки форм і методів науково-

дослідної  роботи  задля  формування  професійної  креативності  майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти важливо  виробити власне бачення  зазначеної

діяльності  магістрантів.  Тому  розберемо  найбільш  значущі  підходи  до

визначення цього поняття та розкриємо їх специфіку в контексті підготовки

майбутніх магістрів.
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Так, І. Зязюн у понятті „науково-дослідницька діяльність” виділяє два

взаємопов’язаних  елементи:  навчання  елементам дослідницької  діяльності,

організації  та  методики  наукової  творчості;  наукові  дослідження,  що

здійснюють  під  керівництвом  професорів  і  викладачів  [68,  с. 12 – 13].  На

думку О. Єгорової [60], під науково-дослідницькою діяльністю слід розуміти

пошукову  діяльність  наукового  характеру,  спрямовану  на  пояснення  явищ,

процесів, установлення їх зв’язків і відношень.

П. Горкуненко  поняття  „науково-дослідна  робота”  розглядає  як

керовану  викладачем  самостійну  діяльність,  спрямовану  на  розвиток

креативного  потенціалу  особистості,  оволодіння  первинним  досвідом

наукового  дослідження,  формування  готовності  до  дослідницької

педагогічної  діяльності  [41,  с. 9].  Важливою  нам  також  здається  позиція

Л. Султанової,  яка  використовує системний підхід  для  визначення  поняття

„науково-дослідна  діяльність”.  Під  нею  автор  розуміє  організовану

підсистему системи професійної підготовки фахівців у ВНЗ, яка передбачає

інтелектуальну  творчу  діяльність,  спрямовану  на  вивчення  конкретного

предмета  (явища,  процесу)  з  метою  набуття  об’єктивно  нових  знань  про

нього та їх подальшого використання в практичній діяльності [183, с. 10].

Узагальнюючи  зазначене,  вважаємо,  що  науково-дослідна  робота  є

одним із  найважливіших засобів  ефективної  підготовки  магістрантів  через

оволодіння основами професійної творчої діяльності, методами, прийомами

та  навичками  виконання  науково-дослідних  робіт,  розвитку  креативності,

самостійності, здатності орієнтуватися в соціально-економічних ситуаціях.

Під науково-дослідною роботою магістрантів ми розуміємо діяльність,

що  виражена  передусім  у  самостійному  креативному  дослідженні.  Така

діяльність  спрямована  на  пояснення  явищ  і  процесів,  установлення  їхніх

зв’язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів,

виявлення  закономірностей  за  допомогою  наукових  методів  пізнання.

Унаслідок  пошукової  діяльності  суб’єктивний  характер  „відкриттів”  може

надавати певної об’єктивної значущості й новизни. 
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Окрім  поняття  науково-дослідної  роботи  деякі  автори  (О. Глущенко

[37],  Т. Калашникова  [75],  О. Нечаєва  [128],  Ю. Соляников  [180]  та  ін.)

використовують  схоже  –  навчально-дослідна  робота.  Так,  В. Андреєв

зазначає,  що  навчально-дослідна  діяльність  спрямована  на  пошук

роз’яснення  та  доведення  закономірних  зв’язків  і  відношень,

експериментально  спостережуваних  або  теоретично  аналізованих  фактів,

явищ, процесів, у якій домінує самостійне застосування прийомів наукових

методів  пізнання  й  унаслідок  якої  молоді  дослідники активно  опановують

знання, розвивають свої дослідницькі вміння та здібності [5, с. 36 – 37].  На

відміну  від  дослідницької  діяльності  вченого,  дослідницька  діяльність

магістрантів  – форма освітнього процесу.  Тому для характеристики такого

роду діяльності можливо вживання терміну „навчально-дослідна діяльність”

[103,  с. 48].  Так,  О. Петунін  під  навчально-дослідною  діяльністю  розуміє

організовану  педагогом  діяльність,  спрямовану  на  пошук  пояснення  та

доведення  закономірних  зв’язків  фактів,  явищ  або  процесів,  для  якої

характерно  постановка  навчальної  проблеми,  висунення  гіпотези  для  її

доказу, ознайомлення з літературою з цієї проблеми, оволодіння методикою

дослідження, збір власного матеріалу, його аналіз, узагальнення, написання

підсумкової роботи та її презентація [140, с. 62]. 

Деякі науковці (Ф. Галіулліна [31], О. Нечаєва [128] та ін.) пропонують

поділяти  роботу  на  два  види:  науково-дослідну  діяльність,  вбудовану  в

навчальний процес або доповнювальну навчальний процес. На думку авторів,

у межах навчально-дослідної роботи, яка є складником навчального процесу,

відбувається  зростання  креативної  спрямованості  у  змісті  навчальних

дисциплін,  технологій  навчання  та  комплексі  індивідуальних  завдань

дослідницького характеру. Основними засобами другого напряму є орієнтація

на індивідуальний підхід до наукових інтересів  і  здібностей особистостей,

різноманітний  спектр  позанавчальних  форм  дослідницької  діяльності,

формування наукових об’єднань (гуртків, лабораторій, груп).

Відтак,  навчально-дослідну  роботу  магістрантів  розглядають  як
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невід’ємний  складник  навчального  процесу.  Вона  охоплює  всі  види

навчальної  роботи  магістрантів  і  здійснюється  через  гармонійне

впровадження  елементів  наукових  досліджень  і  творчості  в  навчальний

процес на лекційних, практичних заняттях (наприклад, у межах навчальних

дисциплін  „Методологія  і  методи  науково-педагогічної  роботи”,

„Використання комп’ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності”,

„Технологія  і  процедура  науково-педагогічного  дослідження”),  під  час

підготовки магістерських робіт та ін.

Зауважимо також, що у низці сучасних досліджень використовуються

терміни:  „пошукова  діяльність”,  „експериментально-дослідна  робота”,

„проектна, технічна, творча діяльність” та ін. Так, у дослідженні О. Ібрянової

[69]  використовується  поняття  „навчально-науково-дослідна  робота”,  під

яким розуміється комплексна система інтенсифікацію навчального процесу

через  упровадження  в  усі  види  навчальної  роботи  елементів  наукової

діяльності,  спрямованих  на  підвищення  якості  підготовки.  Навчально-

науково-дослідна  робота  забезпечує  набуття  навичок  дослідницької

діяльності,  самостійного  вирішення  творчих  завдань,  поглиблення

опанованих фундаментальних знань, розвиток креативності та самостійності.

Наша  думка  про  зазначені  поняття  така  –  факт  поділу  на  науково-

дослідну,  навчально-дослідну  та  навчально-науково-дослідну  роботу

магістрантів є умовним, вони взаємно доповнюють один одного, постають

ефективною формою міждисциплінарної організації університетської освіти

й  мають  на  меті  формування  готовності  до  дослідної  роботи,  зокрема

розвитку  дослідних  умінь,  креативності,  науково-педагогічного  мислення

тощо.  Навчально-дослідна  робота  дозволяє  залучити  магістрантів  до

наукових досліджень,  науково-дослідна  робота  –  сформувати  всі  необхідні

компетентності  сучасного  дослідника.  Головна відмінність  між  ними  –

ступінь самостійності роботи магістрантів і новизна отриманих результатів. 

У контексті формування креативності майбутніх магістрів педагогічної

освіти  ми  пропонуємо  використовувати  єдиний  термін  –  науково-дослідна
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робота,  що  постає  одним із  найважливіших засобів  ефективної  підготовки

магістрантів  через  оволодіння  ними  основами  професійної  творчої

діяльності, методами, прийомами й навичками виконання науково-дослідних

робіт,  розвитку  креативності,  самостійності,  здатності  знаходити  рішення

психолого-педагогічних проблем.

Не  заперечуємо,  робота,  яку  виконують  магістранти,  далека  від

серйозної  науки,  проте  їй  властиві  багато  ознак  науковості:  магістрант  із

допомогою  наукового  керівника  визначає  апарат  дослідження,  роботу

проводять на основі глибокого аналізу явища, яке підлягає дослідженню, за

допомогою відомих методик визначають рівень і характер впливу причин на

явище,  яке  вивчають,  здійснюють  аналіз  отриманих  результатів,  роблять

висновки, проводять публічний захист роботи [73, с. 59]. Результатом роботи

є  проведення  дослідження,  виступи  на  науково-практичних  конференціях,

публікації  в  наукових  виданнях  та  ін.  Ефективність  таких  результатів

залежить від цінностей та установок магістрантів: упевненість у необхідності

проведення  дослідження,  високий  рівень  теоретичних  знань,  дослідницькі

компетенції молодих науковців та ін.

Зрозуміло,  що  ефективність  формування  креативності  майбутніх

магістрів педагогічної освіти значною мірою залежить від того, наскільки цій

меті  відповідає  організація  науково-дослідної  роботи.  Тому  наступним

кроком нашого дослідження стане вивчення її організаційної структури. 

Реалізація науково-дослідної роботи магістрантів побудована на низці

принципів,  які  відповідають  загальним положенням європейської  „Великої

хартії університетів” [219], а також „Етичного кодексу вченого України” [59]

(принцип координації,  що припускає об’єднання інтересів учених і  кафедр

університету  з  усіма  зацікавленими  особами  та  науковими  структурами  і

всередині університету, і за його межами, принцип кафедральної автономії,

що  визначає  повну  їхню  самостійність  у  виборі  та  виконанні  наукових

проектів,  в  організації  наукових  досліджень,  принцип  зв’язку  наукових

досліджень із майбутньою професійною діяльністю магістрантів і запитами
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реальної практики, принцип розширення міжнародного співробітництва, що

припускає  розвиток  наукових  контактів  з  європейськими  та  світовими

науковими та освітніми центрами).

В  університеті  для  забезпечення  функціонування  системи  НДР

залучають учену раду, ректорат, раду наукового товариства, інших посадових

осіб,  які  відповідають за організацію НДР і її  керування,  кафедри, наукові

структурні підрозділи, організаційні комітети наукових заходів.

На  наш  погляд,  основними  функціями  органів,  посадових  осіб  і

структурних  підрозділів  університету,  що  несуть  відповідальність  за  НДР,

можна  вважати  такі:  методичне  та  організаційне  керівництво  НДР;

підготовка, проведення, координація різних заходів, що здійснюються на всіх

рівнях  у  межах  системи  НДР,  облік  й  аналіз  її  результатів;  вивчення,

узагальнення  та  упровадження  українського  та  зарубіжного  досвіду,  його

творчий розвиток у діяльності університету.

Відповідно до закону України „Про вищу освіту” [65] найзначуща роль

у  координації  наукової  роботи  магістрантів  педагогічної  освіти  належить

науковому  товариству  магістрантів,  студентів  (курсантів,  слухачів),

аспірантів,  докторантів  і  молодих  учених,  яке  є  частиною  системи

громадського самоврядування в університеті та об’єднує молодих науковців,

які беруть участь у науково-організаційній та дослідній роботі кафедральних

проблемних груп і  гуртків,  наукових структурних підрозділів  університету

(центрів, лабораторій) та ін. 

Наукове товариство об’єднує магістрантів університету, які займаються

науковою роботою незалежно від її напрямів і форм. Брати участь у роботі

наукового товариства може будь-який магістрант, який виявляє здібності до

науково-дослідницької  діяльності.  Координує  цю  роботу  Рада  наукового

товариства,  що  складається  з  викладачів  –  керівників  наукових  товариств

інститутів.  Члени  ради  допомагають  в  організації  магістрантських

конференцій, олімпіад, конкурсів, підготовки запитів для отримання грантів,

відборі  кращих  майбутніх  магістрів  для  участі  в  науково-практичних
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конференціях, конкурсах, олімпіадах та ін.

В університетах виділяють структурні  одиниці наукового товариства:

сектор  науки  студентського  парламенту  (сенату,  старостату,  студентського

ректорату, студентського деканату, студентської ради); відділення наукового

товариства,  що  об’єднують  проблемні  наукові  групи  за  профілем;

інститутський сектор наукового товариства, що відповідає за наукову роботу

магістрантів  інституту;  рада  наукового  товариства,  що  координує  його

діяльність та ін.

На  наш  погляд,  метою діяльності  наукового  товариства  магістрантів

педагогічної  освіти  є  створення  умов  для  розкриття  їх  наукового  та

креативного  потенціалу,  розвиток  у  них  науково-педагогічного  мислення  і

навичок  дослідницької  роботи,  популяризація  педагогічної  науки  в

університеті,  розвиток  інноваційної  діяльності,  організаційна  допомога

керівництву вищого навчального закладу в оптимізації наукової та навчальної

роботи.

Аналіз  сучасних  наукових  джерел  дозволяє  нам  виділити  найбільш

значущі завдання Наукового товариства: 

 залучення магістрантів до науково-дослідної роботи, підвищення її

якості; 
 допомога  в  освоєнні  та  поглибленому  вивченні  дисциплін

навчального плану з метою набуття практичного досвіду роботи з фахового

спрямування;
 оволодіння  сучасними  методиками  і  навичками  проведення

самостійних наукових досліджень;
 підвищення  мотивації  магістрантів  для  вирішення  конкретних

практичних проблем педагогічної освіти;
 пошук і підтримка талановитих магістрантів-дослідників,  надання

їм всебічної допомоги, у тому числі для продовження навчання в аспірантурі;
 створення  сприятливих  умов  для  участі  магістрантів  у  заходах

наукової  конкуренції  (конкурсах,  грантах,  проектах,  олімпіадах,

конференціях) тощо.
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Ґрунтуючись на нормативно-правових документах і наукових джерелах

[69; 75; 90; 187] окреслимо основні принципи організації науково-дослідної

роботи  магістрантів  у  межах  наукового  товариства:  свобода  наукової

творчості;  добровільність,  колегіальність,  відкритість;  органічність  зв’язку

навчання та науково-дослідної роботи; рівність прав магістрантів на участь у

діяльності  наукових  товариств;  накопичення  та  посилення  наукового

потенціалу університету та виховання науково-педагогічних кадрів тощо.

Сучасні  дослідники  зазначають  функції  науково-дослідної  роботи

магістрантів: 

 навчальна  (специфікою  науково-дослідницької  діяльності

магістранта  є  її  навчальний  характер;  виконуючи  дослідження,  магістрант

отримує необхідні методологічні знання та вміння);

 особистісно-розвивальна  (у  процесі  дослідження  формуються

креативні здібності, науково-педагогічне мислення, уміння бачити проблему,

знаходити шляхи її вирішення);

 соціально-компетентнісна  (володіння  технологією  самостійного

наукового  дослідження  та  розвинені  креативні  здібності  підвищують

професійну  компетентність  магістранта,  рівень  відповідності  соціальним

вимогам) [42, с. 372]. 

Вважаємо, що ці функції співвідносяться з тими, що виділили класики

педагогічної  думки  вищої  школи  В. Краєвський  [94],  Н. Кузьміна  [99],

В. Сластьонін [175] та ін. Узагальнимо погляди відомих учених у контексті

проблематики нашого дослідження відповідно до функцій науково-дослідної

роботи магістрантів: аналітична функція (пов’язана з осмисленням реальної

педагогічної  дійсності:  особливостей  процесу  й  результатів  власної

діяльності, її достоїнств і недоліків); орієнтаційна (припускає обізнаність у

сучасних наукових і  практичних розробках у галузі педагогіки, вибір із них

найбільш  оптимальних);  прогностична  (пов’язана  з  передбаченням  змін  в

освітньому  процесі,  в  розвитку  особистості);  інформаційна  (забезпечує

зв’язок і  взаєморозуміння між освітніми системами,  наукою, культурою та
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ін.);  інноваційна  (забезпечує  проникнення  відкриттів  науки  в  суспільну

практику освіти); моделююча (спрямована на створення ідеальних моделей

процесів  і  явищ  педагогічної  дійсності,  методів,  прийомів,  методик,

технологій);  системо  утворювальна  (припускає  створення  системи  знань,

уявлень  у  вигляді  концепцій  і  теорій);  рефлексивна  (передбачає  вивчення

вікових і індивідуально-психологічних особливостей людини, способів дії на

інших  людей,  а  також  аналіз  й  оцінку  власної  діяльності);  оптимізуюча

(забезпечує оптимальне вирішення проблем, що виникають перед педагогом

у різних педагогічних ситуаціях).

Зазначені  мета,  завдання,  принципи  та  функції  дозволили  нам

узагальнити  та  виділити основні  напрями діяльності  наукового  товариства

магістрантів (див. рис. 1.1). 

Рис 1.1.Основні напрями діяльності наукового товариства магістрантів

Відповідно до зазначених напрямів у сучасних університетах широко

використовуються різні форми НДР: індивідуальні, масові,  заходи наукової

конкуренції  (змагальні)  та  ін.  Тому  вважаємо  за  доцільне  надати  стислий

Напрями діяльності 

Організація роботи магістрантів
у наукових осередках,
заохочення їх до участі у науковому 
житті університету

Підготовка та видання наукових 
праць магістрантів

Організація та проведення наукових 
конференцій, семінарів, виставок, 
круглих столів, лекцій, дебатів, 
інтелектуальних ігор, зустрічей з 
відомими науковцями, презентацій 
наукових проектів та інших 
науково-освітніх робіт

Проведення конкурсів наукових 
робіт на здобуття грантів та 
інших заохочувальних заходів 
для стимулювання наукових 
досліджень магістрантів

Участь у розробці та реалізації 
проектів, що можуть бути 
запропоновані закладам освіти,  
організаціям, установам

Інформування магістрантів про 
наукові заходи вищих 
навчальних закладів, наукових 
організацій, установ України та 
інших країн
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змістовий  аналіз  найбільш  поширених  форм  організації  науково-дослідної

роботи  майбутніх  магістрантів  педагогічної  освіти  в  процесі  професійної

підготовки. 

Для  реалізації  зазначеного  завдання  ми  звернулися  до  вивчення

передового  досвіду  провідних  систем  вищої  освіти  інших  країн,  що

дозволило виділити основні види залучення магістрантів до наукової роботи:

пропедевчі науково-методологічні  курси  та  семінари  (Німеччина,  Чехія);

робота над проектами дослідницького характеру (США, Німеччина, Канада,

Японія); навчання на проблемно зорієнтованих курсах (Німеччина, Франція,

Англія); робота в малих дослідницьких групах у межах проектного навчання

(США,  Японія);  різні  форми  практики,  залікових,  та  інших  заходів,

орієнтованих на вирішення конкретних проблемних завдань (країни Західної

Європи) та ін. [32; 73; 75 та ін.].

Аналіз  ОКХ  та  ОПП  спеціальностей  галузі  педагогічної  освіти

дозволив  нам  з’ясувати,  що  НДР  магістранта  включає  науково-дослідну

роботу  в  межах  навчальних  дисциплін  і  позанавчальний  час,  науково-

дослідну та науково-педагогічну практику, а також підготовку магістерської

роботи.

Виділимо  форми  навчального  процесу,  в  межах  яких  магістрантів

залучають до науково-дослідної роботи: навчальні аудиторні заняття (лекції,

лабораторні,  практичні,  семінарські  заняття,  консультації,  індивідуальні

заняття);  самостійна  робота;  науково-дослідницька  робота  на  відповідній

кафедрі;  навчальна  та  виробнича  практика;  контрольні  заходи  (модульні

роботи; доповіді на наукових та методичних семінарах; підготовка й захист

рефератів,  звітів  із  виконаних  науково-дослідницьких  робіт;  підготовка  та

публікація  результатів наукової  роботи;  державна атестація;  кваліфікаційна

магістерська робота).

Досвід  роботи  університетів  України  свідчить  про  те,  що  найбільш

розробленими є форми та методи організації та проведення наукової роботи

індивідуального  характеру  в  межах  підготовки  магістерської  роботи,
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наукових  статей,  доповідей  на  конференціях,  участі  в  конкурсах  наукових

робіт  та  ін.  Механізми  залучення  магістрантів  до  виконання  колективних

форм науково-дослідної роботи висвітлено недостатньо. Тому в підрозділі 2.1

ми  плануємо  зробити  наголос  саме  на  колективних  формах  і  методах

організації  та проведення  науково-дослідної роботи як засобу формування

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти.

У цьому аспекті особливого значення набуває організація практичних

занять,  які  передбачають  взаємодію  та  активне  спілкування  рівноправних

учасників  (семінар-круглий  стіл,  семінар-дискусія,  семінар-дослідження,

робота  у  командах,  виступ  на  міні-конференції).  Доповнюючи  думку

О. Ігнатюк [72],  зазначимо,  що магістранти набувають досвіду колективної

командної  роботи,  розвивають  креативність,  особистісну  відповідальність,

комунікативні,  організаторські,  лідерські  якості,  вчаться  презентувати

результати роботи та відстоювати власну позицію.

Щодо звітів із  виконання науково-дослідницьких робіт,  заслуговує на

увагу досвід О. Бражник, яка виділяє таку форму звітності  як портфоліо –

індивідуальну  добірку  матеріалів,  що  підтверджують  наявність  зробленої

магістром освітньої діяльності. Під портфоліо автор розуміє спосіб фіксації,

накопичення,  оцінки  та  самооцінки  індивідуальних  досягнень  у  процесі

засвоєння  дисципліни.  У  портфоліо  представлений  набір  матеріалів,

пов’язаних  з  освоєнням  змісту  дисципліни:  конспекти,  тези,  доповіді,

презентації;  програми  констатувального  та  формувального  етапів

експерименту;  статті  за  матеріалами  дослідження;  письмовий  відгук

замовника НДР (від кафедри або інших підрозділів) [18, с. 13].

Вивчивши досвід організації наукової роботи провідних університетів

України,  зазначимо,  що  найбільш  поширені  форми  її  реалізації  –  наукові

лабораторії,  центри,  проблемні  наукові  групи  та  інші  об’єднання,  що

дозволяють  передати  магістрантам  педагогічної  освіти  фундаментальні

знання  з  наукових  дисциплін,  розвивати  навички  проведення  науково-

дослідної  роботи  та  інтерес  до  інтелектуальної  діяльності.  Тому  важливо
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підготувати  магістрантів  не  тільки  до  самостійної  дослідницької  роботи,

результатом  якої  є  підготовка  та  захист  магістерської  роботи,  а  ще  й  до

проведення наукових досліджень у межах наукового творчого колективу.

Ми  вважаємо,  що  основною  ідеєю  науково-дослідної  роботи

магістрантів  у  наукових  підрозділах  є  наступне  положення:  ця  діяльність

повинна  логічно  доповнювати  навчальний  процес,  виходячи  за  межи

існуючих навчальних програм і планів. Вона припускає самостійну роботу в

контексті програми навчання й включає виконання індивідуальних наукових

досліджень.  Зрозуміло,  що  ефективність  реалізації  такого  виду  науково-

дослідницької  діяльності  багато  в  чому  залежить  від  механізмів  її

планування, організації та контролю за здійсненням, стимулювання участі в

неї викладачів і магістрантів.

Наукові центри та лабораторії  є основними науковими структурними

підрозділами університету. При цьому їх значущість зростає за умов плідної

співпраці з інститутами НАПН України, НАН України, іншими науковими,

навчальними  закладами,  організаціями,  підприємствами.  Це  твердження

відповідає статті 66 Закону України „Про вищу освіту” [65], де зазначено, що

інтеграція  наукової,  науково-технічної  та  інноваційної  діяльності  вищих

навчальних  закладів  і  наукових  установ  НАН  України,  національних

галузевих  академій  наук  здійснюється  з  метою розроблення  та  виконання

пріоритетних  наукових  програм,  проведення  наукових  досліджень,

експериментальних розробок на засадах поєднання їх кадрових, технічних та

організаційних  ресурсів.  Робота  в  наукових  структурних  підрозділах

припускає не стільки вивчення й аналіз літератури, скільки активну участь в

організації та проведенні експерименту. 

На відміну від індивідуальної роботи з науковим керівником, у науковій

лабораторії,  центрі  розкриваються  здібності  магістрантів  до  колективної

роботи.  Тому  завдання  наукового  керівника  –  грамотно  розділити  між

магістрантами  функціональні  обов’язки,  виділивши  кожному  молодому

досліднику  з  урахуванням  наявних  схильностей  і  можливостей  певне
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завдання, виконання якого приведе до розв’язання всієї проблеми.

Дійсно,  до  роботи  в  наукових  структурних  підрозділах  залучаються

магістранти,  які  мають  яскраво  виражені  здібності  до  наукової  роботи  й

навички  дослідницької  діяльності.  Основна  частина  майбутніх  магістрів

включається  до  діяльності  наукових  проблемних  груп  і  гуртків.  Як  вірно

зазначає Т. Торгашина, проблемна група – це тимчасовий науковий колектив,

організований  при  кафедрі  чи  науковому  підрозділі  ВНЗ  для  спільної

розробки  єдиної  реальної  наукової  проблеми  під  керівництвом  ученого-

педагога [190, с. 124].

Робота в проблемній групі відкриває широкі можливості для розвитку

професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти.  Вони

мають можливість проводити дослідження в університеті чи в інших закладах

освіти,  апробовувати  результати  досліджень,  готувати  педагогічні

рекомендації для викладачів ВНЗ, ЗНЗ та ін.

Робота  наукової  групи  може  мати  напрями:  поглиблене  вивчення

дисциплін;  ознайомлення  з  сучасними  досягненнями  науки;  оволодіння

методологією  наукового  пізнання;  розширення  наукового  світогляду;

розвиток культури науково-педагогічного мислення; оволодіння уміннями й

навичками постановки й вирішення інтелектуальних проблем і завдань та ін.

Особливу  роль   в  організації  роботи  має  науковий  керівник,  який

формує  атмосферу  креативної  роботи,  орієнтує  магістрантів  на  дискусії  і

виступи оціночного характеру. Особлива увага в діяльності проблемної групи

приділяється  підготовці  доповідей  і  рефератів,  які  разом  із  результатами

наукової  роботи,  обговорюються  на  засіданнях  проблемної  групи.  Ці

засідання  найчастіше  проводяться  у  формі  науково-методологічних

семінарів-обговорень невеликих за змістом доповідей.

Наукові  семінари  проблемних груп  виконують подвійну  функцію (за

О. Грезнєвою  [44]).  З  одного  боку,  вони  забезпечують  взаємозв’язок  і

узгодженість досліджень, відстежують та узагальнюють отримані результати,

тобто  здійснюють  управління  колективним  дослідженням,  а  з  іншого  –
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вирішують  завдання  з  навчання  учасників  семінару  різним  аспектам

методології науки, формування у них творчих здібностей, зокрема професійної

креативності.

Ознайомившись із  досвідом  організації  наукової  роботи  у  провідних

ВНЗ України, зазначимо, що останнім часом набувають поширення форми її

реалізації, що пов’язані з використанням завдань дослідницького характеру в

межах навчальних дисциплін.

Ю. Солянников у дослідженні, що спрямоване на  підготовку магістрів

до  науково-дослідної  діяльності,  виділяє  підстави  для  розробки

дослідницьких завдань: аналіз сучасної науки та практики; програмний зміст

навчального матеріалу та міжпредметні зв’язки; професійні функції;  сфери

професійної  діяльності;  операційний  склад  професійних  дій  та  ін.  [180,

с. 119].

Досвід розробки комплексів завдань дослідницького характеру в межах

навчальних дисциплін має ДЗ „Луганський національний університет імені

Тараса Шевченка”.  Нами виділено завдання, що носять масовий характер і

застосовуються в процесі підготовки майбутніх магістрів педагогічної освіти:

 на  підставі  аналізу  наукових  джерел,  у  т.  ч.  у  мережі  Інтернет,

(реферативні  або  наукометричні  бази  даних)  ознайомитися  з  конкретними

науковими проблемами та підготувати стислу доповідь (реферат);

 скласти електронне портфоліо науковця;

 порівняти  свої  погляди  на  конкретну  наукову  проблему  з

результатами інших авторів;

 обґрунтувати  практичну  значущість  роботи,  указати  можливі

зацікавлені організації, визначити перспективи розвитку роботи;

 розробити  науково-методичний  матеріал  для  використання

результатів роботи в навчальному процесі та ін. 

На думку О. Володарської, завдання дослідницького характеру в межах

навчальних  дисциплін  дозволяють  розширити  ступінь  інформованості
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магістрів про зміст діяльності сучасних учених (наочний аспект), про події,

що  відбуваються  в  науковому  співтоваристві  (груповий  аспект),  про

індивідуально-психологічні  характеристики сучасних учених (особистісний

аспект) [26, с. 17 – 18]. 

У дисертаційному дослідженні Ч. Худжамбердієва наголошується,  що

використання в навчальному процесі завдань  дослідницького характеру, що

мають реальний науковий характер, допомагає пов’язати теоретичні знання з

практичною роботою в школі, є ефективним засобом розвитку креативності

[200, с. 132]. Отже, виконання  завдань дослідницького характеру  допомагає

майбутнім  магістрам  педагогічної  освіти  спільно  з  викладачами

узагальнювати  досвід  практичної  роботи,  розробляти  науково-методичні

рекомендації  для  школи,  застосування  яких  підвищує  значущість  науково-

дослідної роботи в університеті. 

Розвиваючи ідеї А. Козлова [88], зазначимо, що робота магістрантів із

розв’язання  завдань  дослідницького  характеру  припускає  створення

організаційних умов, що дозволяють розкрити кожному молодому досліднику

особливості сприйняття проблеми й пошуку шляхів її розв’язання. Науково-

дослідницьку діяльність необхідно організовувати так,  щоб, з  одного боку,

вона була зорієнтована на вирішення поставленої задачі, а з іншого – сприяла

прояву  особистої  зацікавленості,  креативності.  Магістранти  повинні  мати

можливість  вибору  дослідницьких  завдань  відповідно  до  своїх  інтересів  і

знань.  Таким  чином  реалізується  поетапне  навчання  над  науковою

проблемою з урахуванням досягнутого рівня оволодіння уміннями.

Наступною  формою  організації  науково-дослідної  роботи  майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти  є  самостійні  наукові  дослідження,  що

виконуються в період науково-педагогічної (як асистент кафедри) та науково-

дослідної практики.

Як наголошується в сучасних літературних джерелах, дослідження під

час науково-педагогічної практики спрямовані на оволодіння дисципліни, що

вивчається,  формування  й  розвиток  професійних,  креативних  навичок
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викладача  вищої  школи,  формування  навичок  самостійної  роботи  та

професійної діяльності, здібності брати на себе відповідальність, знаходити

конструктивні  вирішення  педагогічних  проблем  у  процесі  самостійного

проведення навчально-виховної та викладацької роботи.

У наших наукових пошуках ми враховуємо досвід Є. Швець, Д. Швець

[208],  які  зазначають,  що  науково-педагогічна  практика  магістрантів  може

відбуватися  за  формами:  участь  у  підготовці  та  проведенні  лекцій  і

практичних занять; розробка або адоптація інноваційних методів проведення

занять;  підготовка  ділових  ігор,  кейсів,  інших  матеріалів  для  проведення

практичних робіт; перевірка курсових робіт, звітів із педагогічної практики

магістрантів тощо.

Значущість  наукових  досліджень,  що  проводяться  в  період  науково-

педагогічної  практики,  виходить  за  межі  конкретного  предмету.  Для  нас

цікавою здається позиція Г. Ліцман [108], що дослідження під час практики –

своєрідні  цілеспрямовані  спроби  молодих  науковців  упорядкувати

суб’єктивний  педагогічний  досвід,  виявити  сенс  і  закономірності  в  його

явищах,  що  є  дуже  важливим  для  діяльності  майбутнього  магістра

педагогічної освіти.

У процесі проходження практики магістранти спираються не лише на

особистий  досвід.  Відбувається  широкий  обмін  досвідом  між  учасниками

практики. Як зазначає А. Козлова, вивчення думок про проведення практики

у магістрантів показує, що вони надають особливого значення відвідуванню

та аналізу занять у одногрупників [89, с. 31],

Перейдемо  далі  до  розгляду  науково-дослідної  практики  –  виду

навчальної роботи, спрямованої на розширення й закріплення теоретичних і

практичних знань, отриманих магістрантами в процесі навчання, придбання й

удосконалення  практичних  навичок  із  вибраної  магістерської  програми,

підготовку до майбутньої професійної діяльності [208, с. 126–128].

Науково-дослідна  практика  припускає  формування  професійних

компетентностей у сфері вибраної спеціальності; ознайомлення із загальними
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підходами  до  розробки  та  реалізації  програми  педагогічного  дослідження;

розробку  методологічної  частини  дослідження;  формування  компетенцій,

пов'язаних  із  дослідженням  науково-педагогічних  ситуацій  практико

зорієнтованого характеру.

Узагальнивши  наукові  доробки  О. Ігумнової  [71],  виділимо  типи

завдань,  що  пропонуються  магістрантам:  дослідження  готовності

магістрантів  до  організації  освітнього  процесу;  аналіз  нормативної

документації  бази  практики;  співбесіди  із  співробітниками  бази  практики;

виконання дослідницького завдання, що відповідає потребам бази практики

та  магістранта;  підбір  літературних  і  Інтернет-джерел  з  проблеми

дослідження; розробка та обґрунтування методологічних основ дослідження;

розробка проекту дослідження; участь у педагогічних заходах бази практики

з  подальшим  аналізом;  дослідження  характеристики  взаємодії  суб’єктів

освітнього  процесу;  підготовка  мультимедійної  презентації  за  матеріалами

практики; підготовка виступу за матеріалами дослідження 

У  низці  дисертаційних  досліджень  (К. Казанцева  [73],

Т. Калашникова [75],  З. Сазонова  [163]  та  ін.)  наголошується,  що однією з

поширених  форм  наукової  конкуренції  НДР  в  університетській  підготовці

майбутніх  магістрів  є  науково-практичні  конференції  й  семінари.  Вони

включають  теоретичні  наукові  доповіді,  обговорення  шляхів  вирішення

практичних завдань педагогічної науки. Самостійна наукова робота, що має

зовнішній вихід у вигляді доповіді чи друкованої роботи, стимулює розвиток

дослідницького  потенціалу  майбутніх  магістрів,  залучає  їх  до  науково-

дослідницької діяльності.

На конференціях магістранти набувають навичок публічних виступів,

спілкування з аудиторією, уміння аргументувати свою точку зору. Як зазначає

А. Козлов, молоді дослідники мають можливість виступити зі своєю роботою

перед  широкою  аудиторією,  що  стимулює  їх  більш  відповідально

опрацьовувати майбутній виступ. Крім того, кожен може порівняти, як його

робота виглядає на загальному рівні й зробити відповідні висновки [88, с. 49].
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На думку молодих науковців,  які  брали участь  у роботі  конференцій,  такі

заходи мають сильну емоційну й стимулюючу дію, закріплюють інтерес до

науково-дослідної роботи. 

Виділимо  ще  деякі  форми  НДР,  що  можуть  використовуватися  в

університетській підготовці майбутніх магістрів педагогічної освіти:

 зустрічі з провідними фахівцями, ученими-педагогами;

 знайомство з діяльністю освітніх і наукових установ;

 конкурси наукових ідей;

 підготовка запитів для участі в грантових програмах;

 складання електронного портфоліо та ін.

Однією з популярних форм є конкурси наукових робіт, у тому числі на

здобуття  міжнародних  і  всеукраїнських  грантів.  Вони  організовуються  з

метою  активізації  дослідницької  роботи  як  найважливішого  чинника

формування  фахівців  нового  типу,  утворення  в  університеті  системи

широкого  залучення  магістрантів  до  науково-дослідної  роботи,

винахідницької діяльності. 

Виділяють орієнтовні критерії оцінювання наукових робіт: 

1. Оформлення роботи: відповідність технічним вимогам; дотримання

існуючих правил цитування й оформлення посилань, бібліографії; наявність

назви,  нумерації  й  розшифровки  умовних  позначень  малюнків  і  таблиць;

представлення змісту роботи зв’язне й аргументовано, без помилок друку.

2.  Актуальність  й  обґрунтування  дослідження:  обґрунтування

актуальності  дослідження;  повнота літературного огляду, зокрема вивчення

українських  і  зарубіжних,  класичних  і  сучасних  традицій  дослідження

проблеми;  чіткість  визначення  об’єкту,  предмету,  мети,  завдань,  гіпотези,

методів дослідження; логічність побудови плану роботи.

3. Дослідницька компетентність автора: відповідність назви загальному

змісту  роботи;  ступінь  узгодженості  задуму  роботи  та  його  реалізації;

співвідношення  й  взаємозв’язок  теоретичного  та  емпіричного  матеріалу;
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повнота  опису,  глибина  обговорення  та  якість  інтерпретації  результатів;

використання  сучасних  методів  обробки  даних  дослідження;  повнота

розкриття  проблеми  в  цілому;  характер  і  ступень  власного  внеску  в

дослідження  проблеми;  коректність  авторських  узагальнень,  змістовність  і

обґрунтованість  висновків;  наявність  актів  упровадження  у  виробництво,

навчальний процес, патентів, ліцензій та ін.

Ще однією популярною формою наукової роботи магістрантів, що має

тісний  зв’язок  із  навчальним  процесом,  є  олімпіада  зі  спеціальностей  і

навчальних дисциплін. Олімпіада – конкурс, призначений для виявлення та

відбору  обдарованих  молодих  науковців,  а  також  для  заохочення  їхньої

подальшої  наукової  активності.  Останнім  часом  переважна  більшість

університетів проводить олімпіади окремо для ОКР „бакалавр” і „магістр”,

що дозволяє подавати для розв’язання задачі  залежно від рівня здібностей

магістрантів. Олімпіаду  можна  проводити  в  кілька  турів,  кількість  яких

(теоретичний, практичний, експериментальний тощо) та форми проведення

(письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) визначає оргкомітет. Участь у

олімпіадах сприяє поглибленню знань, розвитку творчих здібностей, залучає

до  науково-дослідної  роботи,  формує  навички  індивідуальної  роботи  й

роботи в колективі. 

Аналіз  реальної  практики  організації  науково-дослідної  роботи  в

університетах  дозволяє  констатувати,  що магістранти,  які  беруть  участь  у

заходах наукової конкуренції,  зустрічаються з низкою труднощів. Їх можна

подолати за допомогою організації системи підготовчих науково-методичних

семінарів у межах діяльності проблемних наукових груп. У роботі семінарів

необхідно  передбачити  розгляд  питань,  пов’язані  з  тим,  як  послідовно  й

системно  розглянути  тему  дослідження;  грамотно  побудувати  науковий

дискурс;  здійснити  ідентифікацію  роботи  з  традиціями,  що  існують  в

педагогічній  науці,  науковими  школами  й  підходами;  оволодіти  базовими

статистичними процедурами, математичними методами дослідження та ін.

Зрозуміло,  що  всі  зазначені  форми  НДР  реалізуються  в  контексті
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виконання  магістерської  роботи,  яка  має  засвідчити  відповідний  рівень

фахової освіти. При цьому ми повністю підтримуємо думку С. Сисоєвої про

те,  що  важливим  завданням  при  підготовці  магістрів  є  створення  такої

магістерської програми, яка б об’єднувала навчання, наукове дослідження та

інноваційну діяльність [171, с. 130].

Вимоги щодо змісту, креативного характеру, теоретичної та практичної

значущості  результатів  є  значно  вищими,  ніж  вимоги  до  бакалаврської

роботи.  Теми магістерських робіт  визначає  кафедра,  хоча магістрант може

сам запропонувати тему дослідження, якщо належно обґрунтує її доцільність.

Так,  А. Козлова пропонує магістрантам,  які  вже мають досвід педагогічної

діяльності,  самостійно обирати  тему дослідження відповідно  до  принципу

поповнення  життєвого  досвіду  –  як  предмет  дослідження  магістранти

визначають те,  чого їм „не вистачає”  в практичній педагогічній  діяльності

[89, с. 29].

Доволі  часто  теми  магістерських  робіт  у  процесі  дослідно-

експериментальної  роботи  коректуються,  трансформуються,  іноді  –

змінюються.  Це  відбуваються  насамперед  тому,  що магістранти  поступово

збільшують запас знань про педагогічні  цінності-засоби,  що може сприяти

змінам спрямованості дослідження.

Як свідчать результати досліджень [89 та ін.] вибір таких педагогічних

цінностей-засобів  відбувається  після  ознайомлення  магістрантів  зі  змістом

навчальних дисциплін „Сучасні проблеми науки та освіти”, „Методологія та

методи наукового дослідження”, „Інноваційні процеси в освіті”, „Психолого-

педагогичічна діагностика в освіті” та ін.

Науково-дослідна  робота  магістрантів  спрямована  на  виявлення

закономірностей, явищ та процесів. У цій роботі можна виділити етапи: вибір

тематики  дослідження;  висунення  гіпотези  та  постановка  завдань;

констатація  та  попередня  обробка  даних;  обговорення  результатів

дослідження, перевірка гіпотез; оформлення результатів роботи; презентація

результатів роботи. 
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Ми поділяємо думку О. Бражник [18], О. Кудакова [98] про те, що для

реалізації  зазначених  етапів  важливо  магістрантам  сформувати  певні

компетенції:  вести  бібліографічну  роботу  з  використанням  інформаційних

технологій  („квізи”,  чати,  „вікі”-технології,  форуми,  глосарії,  інтерактивні

семінари  та  ін.),  вирішувати  завдання,  що  виникають  у  процесі  роботи,

обирати  необхідні  методи  дослідження  (модифікувати  ті,  що  існують,

розробляти  нові),  обробляти  отримані  результати,  аналізувати  та

презентувати їх у вигляді доповідей, статей тощо.

Ґрунтуючись на результатах досліджень [13; 180 та ін.], ми вважаємо,

що магістерська  робота  зорієнтована  на  розширення  теоретичних  знань  із

фахової підготовки, систематизацію та самостійний аналіз сучасних підходів

до  розв’язання  складних  завдань,  пов’язаних  із  новітньою інтерпретацією

певних  наукових  проблем,  що  є  об’єктом  магістерського  дослідження,

поглиблення  знань  із  суміжних  наук,  подальше  вдосконалення  умінь  і

навичок самостійної роботи з науковою літературою, виявлення тенденцій і

закономірностей  досліджуваних  процесів,  формування  вмінь  самостійно

визначати об’єкти й етапи магістерського дослідження, обґрунтувати систему

заходів,  необхідних  для  вирішення  теоретичних  і  прикладних  завдань,

розвиток  умінь  самостійно  формулювати  найбільш  вагомі  узагальнення

основних  результатів,  розробляти  науково-практичні  рекомендації  щодо

вдосконалення навчально-виховної роботи в сучасній школі тощо. 

Захист випускної кваліфікаційної роботи визначає  рівень теоретичної

та  практичної  дослідницької  підготовки  майбутнього магістра  педагогічної

освіти  до  професійної  діяльності.  Мається  на  увазі  володіння  сучасною

проблематикою  даної  галузі  знань;  знання  історії  розвитку  конкретної

наукової  проблеми,  її  ролі  та  місця  в  досліджуваному науковому напрямі;

наявність  конкретних  специфічних  знань  із  наукової  проблеми,

досліджуваної  магістрантом;  уміння  практично  здійснювати  наукові

дослідження,  експериментальні  роботи  в  тій  або  іншій  науковій  сфері,

пов’язаної  з  магістерською  програмою;  уміння  працювати  з  конкретними
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програмними продуктами й конкретними ресурсами Інтернету та ін.)  [135;

180; 208].

Зазначимо,  що у  низці  ВНЗ існує  успішна  практика  рекомендації  за

рішенням  ради  факультету  (інституту)  до  навчання  в  аспірантурі  тих

магістратів,  які  мають  значні  наукові  здобутки.  Це  сприяє  підвищенню

мотивації магістрантів до науково-дослідної роботи.

На наш погляд, мотивація є основою наукової діяльності. Узагальнивши

ідеї,  висловлені  в  дослідженнях  (О. Ібрянова  [69],  О. Єгорова  [60;  61]),

зауважимо,  що  майбутні  магістри  педагогічної  освіти  мають  мотивацію

науково-дослідної  роботи:  мотив  досягнення  (прагнення  до  успіху,

досягнення мети, бажання знаходити та вирішувати педагогічні  проблеми);

мотив  самореалізації  (можливість  креативного  самовираження  та

саморозвитку),  мотив  визнання  (прагнення  мати  гарну  репутацію  серед

колег), мотив належності (спілкування з видатними вченими та педагогами,

робота  в  наукових  колективах);  мотив  статусу  (можливість  професійного

зростання, бажання посісти високе соціальне становище в суспільстві).

До найважливіших стимулів, які доцільно використовувати в практиці

організації наукової роботи в університеті, ми відносимо облік її результатів

для оцінки знань на різних етапах процесу навчання. Так, магістранти, які

беруть  участь  у  розробці  фундаментальних  і  прикладних  тем  (зокрема  в

межах навчальних дисциплін), за ухвалою відповідної кафедри університету

можуть  бути  звільнені  від  виконання  модульних  контрольних  робіт  або

підсумкового  контролю  з  відповідної  дисципліни  з  автоматичним

виставленням за неї максимальної кількості балів.

Магістранти,  які  беруть  участь  у  проведенні  наукових  досліджень  і

організації НДР в університеті, стали переможцями II етапу Всеукраїнської

студентської  олімпіади,  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових

робіт,  можуть  бути  нагороджені  грамотами,  преміями,  можливістю

безкоштовної публікації.

Зазначимо також, у сучасних педагогічних дослідженнях пропонується
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з  метою  підвищення  мотивації  майбутніх  магістрів  використовувати

прийоми:  1) актуалізація  емоційних  почуттів  у  процесі  науково-дослідної

роботи,  створення  позитивної  емоційної  атмосфери;  2) обов’язковість

взаємодії  між  собою  суб’єктів  університетської  підготовки;  3) збудження

інтересу  до  проведення  наукового  дослідження,  до  навчального  пізнання;

4) роз’яснення  соціальної  значущості  науково-дослідної  роботи  для

особистісного  та  професійного зростання;  5) інформаційна обізнаність  про

інновації педагогічної науки, про події наукового життя та ін.

Окресливши  основні  форми  застосування  науково-дослідної  роботи

магістрантів  у  процесі  університетської  підготовки  вважаємо  за  необхідне

розглянути  механізми  реалізації  на  практиці  організаційної  структури

системи НДР. Наші погляди в цілому співпадають з ідеями Т. Калашникової

[75], яка указує певний порядок організаційної структури НДР.

1. Розробка  та  затвердження  університетської  системи  НДР  з

урахуванням  єдиної  стратегії  кафедр,  наукових  структурних  підрозділів  у

професійній підготовці майбутніх магістрів через залучення їх до активної

науково-дослідницької діяльності. При цьому важливо усвідомлення того, що

реальне завдання НДР – підготовка креативного та мобільного магістра, який

володіє дослідницькими навичками, здатного до самоосвіти, саморозвитку та

самовдосконалення.

2. Розробка нормативно-правової бази та методичної документації, що

закріплює мету, завдання, види, зміст, вимоги НДР.

3. Розробка критеріїв  ефективності  системи НДР як  засобів  розвитку

здібностей  у  майбутнього  магістра  педагогічної  освіти  до  виконання

дослідницької функції професійної діяльності.

4. Підготовка професорсько-викладацького складу до керівництва НДР,

надання організаційно-методичної допомоги в керівництві НДР. Проведення

навчальних  методологічних  семінарів  і  практикумів,  консультацій,

педагогічних майстерень, інших заходів наукової конкуренції.

5. Організація  функціонування  системи  НДР,  ефективність  якої,
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залежить від ряду чинників: рівня розвитку пізнавальних навичок й умінь у

магістрантів; готовності освоювати зміст професійного навчання самостійно;

ступені підготовленості магістрантів до виконання дослідницької роботи.

6. Здійснення моніторингу ефективності професійного й особистісного

становлення  магістра  при  реалізації  системи  НДР,  корекція  нормативно-

правових, методичних документів, що забезпечують її  функціонування.

Отже,  комплексний  аналіз  досліджуваної  проблеми  дає  можливість

зробити  деякі  висновки,  що  визначатимуть  стратегію  й  тактику  нашого

подальшого дослідження:

1. Установлено,  що залучення  магістрантів  педагогічної  освіти  до

активної  науково-дослідницької  діяльності  задля  формування  в  них

професійної  креативності  може  бути  реалізовано  через  принципове

переосмислення ролі наукової роботи в процесі університетської підготовки

за умов побудови навчального процесу на спільних наукових дослідженнях

викладачів і магістрантів як основи освіти у ВНЗ.

Звернення до поглядів відомих науковців із метою розкриття сутності

науково-дослідної роботи магістратів як педагогічного феномену дозволило

стверджувати,  що  інститут  магістратури  з  його  вираженою  науково-

дослідною спрямованістю формує фахівця педагогічної  освіти,  який добре

бачить напрямки розвитку педагогічної науки, здатний поєднати предметне

викладання  з  науково-дослідницькою  діяльністю.  Він  зможе  привнести  в

заклади освіти елементи дослідницьких пошуків, зуміє поставити навчальні

експерименти та впровадити їхні результати в навчальний процес.

Науково-дослідна робота магістрантів є обов’язковою та невід’ємною

частиною підготовки  кваліфікованих фахівців  у  сучасному університеті  як

нерозривний складник навчально-виховного процесу. Розвиток системи НДР

магістрантів є найважливішою функцією системи вищої освіти та важливою

діяльністю університету як освітньої установи.

2.  Аналіз  понять  „науково-дослідна  робота”,  „навчально-дослідна

робота”,  „навчально-науково-дослідна  робота”,  „пошуково-дослідна
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діяльність”,  „експериментально-дослідницька  діяльність”,  „проектна,

технічна, творча діяльність” та ін. свідчить, що основні відмінності між ними

– ступінь самостійності виконання дослідницького завдання, а також новизна

наукового  результату.  Для  названих  понять  можна  виділити  особливість  –

науково-дослідна  робота  передбачає  оволодіння  технологією  творчості,

знайомство з методикою експерименту, науковою літературою та ін. Тому сам

факт поділу є умовним, ці поняття взаємно доповнюють один одного, стають

ефективною формою міждисциплінарної  організації  професійної  освіти  та

мають єдину мету – формування готовності до дослідницької роботи, зокрема

формування дослідницьких компетентностей.

У контексті формування креативності майбутніх магістрів педагогічної

освіти  ми  пропонуємо  використовувати  єдиний  термін  –  науково-дослідна

робота,  що  постає  одним із  найважливіших засобів  ефективної  підготовки

магістрантів  через  оволодіння  ними  основами  професійної  творчої

діяльності, методами, прийомами й навичками виконання науково-дослідних

робіт,  розвитку  креативності,  самостійності,  здатності  знаходити  рішення

психолого-педагогічних проблем.

3.  З’ясовано,  що  ефективність  формування  креативності  майбутніх

магістрів педагогічної освіти значною мірою залежить від того, наскільки цій

меті відповідає організація  науково-дослідної роботи. Вивчення її  структури

дозволило  з’ясувати,  що  найзначуща  роль  у  координації  наукової  роботи

магістрантів  педагогічної  освіти  належить  науковому  товариству,  яке  є

частиною системи громадського самоврядування в університеті та  об’єднує

молодих науковців, які беруть участь у науково-організаційній та дослідній

роботі  кафедральних  проблемних  груп  і  гуртків,  наукових  структурних

підрозділів університету (центрів, лабораторій) та ін. 

Визначені  мета,  завдання,  функції  та  принципи  науково-дослідної

роботи  дозволили  нам  виділити  основні  напрями  діяльності  наукового

товариства  магістрантів:  організація  роботи  магістрантів  у  наукових

осередках, заохочення їх до участі у науковому житті університету; участь у
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розробці  та  реалізації  проектів,  що  можуть  бути  запропоновані  закладам

освіти,   організаціям,  установам;  проведення  конкурсів  наукових  робіт  на

здобуття  грантів  та  інших  заохочувальних  заходів  для  стимулювання

наукових досліджень магістрантів; організація та проведення заходів наукової

конкуренції  (конференцій,  семінарів,  виставок,  круглих  столів,  лекцій,

дебатів, інтелектуальних ігор, зустрічей із відомими науковцями, презентацій

наукових проектів, конкурів, олімпіад); підготовка та видання наукових праць

магістрантів; інформування про наукові заходи вищих навчальних закладів,

наукових організацій, установ України та інших країн. 

4. Установлено, що в сучасних університетах широко використовуються

різні  форми  НДР  магістрантів:  індивідуальні,  масові,  заходи  наукової

конкуренції  (змагальні)  та  ін.  Звернення  до  передового  досвіду  провідних

систем вищої освіти інших країн дозволило виділити основні види залучення

магістрантів  до  наукової  роботи.  У  результаті  аналізу  ОКХ  та  ОПП

спеціальностей  галузі  педагогічної  освіти  зазначено,  що  НДР  магістранта

включає  роботу  в  межах  навчальних  дисциплін  (лекції,  лабораторні,

практичні,  семінарські  заняття,  консультації,  індивідуальні  заняття,

контрольні заходи) і позанавчальний час (науково-дослідна робота в наукових

структурних підрозділах, на кафедрах університету, участь у заходах наукової

конкуренції),  науково-дослідну  та  науково-педагогічну  практику,  а  також

підготовку магістерської роботи.

5.  Ефективність  залучення  магістрантів  до  науково-дослідної  роботи

безпосередньо залежить від рівня сформованості їх мотивації. Установлено,

що  майбутні  магістри  педагогічної  освіти  мають  мотивацію  науково-

дослідної роботи: мотив досягнення (прагнення до успіху, досягнення мети,

бажання  знаходити  та  вирішувати  педагогічні  проблеми);  мотив

самореалізації  (можливість  креативного  самовираження  та  саморозвитку),

мотив  визнання  (прагнення  мати  гарну  репутацію  серед  колег),  мотив

належності  (спілкування  з  видатними  вченими  та  педагогами,  робота  в

наукових колективах);  мотив статусу  (можливість  професійного  зростання,
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бажання посісти високе соціальне становище в суспільстві).

Задля  підвищення  мотивації  до  науково-дослідної  роботи

використовують  прийоми:  1) актуалізація  емоційних  почуттів  у  процесі

науково-дослідної  роботи,  створення  позитивної  емоційної  атмосфери;

2) обов’язковість взаємодії між собою суб’єктів університетської підготовки;

3) збудження інтересу до проведення наукового дослідження, до навчального

пізнання; 4) роз’яснення соціальної значущості науково-дослідної роботи для

особистісного  та  професійного зростання;  5) інформаційна обізнаність  про

інновації педагогічної науки, події наукового життя та ін.  
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1.3.  Діагностика  вихідного  рівня  сформованості  професійної

креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти у науково-дослідній

роботі

Вивчення  процесу  формування  професійної  креативності як

психолого-педагогічної  проблеми та  науково-дослідної  роботи  магістрів  як

педагогічного  феномену  виявляється  для  нас  достатньою  і  необхідною

підставою для подальшого наукового пошуку.  З огляду на сказане,  метою

цього  підрозділу  є  діагностика  процесу  формування  професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  у  науково-дослідній

роботі  з  метою  отримання  реальної  інформації  про  стан  й  проблеми

формування креативної особистості викладача у ВНЗ.

Аналіз  реальної  практики  формування  професійної  креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  у  науково-дослідній  роботі

передбачає  проведення  трьохетапного  констатувального  експерименту:

перший етап – визначення критеріїв оцінювання професійної креативності;

другий  етап  –  виявлення  вихідного  рівня  її  сформованості  у  майбутніх

магістрів педагогічної освіти; третій етап – обробка результатів.

Розв’язання  дослідницького  завдання  першого  етапу  експерименту

потребувало створення критеріальної бази дослідження. 

Перше  ніж  розпочати  її  розробку,  вважаємо  за  потрібне  повторно

звернутися  до  раніше  вивчених  джерел  (див.  підрозділ  1.1)  із  метою

виявлення позицій дослідників до формулювання критеріїв оцінки розвитку

креативності  студентської  молоді  як  у  процесі  професійної  підготовки

взагалі, так і в процесі науково-дослідної роботи зокрема, що було зроблено

дослідниками до нас.  Звернення до вивчених  джерел із означеної  наукової

проблеми  свідчить  (див.  підрозділ  1.1),  що  попри  різні  трактування  та

визначення  критеріїв  більшість  дослідників  проблеми  формування  та

розвитку  різноманітних  аспектів  креативності  особистості  (педагогічної,
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професійної,  соціальної,  інтелектуальної   тощо)  в  теорії  та  практиці

професійної  освіти  дотримується  близьких  позицій  у  визначенні

критеріальних  основ  виявлення  ступеня  ефективності  отриманих  ними

результатів.

Так,  Л. Петришин,  розроблюючи  теоретико-методологічні  основи

формування креативності майбутніх соціальних педагогів, визначає наступні

критерії  та  показники  сформованості  досліджуваної  якості  соціальних

педагогів: когнітивний (знання сутнісних характеристик творчого характеру

професійної діяльності соціального педагога, розуміння сутності творчості як

основи  креативного  розвитку  особистості;  здатність  до  креативно-творчої

взаємодії  в  процесі  соціально-педагогічної  діяльності  та  т.  ін.);  ціннісно-

мотиваційний  (умотивованість  до  творчої  самореалізації  в  процесі

професійної діяльності на посаді соціального педагога; ціннісне ставлення та

потреба в прийнятті творчих рішень у нестандартних ситуаціях; прагнення

студента  до  творчої  активності,  творчих  здібностей,  що  виявляються  у

швидкості,  гнучкості  та  оригінальності  творчого  мислення);  особистісно-

креативний  (здатність  породжувати  креативні  ідеї,  виявляти  соціальну

креативність  у  творчому  вирішенні  професійних  проблем,  креативну

компетентність  у  нестандартних  професійних  ситуаціях,  практичну

готовність  до  креативної  діяльності,  уміння  приймати  творче  розв’язання

проблеми) [138].

О. Асфаров,  вивчаючи  педагогічні  умови  формування  креативності

студентів  коледжу  у  процесі  математичної  підготовки,  обґрунтовує

мотиваційний,  когнітивний  та  діяльнісний  критерії  сформованості

креативності  студентів  коледжу  і  наповнює  їх  відповідним  змістом:

орієнтація (стійка мотивація) на креативізацію, здатність швидко включатися

в  цей  процес,  інтерес  до  нестандартних  математичних  задач,  почуття

новизни, критичність і т. ін. (мотиваційний критерій); уявлення про сутність

креативності  та  способи  її  формування,  уявлення  про  вимоги,  що

пред’являють до фахівця на ринку праці, уявлення про сфери застосування
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креативних  умінь  (креативних  математичних  умінь),  рівень  математичних

знань, що дозволяє оперувати ними на креативному рівні і т. ін. (когнітивний

критерій);  швидкість  (уміння генерувати ідеї,  висувати гіпотези вирішення

математичних  задач,  висувати  кілька  рішень  задач),  гнучкість  (здатність

пропонувати  різні  види,  типи,  категорії  вирішення математичних  завдань),

винахідливість  (уміння  змінювати  й  перетворювати  математичні  задачі;

пропонувати  додаткові  деталі,  ідеї,  версії  або  рішення),  оригінальність,

винахідливість  і  продуктивність  (вміння  демонструвати  поведінку,  яка  є

оригінальним,  корисним  для  розв’язання  задачі),  незалежність,

нестандартність (вміння утримуватися від прийняття першого, що прийшло в

голову,  типового,  загальноприйнятого  вирішення  завдання,  висувати  різні

способи рішення і вибирати оптимальний) і т. ін. (діяльнісний критерій) [7].

О. Щербакова,  досліджуючи  вплив  педагогічної  креативності  на

професійний розвиток студентів вузу, доводить, що показниками педагогічної

креативності є творче самопочуття (саморегуляція та самоконтроль, емоційна

стійкість,  вольові  якості,  почуття  радості,  рівень  працездатності,  любов  і

доброта  до  людей)  і  творчі  здібності  (спритність,  здатність  комбінувати,

дивергентне  мислення,  візуальна  творчість,  здатність  асоціювати).

Дослідниця  вважає,  що  в  основі  творчих  рішень  міститься  взаємодія

інтелектуальної  та  педагогічної  креативності,  при  цьому  інтелектуальна

креативність,  будучи  невід’ємною  частиною  людської  перетворювальної

творчої  діяльності,  пов’язана  з  розв’язанням  теоретичних  і  практичних

проблем і має свій прояв у новому погляді на речі, нових ідеях, нових засобах

діяльності,  а педагогічна креативність, як певна психо-соціальна готовність

особистості  фахівця до змін педагогічних ситуацій, передбачає наявність у

педагога  високого  рівня  компетентності  у  міжособистісній  взаємодії,  що

дозволяє підвищити ефективність взаємодії педагога та того, хто навчається,

у спільній діяльності [210].

О. Антонова  під  час  розробки  технології  розвитку  педагогічної

креативності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін
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виявляє  основні  параметри,  які  характеризують  педагогічну  креативність:

1) здатність  до  здійснення  творчого  підходу  у  педагогічній  діяльності

(креативність), що розуміється автором як: здатність до генерування ідей,

які  відрізняються від загальноприйнятих,  до парадоксальних, несподіваних

рішень  (для  вчителя  –  пошук нових  форм,  методів,  засобів  навчальної  та

виховної  діяльності);  пошуково-перетворювальний  стиль  мислення;

проблемне бачення ситуації тощо. 2) Здатність постійно розвивати творчий

педагогічний досвід, компетентність. На думку дослідниці це виявляється у

бажанні  підвищувати  професійну  компетентність,  отримувати  нові  знання,

розвивати  відповідні  вміння,  навички  педагогічної  діяльності;  у  почутті

задоволення  від  збагачення  досвіду  педагогічної  діяльності  і  водночас  –

творчого  невдоволення  рівнем  досягнень  як  умови  подальшого  зростання

професійної  компетентності  та  т.  ін.  3)  Здатність  формувати  та

реалізувати творчу стратегію педагогічної діяльності, що передбачає, на її

думку,стійку  потребу  в  систематичному  збагаченні  досвіду  педагогічної

діяльності; здатності до самостійного формування глибоких і систематичних

знань  у  процесі  вирішення  ключових  навчальних  та  виховних  проблем;

умінні розробляти гнучку стратегію творчої педагогічної діяльності на основі

визначення  мети  й  побудови  відповідної  до  неї  програми;  здатності

мобілізувати власний досвід, або швидко набувати додаткової компетентності

з  метою розв’язання  важливої  та  складної  педагогічної  проблеми;  почутті

відповідальності при виконанні творчих професійних завдань [6].

О. Нікітін,  розв’язуючи  проблему  розвитку  креативності  як  основи

професійної  підготовки  студентів  педагогічного  вузу,  виявляє  критерії

креативного  розвитку  студентів  з  урахуванням  ступеня  їх  готовності  до

прийняття  та освоєння  майбутньої  професії.  Такими критеріями,  на думку

автора  мають  бути:  неординарне  рішення  творчих  завдань,  відкритість

новому  досвіду,  зростання  творчого  потенціалу,  здатність  до  концентрації,

емпатія, низький рівень тривожності, почуття гумору, зацікавлене залучення

в навчальний процес [129].
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О. Шабанова,  досліджуючи  розвиток  креативності  особистості

соціального  працівника  в  процесі  професійної  підготовки  в  вузі,  визначає

критеріальну  характеристику  процесу  розвитку  креативності  фахівців

соціальної  роботи,  що  включає  такі  критерії:  мотиваційний,  когнітивний,

діяльнісний і  критерій сформованості  креативних особистісно-професійних

якостей,  об’єднаних  в  інтегральний  критерій  „креативна  компетентність”)

[206].

Зазначимо,  що,  незважаючи  на  достатньо  велику  кількість  наукових

досліджень,  присвячених формуванню тих,  чи інших аспектів  професійної

креативності,  дане питання не знайшло поки що закінченого наукового та

практичного  вирішення,  бо  маємо  констатувати  відсутність  робіт,  які  б

стикалися  з  проблемою  формування  креативності  майбутніх  педагогів  у

процесі науково-дослідницької діяльності, хоча є певна шерега досліджень, в

яких  ця  діяльність  розглядається  як  засіб  формування  творчості,  творчого

потенціалу та креативних здібностей студентів [112; 131; 133; 164; 165].

Звернення до вищезазначених робіт дозволило виявити, що  більшість

дослідників  так  чи  інакше  додержуються  близьких  позицій  у  визначенні

критеріальної бази щодо виявлення ступеня ефективності  отриманих ними

результатів. Як показує аналіз, незалежно від назв і  кількості критеріїв у їх

основу  покладено  вимір  інтелектуальної,  ціннісної  та  поведінкової  сфери

життєдіяльності особистості. Саме відповідно до цих сфер автори обирають і

розробляють свої критерії, але змістовне наповнення показників та рівні їх

сформованості багато в чому відрізняються.

Аналіз  теоретичних  джерел  свідчить,  що  у  процесі  визначення

компонентів і показників креативності дослідники виокремлюють і певні

рівні  сформованості  креативності.  Для  нашого  наукового  дослідження

цікавим видається підхід О. Рябової  до визначення рівнів сформованості

саме  професійної  креативності,  які  тотожні  етапам  її  розвитку:

невизначена,  розмита  професійна  креативність;  передчасна  штучна

професійна  креативність;  етап  мораторію;  істинна  професійна
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креативність,  що  розвивається;  розвинена  справжня  професійна

креативність  [161,  с.  10].  Ми,  як  і  деякі  науковці  тих  досліджень,  що

проаналізовані  нами  [7;  36;  125;  138]  схильні  дотримуватися  найбільш

усталених  традиційних  підходів  до  визначення  рівнів  сформованості

показників за кожним із критеріїв: низький, достатній (середній), високий.

Вважаємо,  що такий підхід  до  критеріальної  бази  стосовно  формування

професійної  креативності  у  педагогічному  вузі  найоптимальніший,

оскільки  більш  конкретна  деталізація  рівнів  навряд  чи  буде  точною  і

достовірною.
Усе вищесказане стало для нас достатньою підставою для розробки

критеріїв,  показників  і  рівнів  сформованості  професійної  креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  у  науково-дослідній  роботі.

Формулювання критеріїв в нашій роботі відбувалось також із урахуванням

структури  поняття  „професійна  креативність”,  розробленої  нами  в

підрозділі  1.1.,  специфіки  науково-дослідницької  діяльності  у  вищому

навчальному  закладі  (див.  підрозділ  1.2)  й  відповідно  до  уявлень

філософської, педагогічної й психологічної наук про єдність сфери знань,

почуттів і практичної діяльності.
Отже,  стосовно  проблематики  нашого  дослідження  нами  були

виділені  наступні  критерії: пізнавально-продуктивний,спонукально-

вольовий та творчо-діяльнісний. 
Пізнавально-продуктивний критерій виражається у наявності системи

знань  про  сутність  та  компонентний  склад  креативності  в  професії

педагога  та  засобах її  формування;  рівні  засвоєння понятійного апарату,

що розкриває різноманітні аспекти креативної особистості та професійної

компетентності  педагога-творця;  розумінні  основ  (сутності,

методологічних  категорій,  принципів,  форм  і  методів)  продуктивної

науково-дослідницької  діяльності  як  чинника  розвитку  професійної

креативності майбутнього магістра педагогічної освіти; уявлень про власні

індивідуальні  креативні  особливості,  що  забезпечують  продуктивну

креативну  позицію  у  дослідженні  та  розв’язанні  творчих  педагогічних
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задач, пов’язаних із різними формами і методами професійної діяльності.
Таблиця 1.1

Пізнавально-продуктивний критерій
сформованості професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-

дослідній роботі

Рівні Показники
Низький -  магістрант  виявляє  поверхневі  знання  з  теоретичних  основ

дослідницької та професійно-креативної діяльності;
- має слабкі уявлення про сутність креативності, її компонентний
склад, засоби її формування; 
-  не усвідомлює потенціал  науково-дослідницької  діяльності  для
розвитку креативності особистості загалом, та педагога зокрема;
-  не  має  прояву  творчого  наукового  мислення;  не  сформовані
уявлення про власні індивідуальні креативні особливості;
-  володіє  елементарними  методами  наукового  дослідження,  не
виявляє  вмінь  і  навичок  аналізу,  синтезу,  відсутні  прагнення  до
креативного розв’язання дослідницьких проблем та завдань.

Середні
й

- магістрант володіє необхідними знаннями з теоретичних основ
дослідницької та професійно-креативної діяльності;
-  має вірні уявлення про сутність креативності,  її  компонентний
склад, засоби її формування; 
-  правильно  розуміє  потенціал  науково-дослідницької  діяльності
для розвитку креативності фахівців;
-  має  належний  рівень  творчого  наукового  мислення;  наявні
уявлення про власні індивідуальні креативні особливості;
- достатньо володіє методологією наукового пізнання, вміннями та
навичками  аналізу,  синтезу,  наявні  елементи  креативного
розв’язання дослідницьких проблем та завдань.

Високий - магістрант володіє повними, системними знаннями з теоретичних
основ дослідницької та професійно-креативної діяльності;
- має істотні уявлення про сутність креативності, її компонентний
склад, засоби її формування; 
-  цілком усвідомлює потенціал  науково-дослідницької  діяльності
для розвитку креативності як педагогів, так і тих, хто навчається;
-  має  розвинуте  творче  наукове  мислення;  виявляє  сформовані
уявлення про власні індивідуальні креативні особливості;
-  упевнено володіє методологією наукового пізнання, вміннями і
навичками  аналізу,  синтезу,  креативного  розв’язання
дослідницьких проблем та завдань.

Спонукально-вольовий  критерій  відображає  творчу  спрямованість

магістрантів  у  сфері  професійної  самореалізації  та  самоактуалізації,

прийняття  цінностей  мотивації  професійних  досягнень  як  спонукальної
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основи  особистості  фахівця,  що  спонукають  та  вмотивовують   майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти на  подолання конформності  та  стереотипів  у

вирішенні  педагогічних  задач,  розв’язання  наукових  протиріч  на  основі

виникнення внутрішньої  потреби  в  пошуку нових  знань,  створення  нових

оригінальних  і  нестандартних  підходів  у  педагогічній  взаємодії,  творче

перетворення  оточуючого  простору,  створення  нового  та  унікального

власного креативного досвіду.

Таблиця 1.2

Спонукально-вольовий критерій

сформованості професійної креативності майбутніх магістрів

педагогічної освіти в науково-дослідній роботі

Рівні Показники
Низький -  відсутня  потреба  в  пошуку  нових  знань  дослідницького

характеру,  оволодінні  новими  засобами  професійно-креативної
діяльності;
 -  слабо  виражені  прагнення  до  пізнання  досліджуваної  
проблеми у професійній сфері, перевага стереотипних підходів
щодо її вирішення;
-  слабкий інтерес  до розвитку власних креативних здібностей,
що  спонукають  до  вирішення  дослідницьких  та  професійно-
творчих завдань; 
-  не  розвинута  особистісна  спрямованість  на  досягнення
дослідницьких  цілей  та  отримання  позитивного  результату
власної професійно-креативної діяльності;  
-  відсутні  домагання  на  творчу  самореалізацію  в  науково-
дослідницькій та професійно-педагогічній роботі.
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Продовження табл. 1.2

Середній -  наявна  потреба  в  пошуку  нових  знань  дослідницького
характеру,  оволодінні  новими  засобами  професійно-креативної
діяльності;
 -  достатньо  виражені  внутрішні  спонукання  до  пізнання
досліджуваної  проблеми  у  професійній  сфері,  з  елементами
нестандартних підходів щодо її вирішення;
-  прояви інтересу до розвитку власних креативних здібностей,
що  спонукають  до  вирішення  дослідницьких  та  професійно-
творчих завдань; 
- час від часу спрямованість на досягнення дослідницьких цілей
та  отримання  позитивного  результату  власної  професійно-
креативної діяльності;  
-  присутні  домагання  на  творчу  самореалізацію  в  науково-
дослідницькій та професійно-педагогічній роботі.

Високий - стійка потреба в пошуку нових знань дослідницького характеру,
оволодінні новими засобами професійно-креативної діяльності;
 -  сильні  внутрішні  спонукання  до  глибокого  пізнання
досліджуваної  проблеми  у  професійній  сфері,  використання
нестандартних підходів щодо її вирішення;
- постійний інтерес до розвитку власних креативних здібностей,
що  спонукають  до  вирішення  дослідницьких  та  професійно-
творчих завдань; 
-  характерна  особистісна  спрямованість  на  досягнення
дослідницьких  цілей  та  отримання  позитивного  результату
власної професійно-креативної діяльності;  
-  високі  домагання  на  творчу  самореалізацію  в  науково-
дослідницькій роботі.

Творчо-діяльнісний  критерій визначає  ступень  прояву  креативності  в

процесі  творчого  вирішення  професійних  проблем,  зокрема  в  роботі  над

науковим дослідженням (від зародження ідей до дослідно-експериментальної

роботи);  рівень розвитку вмінь і  навичок науково-дослідницької  діяльності

магістрантів,  наполегливість  у  подоланні  труднощів  для  розв’язання

дослідницьких  педагогічних  завдань,  а  також  активність  у  творчому

самовдосконаленні,  що  виявляється  в  уміннях  ставити  проблему,

формулювати альтернативні гіпотези, здійснювати експериментальний пошук

їхньої перевірки, відстоювати власну точку зору, творче розуміння шляхів, що

ведуть до розв’язання проблеми.

Таблиця 1.3.
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Творчо-діяльнісний критерій
сформованості професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-

дослідній роботі

Рівні Показники

Низький -  не  сформовані  креативні  вміння  застосування  теоретичних
знань до розв’язання конкретних дослідницьких завдань; 
-   відсутнє  прагнення  прояву  активної  дослідницької  позиції,
повне невміння відстоювати власну точку зору;
-  низький рівень готовності до виконання творчих дій у процесі
розв’язання  дослідницьких  завдань  на  рівні  планування
дослідження,  збору  інформації  та  її  обробки,  фіксування
проміжних  і  кінцевих  результатів  дослідницької  роботи,
формулювання  гіпотез,  об’єкту  та  предмету  дослідження,
узагальнення наукового матеріалу, висновків; 
-  пасивне,  підчас  негативне  ставлення  щодо  участі  в  науково-
дослідницькій  діяльності  (наукові  конференції,  семінари,
конкурси та олімпіади);
-  модель  професійної  поведінки  педагога-дослідника,  яка
спирається  на  цінності  наукової  творчості,  не сформована і  не
має прояву.

Середній -   у  цілому наявні  креативні  вміння застосування теоретичних
знань до розв’язання конкретних дослідницьких завдань; досить
упевнене  використання  отриманих  результатів  у  практичній
професійній діяльності;
 -   як  правило,  прояв  активної  дослідницької  позиції  і
відстоювання власної точки зору;
-   достатньо  виражена  готовність  до  виконання  творчих  дій  у
процесі розв’язання дослідницьких завдань на рівні планування
дослідження,  збору  інформації  та  її  обробки,  фіксування
проміжних  і  кінцевих  результатів  дослідницької  роботи,
формулювання  гіпотез,  об’єкту  та  предмету  дослідження,
узагальнення наукового матеріалу, висновків; 
-  як  правило,  несистематична,  епізодична  участь  у  науково-
дослідницькій  діяльності  (наукові  конференції,  семінари,
конкурси та олімпіади);
-  модель  професійної  поведінки  педагога-дослідника,  яка
спирається  на  цінності  наукової  творчості  знаходиться у  стадії
формування, має прояв в окремих ситуаціях.
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Продовження табл. 1.3

Високий - розвинуті креативні вміння застосування теоретичних знань до
розв’язання  конкретних  дослідницьких  завдань;  упевнене
використання  отриманих результатів  у  практичній  професійній
діяльності;
-  систематичний  прояв  активної  дослідницької  позиції  і
відстоювання власної точки зору;
-  виражена  готовність  до  виконання  творчих  дій  у  процесі
розв’язання  дослідницьких  завдань  на  рівні  планування
дослідження,  збору  інформації  та  її  обробки,  фіксування
проміжних  і  кінцевих  результатів  дослідницької  роботи,
формулювання  гіпотез,  об’єкту  та  предмету  дослідження,
узагальнення наукового матеріалу, висновків;
-  активна  участь  у  науково-дослідницькій  діяльності  (наукові
конференції, семінари, конкурси та олімпіади);
-  сформована  цілісна  модель  професійної  поведінки  педагога-
дослідника, яка спирається на цінності наукової творчості.

Визначені  вище  критерії,  їх  показники  та  рівні  за  кожним  із  них

дозволяють розпочати розв’язання завдань із досліджуваної проблеми, одним

зі  складників  якої  є  діагностика  рівня  сформованості  професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  у  науково-дослідній

роботі.

Як ми вже зазначали вище, для проведення такої діагностики у ході

дослідження нами був проведений констатувальний експеримент. 

Експеримент  проводився  на  базі  ДЗ  „Луганський  національний

університет  імені  Тараса  Шевченка”,  ДВНЗ  „Донбаський  державний

педагогічний  університет”  та  КЗ „Харківська  гуманітарно-педагогічна

академія”  Харківської  обласної  ради  (магістранти  педагогічних

спеціальностей). Відповідно  до  завдань  дослідження  нами  було  виділено

загальну вибіркову сукупність у кількості  379 осіб, яка, в свою чергу, була

поділена  на  ряд  вибірок.  Перша  вибіркова  сукупність  –  магістранти

педагогічних  спеціальностей  Донбаського  державного  педагогічного

університету та Харківської гуманітарно-педагогічної академії у кількості 187

осіб, які виступали в якості контрольної групи і не брали участь у дослідно-

педагогічній роботі, але яких на початку і наприкінці дослідної роботи було
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діагностовано  за  встановленою методикою.  Результати  їхнього  опитування

використовували для порівняльного аналізу статистичних даних дослідження.

Друга  вибіркова сукупність – магістранти цих спеціальностей Луганського

національного  університету  в  кількості  165  осіб,  які  приймали  участь  у

нашому дослідженні як експериментальна група. Третя вибіркова сукупність

містила  27  викладачів  педагогічних  дисциплін,  заступників  деканів  із

навчальної та виховної роботи,які виконували роль експертів.

Основними методами, які застосовувались нами  в процесі проведення

дослідно-експериментальної  роботи  стали:  спостереження,  бесіда,

опитування (анкетування, тестування, самооцінка),серед яких опитувальник

креативності  Дж.  Рензуллі  та  самооцінка  творчого  потенціалу  особистості

(Н. Фетіскін, В. Козлов, Г. Мануйлов).

Означені методи та методики регламентували реалізацію таких завдань

констатувального експерименту: 

1) тест-самооцінка творчого потенціалу магістрантів;

2) експертна  оцінка  креативності  особистості  на  основі  зовнішніх

спостережень педагогів;

3) анкетування  для  визначення  рівня  сформованості  професійної

креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти. 

Як свідчить аналіз  наукової  літератури  [76; 112;  131;  133;  164;  165;

169], розвиток креативності у науково-дослідній роботі передбачає наявність

у  особистості  того,  хто  навчається,  творчого  потенціалу  як  певного

внутрішнього  ресурсу  потенціальних  можливостей  людини,  що  при

сприятливих  умовах  набувають  спрямованості  на  саморозкриття  власних

креативних  якостей  і  здібностей,  креативне  перетворення  себе  самого та

оточуючого  середовища  для  отримання  продуктивного  результату  в

професійній діяльності.

З  метою лаконічності  викладу  матеріалу,  аналізуючи  анкетування  та

бесіди з магістрантами, ми використовуємо узагальнені статистичні дані за

контрольною та експериментальними групами. Згідно з критерієм Пірсона 2
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різниця в  результатах,  отриманих  за  цими  групами,  не  є  статистично

значущою, отже, ми беремо до уваги нульову гіпотезу про те, що емпіричний

розподіл експериментальної групи не відрізняється від контрольної.

Для  виявлення  творчого  потенціалу  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти в межах нашого дослідження ми застосували методику „Самооцінка

творчого потенціалу особистості” (Н. Фетіскін, В. Козлов, Г. Мануйлов) [194,

с. 47]. Даний опитувальник містить 18 питань, на які опитуваним надаються

три  варіанти  відповідей  (див.  додаток  А).  За  кожну  відповідь  „а”

нараховується по 3 бали, по 1 балу за відповідь „б”, по 2 бали за відповідь

„в”. Опрацювавши отримані дані, показники за рівнем творчого потенціалу

магістрантів ми розмістили на рисунку 1.2. 

Рис. 1.2. Рівень творчого потенціалу магістрантів на констатувальному

етапі експерименту (самооцінка)

Анкетування  контрольної  та  експериментальної  груп  магістрантів  за

методикою  самооцінки  дозволяє  зробити  наступні  висновки:  по-перше,

показники трьох рівнів творчого потенціалу респондентів обох груп майже

тотожні; по-друге, можна стверджувати про доволі низький рівень творчого

потенціалу магістрантів як у контрольній, так і в експериментальній групах.

Так, тих, хто набрав загальну кількість балів більше 48 і в яких за методикою

(див. додаток А) закладений значний творчий потенціал, що може свідчити

про  його  умовно  високий  рівень  –  6,8%;  тих,  хто  має  середній  рівень

творчого потенціалу (24–47 балів), і в яких поряд з якостями для творчості
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наявні певні особистісні  бар’єри – 53,9% магістрантів;  відповідно низький

рівень  творчого  потенціалу  виявили  ті  опитувані,  хто  недооцінив  свій

творчий потенціал, таких – 39,3%. 

Наступним кроком в нашій експериментальній роботі було опитування

експертів  –  викладачів,  наукових  керівників,  керівників  навчальної  та

педагогічної  практики з  метою спостереження за  проявами креативності  у

майбутніх магістрів педагогічної  освіти (див.  додаток Б) на початку нашої

експериментальної  роботи,  для  чого  ми  використали  опитувальник

креативності, створений Дж. С. Рензуллі [9, с. 70-73; 222].  

Опитувальник  містив  список  із  десяти  пунктів  –  характеристик

творчого  мислення  і  поведінки,  які  експерти  мали  використовувати  для

ідентифікації  проявів  креативності  магістрантів  у  різних  ситуаціях,

доступних зовнішньому спостереженню (в аудиторії, на заняттях, на практиці

тощо), та оцінку яких мали відобразити в шкалі креативності  (див. додаток

Б), де 4 – характеристика мала прояв постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко.

Загальна  оцінка  креативності  складалася  із  суми  балів  із  десяти  пунктів

(мінімальна  можлива  оцінка  –  10,  максимальна  –  40  балів).  Нами  надана

градація  відповідно до  встановлених у  дослідженні  рівнів:  10–20 балів   –

низький рівень, 21–30 – середній рівень, 31–40 – високий рівень. 

Опрацювавши дані опитувальника, ми вирішили розмістити отриманий

результат  у вигляді діаграми на рисунку 1.3. 

Рис. 1.3. Рівень креативності магістрантів (експертна оцінка)

Як  наглядно  показує  діаграма,  на  відміну  від  самооцінки  творчого
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потенціалу,  яку  ми  отримали  в  результаті  анкетування  магістрантів  (див.

рис. 1.2), оцінка викладачів дещо відрізняється за даними показників, але не

відрізняється за загальним рівнем креативності респондентів – більшість із

них  мають  середній  рівень.  Дещо  завищений  високий  та  середній  рівні

самооцінки  магістрантів  (високий  –  6,8%;  середній  –  53,9%)  порівняно  з

оцінкою експертів (високий – 3,3%; середній – 47,5%) не суперечить теорії

Дж. Рензуллі, що люди схильні завищувати особистісні можливості та рівень

власної  креативності,  бо  креативність  – досить  популярна якість,  володіти

якою прагне багато людей. 

Покладаючись на твердження науковців, що творчість і  дослідницька

діяльність мають спільну природу виникнення та протікання, а також спільну

природу  призначення  в  житті  особистості  та  суспільства,  ми  вважали  за

доцільне  розробити  авторський  опитувальник,  який  мав  би  виявляти

готовність майбутнього магістра педагогічної освіти до процесів як творчості,

так і досліджень у професійній діяльності.

Питання, що цікавили нас у ході дослідження, ми навели в питальнику

під назвою „Методика діагностики сформованості професійної креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  у  науково-дослідній  роботі”  (див.

Додаток  В).  Складаючи  анкету,  ми  врахували  той  факт,  що  кожному  з

критеріїв  (пізнавально-продуктивний,  спонукально-вольовий  та  творчо-

діяльнісний)  відповідає певний набір показників. У зв’язку з цим питання

анкети  були  побудовані  таким  чином,  щоб  вони  відповідали  не  тільки

розробленим  критеріям,  але  й  ураховували  їх  показники.  Але  ми  повинні

брати до уваги можливість віднесення одних і  тих самих даних до різних

критеріїв, що зумовлюється їх нерозривною єдністю. 

Отже, переходимо до аналізу первинних даних про знання емпіричного

матеріалу,  бо  саме  це  було  основою  для  визначення  рівня  опитуваних

магістрантів  за  пізнавально-продуктивним  критерієм,  який  висвітлював  їх

загальну  освіченість  у  питаннях  педагогіки  креативності  та  наукової

творчості (як майбутніх магістрів педагогічної освіти), тобто відображав їх
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знання  в  галузі  дослідницької  та  професійно-креативної  діяльності  (див.

Додаток В).

Перш за  все,  нас  цікавило  питання,  чи  вважають  майбутні  магістри

педагогічної освіти себе креативною людиною (див. додаток В, п. 1). Вище

ми вже виявили, що більшість магістрантів мають середній рівень творчого

потенціалу, який за даними експертів навіть завищений (див. додатки А, Б),

тож  нас  не  здивували  результати  відповідей  на  це  питання.  Так,  тих

опитуваних, яких вважають себе креативними особистостями – 6,1%, тих хто

ні – 26,5%, останні респонденти вагаються з відповіддю: 31,2% магістрантів

скоріше вважають себе креативними, 21,8% скоріше так не вважають.  Є й

такі, хто не визначився з відповіддю, їх – 14,4%. 

Той факт, що більшість магістрантів мають таку невизначену позицію

щодо власної креативності, спонукало нас виявити їх знання щодо природи

походження цього феномену. Тож ми запропонували їм погодитися або ні з

твердженням,  чи  може  бути  креативною  будь-яка  людина.  Ми  навмисне

звузили  варіанти  відповідей  до  „згодні”  (з  поясненням  зовнішньої

обумовленості якості), або „ні” (з поясненням вродженої її залежності) , щоб

отримати більш ясну картину в цьому питанні. Якщо, не брати до уваги тих,

кому було важко визначитися з відповіддю (19,7%), то можна стверджувати,

що більшість магістрантів виявили низький рівень знань у цьому питанні, бо

вони віддали перевагу тій позиції,  що креативною людиною можна тільки

народитися  –  49,2%,  хоча  третина  всіх  опитуваних  все  ж  таки  схильна

вважати,  що  достатнім  буде  створення  зовнішніх  умов  для  розвитку

креативності  особистості  –  31,1%,  і  яких,  безумовно,  можна  вважати

потенціалом  для  формування  професійної  креативності  у  нашому

дослідженні.  

Важливим показником, що характеризує розвиток орієнтацій майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти  на  вивчення  педагогіки  креативності  як  за

пізнавально-продуктивним,  так  і  за  спонукально-вольовим  критеріями,

вважаємо  виявлення  ступеня  усвідомлення  магістрантами  креативності  як
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професійно значущої якості  для педагогів,  що відповідно висвітлює й їхнє

ставлення до проблеми її формування.  

Незважаючи  на  те,  що  походження  креативності  опитуваними

зводиться до вродженої якості, ми намагалися виявити, що для них означає ця

якість як для майбутніх фахівців педагогічної освіти (Додаток В, п. 3). Дані

опитування після відповідного опрацювання ми розмістили на рис. 1.4. 

Рис. 1.4. Уявлення магістрантів про креативність як професійно значущу

якість

Отримані  дані  не  суперечать  висновкам  багатьох  науковців,  роботи

яких проаналізовані нами (див. підрозділ 1.1), що рівень практичних зусиль

викладачів ВНЗ щодо розвитку креативних здібностей студентів недостатньо

високий,  що  зумовлено  як  недостатнім  рівнем  сформованості  їх  власної

професійної креативності, так і взагалі традиційними підходами до навчання,

яке має репродуктивний характер. У системі роботи більшості викладачів, на

жаль,  переважають  стереотипні  методи  й  прийоми,  спрямовані  на

алгоритмізацію дій студентів, не вимагаючи від них будь-яких творчих дій.

Отже, не викликає здивувань, що, магістранти, спираючись на власний досвід

навчання,  не  усвідомлюють  належною  мірою  необхідність  такої  якості  в

професії педагога, більшість із них вважають її не затребуваною (51,7%), а

третина – не потрібною (30,7%). Виявилися й такі, хто вважають цю якість
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шкідливою  (3,2%).  На  жаль,  кількість  тих  опитуваних,  хто  вважає

креативність необхідною якістю, або хоча б іноді необхідною, навіть у сумі

не викликають оптимізму (див. рис. 1.3).      

Подібний  стан  речей  ми  можемо  спостерігати  і  в  питанні  стосовно

знань  щодо співвідношення  понять  „креативність”  і  „творчість”.  На  жаль,

більшість респондентів зовсім не визначилися з відповіддю – 53,2%, частина

віддала перевагу відповіді „ці поняття тотожні, синонімічні” – 38,7%, і лише

8,1% надали правильні відповіді.

Цілком зрозуміло, що нас цікавила і  оцінка опитуваними свого рівня

знань  у  тезаурусі  відповідних  понять,  що  пов’язані  з  професійною

креативністю у педагогічній сфері. Згідно цих даних (див. Додаток В, п. 5)

високим свій рівень знань не вважає жоден опитуваний, достатнім вважають

19,3%  опитуваних,  середнім  –  21,7%,  низьким  –  22,4%  і  важко  було

визначитися 36,6% опитуваним. Більш наглядно це висвітлює діаграма, що

зображена на рисунку 1.5.

Рис. 1.5. Рівень володіння магістрантами понятійним апаратом в області

креативної педагогіки

Для об’єктивного вивчення  проблеми реальної  практики формування

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-

дослідній роботі нами була внесена низка питань, які висвітлювали знання

магістрантів у галузі наукової творчості, виявляли їх ставлення до цього виду

діяльності,  допомагали  визначити  наявність  внутрішнього  спонукання  та
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внутрішню  мотивацію  до  розв’язання  дослідницьких  завдань  як  ресурсу

розвитку професійної креативності.

Вивчаючи  уявлення  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  про

науково-дослідну  роботу  в  контексті  формування  їх  професійної

креативності,  ми вирішили визначити якою мірою вони володіють тими чи

іншими компонентами знань із основ методології   наукової творчості.  Для

цього респондентам було запропоновано оцінити певний блок знань від 1 до

5, де 1 – самий низький рівень, і відповідно 5 – самий високий (див. Додаток

В, п. 10). Отримані в процесі обробки дані ми розмістили в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Ступінь володіння магістрантами знаннями з основ методології  наукової творчості
№
п/п

Компоненти знань Середні
й бал

1 Знання, творчість і наукова діяльність 1,78

2 Особливості наукової творчості 2,10

3 Розвиток творчих здібностей і конструктивного мислення 1,59

4 Основні принципи методології наукової творчості 2,19

5 Методи наукового пізнання 1,74

6 Принципи класифікації в наукових дослідженнях 2,43

7 Послідовність проведення наукового дослідження 3,41

8 Завдання наукового дослідження 3,37

9 Гіпотеза – джерело майбутньої теорії 2,52

10 Роль експерименту в науковому дослідженні 2,7

11 Пошук наукової інформації 3,24

12 Форми наукових публікацій 3,31

13 Підготовка наукових матеріалів 2,95

Аналізуючи отримані дані, перш за все слід відзначити, що ми маємо

доволі  низькі  показники  з  усіх  компонентів  знань  із  основ  методології

наукової творчості.  Порівняння середніх оцінок дозволяє стверджувати, що

майбутні магістри педагогічної освіти мають слабкі уявлення в питаннях, що
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стосуються  безпосередньо  взаємозв’язку  творчості  та  наукової  діяльності

(умовно  виділені  блоки  знань  із  позицій  1,  2,  3)  та  методології  наукової

творчості (умовно виділені блоки знань із позицій 4, 5, 6), так як середні бали

коливаються від 1,5 до 2,5.

Компоненти умовно виділених нами знань, які стосуються проведення

наукового дослідження (підготовка рефератів, курсових робіт тощо) (позиції

7, 8,  9, 10) та інформаційного пошуку наукової інформації (позиції 11, 12, 13)

із  якими  тією  чи  іншою  мірою  стикалися  магістранти  у  попередні  роки

навчання мають дещо кращі показники – середні бали коливаються від 2,5 до

3,5.  Це  ми  можемо  пояснити  загальним  рівнем  професійної  вищої  освіти

магістрантів, які вже мають науковий ступінь бакалавра, відповідно і певний

досвід навчально-дослідної або науково-дослідницької діяльності. 

Отримані результати за попереднім питанням підтверджуються і рівнем

потреби  опитуваних  в  оволодінні  дослідницькими  знаннями  для  розвитку

власних професійно-креативних здібностей (див. Додаток В, п. 11).   

Ієрархічна градація рівнів потреби у набутті знань із цієї проблематики

виглядає у такий спосіб (див. рис. 1.6).

Рис. 1.6. Ступінь усвідомлення магістрантами потреби в оволодінні

дослідницькими знаннями

Так, як випливає з діаграми, більшість майбутніх магістрів педагогічної

освіти,  на  жаль,  або  зовсім  не  усвідомлюють  потребу  в  оволодінні



90

дослідницькими знаннями,  що потрібні  для розвитку  власних професійно-

креативних  здібностей,  їх  –  8,1%,  або  скоріше  не  усвідомлюють,  таких

респондентів – 29,7%, є й такі, хто не визначився із відповіддю – 24,3%. Тож

якщо  сумувати  ці  сукупності,  виявляється,  що  більшість  магістрантів  не

готові  сприймати  цю  проблематику,  їх  –  62,1%,  тоді  як  тих,  хто  скоріше

усвідомлюють,  ніж  ні  –  28,1%,  і  найменша  кількість  серед  опитуваних

складають ті, хто розуміє необхідність у набутті дослідницьких знань – 9,8%.

З  показниками  ступеня  усвідомлення  магістрантами  потреби  в  оволодінні

дослідницькими  знаннями  для  розвитку  власних  професійно-креативних

здібностей взаємозалежний і ступінь ставлення до науково-дослідної роботи

як ресурсу їх формування в педагогічній діяльності, сутнісні характеристики

якого  дають  нам  уявлення  як  про  спрямованість  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти  на  наукову  творчість,  так  і  про  оцінку  значимості

формування  професійної  креативності.  Отримані  дані  у  вигляді  рангової

шкали й оцінки у відсотках подані в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5
Відображення ставлення магістрантів до науково-дослідної роботи як

засобу формування креативних здібностей
у педагогічній діяльності

№
з/
п

Ставлення Рангов
е місце

Оцінка
в %

1 Ставлюся до НДР як засобу формування креативних
здібностей  із  великим  зацікавленням,  вважаю  її
пріоритетним  напрямком  сучасної  педагогічної
діяльності

4 6,8

2 Вважаю  використання   НДР  як  засобу  формування
креативних  здібностей  у  педагогічній  діяльності
обов’язковим

3 20,1

3 Вважаю,  що  впровадження  НДР  у  педагогічну
діяльність не завадить

1 37,9

4 НДР  мене  не  цікавить,  тому  не  вважаю  її
впровадження в педагогічну діяльність обов’язковим

2 30,1

5 Мені байдуже 5 5,2
Як  випливає  з  таблиці,  домінує  в  оцінці  позиція,  що  відбиває

нейтрально-позитивне  ставлення  до  впровадження  НДР  в  педагогічну
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діяльність  для  формування  креативних  здібностей  –  37,9%  (1-е  рангове

місце).  На  другому  місці  (30,1%)  позиція,  що  визначає  цю  діяльність  як

громадське  доручення,  бо,  на  думку  опитуваних,  вона  не  входить  до

професійних обов’язків педагогів. Кожен п’ятий із респондентів вважає НДР

рівноправним напрямком професійної  діяльності  разом з  іншими.  Полярно

протилежні  погляди  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  на  проблему

застосування  науково-дослідної  роботи  для  формування  креативних

здібностей: від великого інтересу (позиція 1) до вкрай негативного ставлення

(позиція 5) дотримується вкрай не чисельна  кількість опитуваних студентів

(6,8% і 5,2% відповідно).

Аналізуючи отримані дані маємо зазначити, що якщо сумувати перші

дві  позиції,  які  ми  вважаємо  вираженням  позитивного  ставлення  (6,8%  +

20,1% = 26,9%), та дві останні (30,1% +5,2% = 35,3%) – негативного, то варто

визнати,  що  негативне  ставлення  переважає.  Важко  однозначно  визначити

причини такого ставлення, можливо їх корні містяться в тому, що як свідчать

дослідження  [74;  76;  116],  найчастіше  науково-дослідна  робота  не  має

особистісного  сенсу  для  виконавців,  тож  ті,  хто  навчається  (в  нашому

випадку  – це  магістранти),  орієнтовані  на  формальний бік  питання,  як-то:

„аби  зробити”  або  „аби  здати”;  наголошують  дослідники  й  на  тому,  що

головна спрямовуюча функція в організації пошукової роботи до сьогодення

зберігається  за  науковим керівником,  тож не дивно,  що „у  вищій школі  у

майбутніх фахівців виробляється стійкий стереотип очікування чужих цілей і

того, що хтось повинен запропонувати план щодо їх досягнення” [74], що в

цілому  не  може  сприяти  мотивації  студентів  та  магістрантів  до  наукової

творчості. 

У той  же час  ми не  можемо ігнорувати  той факт,  що доволі  велика

кількість  опитуваних  (37,9%),  хоча  й  займають  двояку  позицію  по

відношенню до  цієї  діяльності,  але  не  заперечують  можливість  займатися

науково-дослідною  роботою  в  педагогічній  діяльності  в  напрямку

формування  креативних  здібностей,  тобто,  існують  потенційні  можливості
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розв’язання цієї проблеми.

Продовжуючи  аналіз,  відзначимо,  що  науковці  констатують  низький

рівень  залучення  студентської  молоді  до  науково-дослідної  роботи,  що

знижує, в свою чергу, реальні можливості розвитку креативного потенціалу

(див. підрозділи 1.1, 1.2). Цілком підтримуємо тих дослідників, хто пояснює

цей  факт  недостатнім  розвитком  спонукально-мотиваційної  сфери

особистості  студента, підкреслюючи, що для більшості майбутніх учителів

дослідницька діяльність не є ціннісно-значущою [17; 43; 74; 76; 116].     

Отже, ми розмістили в опитувальнику два питання (див. додаток В,  

п.п. 7 і 8), відповіді на які надавали нам уявлення про мотивацію їх вступу в

магістратуру,  навчання  в  якій  передбачає  обов’язкову  участь  майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти  у  науково-дослідній  роботі,  щонайменше  –

написання  ними  кваліфікаційної  магістерської  роботи  як  обов’язкового

атрибуту цього наукового ступеня.

Ми  запропонували  магістрантам  визначитися,  які,  на  їхню  думку,

фактори  найбільшою  мірою  спонукали  до  отримання  наступного  за

бакалавром ступеня – магістра (див.  Додаток В,  п.  7).  При цьому питання

анкети  припускало  можливість  вибору  від  одного  до  трьох  варіантів

відповідей. Одержані дані, після їх обробки, представлено в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Відображення спонукальних мотивів навчання в магістратурі

№

з/п
Мотиви

Рангове
місце

Оцінка
%

1 отримання вищої педагогічної освіти  4 55,2
2 покращення якості професійних знань 1 95,9
3 удосконалення вмінь і навичок із обраної професії 2 81,1
4 участь у творчій науково-дослідницькій діяльності 9 35,9
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Продовження табл. 1.6.

5 бажання  отримати  додатковий  диплом  про  вищу
освіту

5 52,7

6 можливість розвинути креативні здібності 7 41,3
7 перспективи професійного кар’єрного росту 3 79,2
8 набуття досвіду творчого розв’язання професійних

завдань
6 43,2

9 інтерес до науки 8 37,8
10 прагнення до творчої самореалізації, до наукового

відкриття
10 10,6

Змістовний аналіз одержаних емпіричних даних показує, що найвищі

процентні  оцінки,  а  відповідно  і  перші  місця  в  ранговій  шкалі  займають

мотиви, які ми за змістом умовно відносимо до професійного блоку, бо всі

вони пов’язані або з підвищенням рівня їх професіоналізму – „покращення

якості  професійних  знань”  –  95,9%,   „удосконалення  вмінь  і  навичок  із

обраної професії ” – 81,1% (1-е та 2-е місця в ранговій шкалі відповідно), або

з  можливістю  зробити  кар’єру  в  обраній  професії  –  „перспективи

професійного кар’єрного росту ” – 79,2% (3-тє місце в ранговій шкалі). До

цього ж блоку ми можемо віднести і  мотиви, які  демонструють прагнення

опитуваних до отримання додаткової вищої професійної освіти, у тому числі,

ще одного, разом із бакалавра, диплома магістра. Ці мотиви мають середню

процентну  оцінку  біля  п’ятдесяти  відсотків  і  займають  середину  рангової

шкали  –  „отримання  вищої  педагогічної  освіти”  (4-те  місце,  55,2%)  та

„бажання отримати додатковий диплом про вищу освіту ” (5-те місце, 52,7%).

Вважаємо цілком природним, що серед мотивів щодо вступу в магістратуру у

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти домінують ті,  які  відображають їх

уявлення про конкурентні  переваги,  що мають випускники магістратури у

професійному середовищі, та які, на їх думку, розширюють їхні перспективи

в  професійній  педагогічній  сфері.  Але  відзначимо,  що  такий  мотив  як

„набуття досвіду творчого розв’язання професійних завдань” – 43,2%, який

також  відображає  рівень  професіоналізму  майбутнього  фахівця,  у  блоці
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професійних домагань займає лише 6-те місце.    

На жаль, інші мотиви, які ми умовно пов’язуємо зі змістовним блоком

особистісного творчого зростання, і які, на нашу думку, мали би спонукати

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  до  отримання  цього  наукового

ступеня,  є  набагато  менш  значущими  для  опитуваних,  бо  вони  не  тільки

мають великий розрив із переліченими вище, але й не подолали навіть п’яти

десятковий  бар’єр  („можливість  розвинути  креативні  здібності”  –  41,3%,

„інтерес  до  науки”  –  37,8%,  „участь  у  творчій  науково-дослідницькій

діяльності” – 35,9%,). Вони зайняли 7, 8, 9 рангові місця відповідно. Упадає в

око те, що останнє місце в ранговій шкалі займає мотив, оцінка якого має

лише  десять  відсотків  голосів  („прагнення  до  творчої  самореалізації,  до

наукового відкриття” – 10,6%), але який, на наш погляд, найбільшою мірою

співпадає з мотиваційною характеристикою креативності, бо погоджуємося з

думкою О. Подгузової,  що „креативна  особистість  намагається  найкращим

чином  реалізувати  себе,  максимально  відповідати  своїм  можливостям,

використовувати нові підходи і способи діяльності” [143, с. 48].      

Наступне  питання,  як  ми  вже  зазначали  вище,  тісно  пов’язане  з

попереднім.  Ставлячи  його  ми  намагалися  не  тільки  виявити  ставлення

магістрантів  до  магістерської  роботи  як  певного  виду  науково-дослідної

роботи,  що  надавало  можливість  отримати  інформацію  за  спонукально-

вольовим  критерієм,  але  й  визначити  позиції  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти  щодо  розуміння  ними  того  ресурсу,  який  містить

дослідницька діяльність для формування креативності особистості фахівця,

що також забезпечувало нас даними за пізнавально-продуктивним і творчо-

діяльнісним критеріями. 

Респондентам було запропоновано визначити свою позицію, обравши

один із  варіантів продовження судження, що для них значить магістерська

робота (Додаток В, п. 8). З метою більшої наочності результати опитування

представлено на рис. 1.7.
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Рис. 1.7. Позиція магістрантів стосовно визначення магістерської роботи

Уважно проаналізувавши дані, отримані в ході опитування і зображені

на рис. 1.7, маємо констатувати, що, на жаль, кожен п’ятий магістрант  вважає

магістерську  роботу  формальним  обов’язком,  який  потрібно  виконати  для

того,  щоб отримати ступень магістра (20,2%),  що не тільки не суперечить

даним,  отриманим  нами  на  попереднє  питання  (дивись  вище),  але  й

підтверджує вище зроблені висновки. 

Майже половина опитуваних схильні вважати магістерську роботу, і це

цілком зрозуміло,  засобом формування дослідницьких здібностей  –  49,5%.

Кожен десятий респондент не визначився в цьому питанні – 10,1%. Щодо тих

тверджень,  які  викривають потенціал науково-дослідної  роботи як джерела

професійних  знань  та  форми  самостійної  професійної  діяльності,  то

відзначимо,  що  вони,  маючи  найнижчі  відсоткові  показники,  йдуть  із

невеликим розривом у спадній динаміці (відповідно 12,3%, 7,9%). І на жаль,

ні  один із опитуваних не пов’язує наукову роботу з  формуванням творчих

здібностей. 

Висновок,  що можна зробити на підставі  отриманих даних, дозволяє

стверджувати,  що  майбутні  магістри  педагогічної  освіти  недостатньою

мірою усвідомлюють  значущість  науково-дослідної  роботи  для  здійснення

креативної  професійної  діяльності,  що  відповідно  накладає  відбиток  на
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мотиваційну сферу магістрантів, виявляючи відсутність потреби у виконанні

творчої науково-дослідної роботи.

Як  зазначають  науковці,  для  дослідницької  діяльності  потрібно,  щоб

„мотиваційна  сфера  мала  домінантний  характер,  орієнтований  на  творчу

активність особистості,  яка передбачає стабільно високий рівень домагань”

[116,  с.  85].  При  цьому  украй  важливим  є  створення  стимулюючої

креативність  атмосфери,  сприятливих  умов  для  розкриття  та  реалізації

креативних  здібностей  тих,  хто  навчається,  підтримка  їх  науково-

дослідницької творчості.   

Цілком  доречним  у  цьому  сенсі  виявляється  вивчення  ступеня

задоволеності  умовами,  створеними  у  вузі  для  творчого  розвитку

майбутнього педагога (див. Додаток В, п. 6).З цією метою ми використали і

взяли за основу ідею відомого, переконливого й адаптованого відповідно до

завдань  нашого  дослідження  методу  виявлення  індексу  задоволеності

(В. Ядов,  А. Здравомислов,  Н. Кузьміна)  [199,  c.  123].  Згідно  з  формулою,

індекс може коливатися від +1 до -1, виражаючи рівень задоволеності. При

обробці  даних  різним  показникам  задоволеності  надаються  різні  числові

індекси:  +1(а)  максимум  задоволеності;  +0,5(b)–  задоволеність;  0(с)  –

невизначене  та  байдуже  ставлення;  –0,5(d)  –  незадоволеність;  –1(е)  –

максимум незадоволеності. Загальний індекс задоволеності розраховується за

формулою:

I={ a(+1) + b(+0,5) + c(0) + d(-0,5) + e(-1)} / N, 

де І – загальний індекс задоволеності,  N – кількість опитуваних. За такою

формулою  індекс  +1  виражає  максимум  задоволеності,  а  -1  –  максимум

незадоволеності.

Опрацювавши отримані кількісні показники, ми з’ясували, що індекс

задоволеності (І) склав -0,23. Отримана оцінка (І = -0,23) вказує на достатньо

низьку задоволеність магістрами стимулюючими креативність умовами.

Маємо  відзначити,  що  співвідношення  ставлення  магістрантів  до

науково-дослідної  роботи  як  засобу  формування  креативних  здібностей
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(див. додаток В, п. 14) і ступеня задоволеності умовами, створеними у вузі

для  творчого  розвитку  майбутнього  педагога,  є  досить  упевненим,  бо  їх

оцінки не суперечать одне одному.

Водночас,  проаналізовані  вище  дані  не  дають  можливості  розкрити

причини  висловленої  оцінки.  Для  з’ясування  останніх  ми  звернулися  до

методу  полярних  профілів.  Респондентам  пропонувалися  дві  колонки

тверджень, побудованих за принципом протилежності (див. Додаток В, п. 15),

які  відображають  фактори  привабливості  та  навпаки,  непривабливості,

науково-дослідної  роботи.  Обрахувавши  полярні  шкали  за  формулою

КЗ=(n+m)/N, де КЗ – коефіцієнт значимості, N – загальна вибірка опитуваних,

n  –  кількість  респондентів,  які  відзначили  фактор  як  привабливий,  m  –

кількість  респондентів,  які  відзначили  фактор  як  непривабливий,  ми

визначили  коефіцієнт  значимості  за  кожним  контуром  шкали.  Коефіцієнт

значимості  коливається  в  межах  -1  до  +1.  Всі  показники  відображені  у

вигляді діаграми на рисунку 1.8.

Умовні позначення
1. Розвиток креативних здібностей; 2. Неформальне спілкування з викладачами; 3.

Творчий характер діяльності; 4. Задоволення від інтелектуальної праці; 5. Заняття НДР
у вільний час;  6. Постійне самовдосконалення;  7. Здібності до НДР;  8. НДР відповідає
моєму  характеру;  9. Матеріальне  та  моральне  заохочення;  10. Творча  атмосфера  в
колективі; 11. Можливість досягнень, визнання оточуючими

Рис. 1.8. Визначення коефіцієнту значимості факторів привабливості
НДР на констатувальному етапі експерименту
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Проаналізуємо отримані  дані,  тим більше,  що їх графічний відбиток

дозволяє  наочніше  простежити  розкид  думок  магістрантів  за  групами

мотивів.  Перша  група  мотивів,  маючи  коефіцієнт  значимості  вище  нуля,

відбиває позитивні оцінки опитуваних, це – „творча атмосфера в колективі”

(позиція № 10 – +0,47), „неформальне спілкування з викладачами” (позиція

№ 2 – +0,41). 

Інтерпретуючи  змістовно  отримані  оцінки,  виходячи  з  досвіду

педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, можна з упевненістю

сказати,  що  студентській  молоді  завжди  притаманні  прагнення  до

спілкування з неординарними, креативними особистостями, до яких можна

віднести  і  професорсько-викладацький  склад  вишів.  Викладач  –  головний

організатор і координатор творчої діяльності студентів, власна майстерність

та  професіоналізм  якого  сприяють  зародженню  та  розвитку  інтересу  та

бажання  молодої  людини  особисто  приймати  участь  у  науково-дослідній

роботі, в результаті зростає пізнавальна активність тих, хто навчається, яка

згодом набуває й творчого характеру. Тому позитивна оцінка магістрантів цих

мотивів не викликає сумніву. 

Таку  ж  позитивну  оцінку  отримали  і  чинники,  що  виявляють

прагматичні  мотиви,  такі  як  „можливість  наукових  досягнень,  визнання

оточуючими” (позиція № 11 – +0,36), „можливість займатися НДР у вільний

час” (позиція № 5 – +0,07). Але, маємо зазначити, що на основі цих мотивів

важко буде будувати процес формування професійної креативності майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти  в  науково-дослідній  роботі,  бо  вони

відображають  лише  їхню  зовнішню  вмотивованість,  не  торкаючись

внутрішньої особистісної сфери спонукальних мотивів. 

Цілком нам зрозуміла і  позитивна оцінка такого мотиву як  „творчий

характер науково-дослідної діяльності” (позиція № 3 – -0,11). Незважаючи на

низький  коефіцієнт  значимості,  вважаємо,  що  певну  частку  опитуваних

приваблює  творчий  характер  НДР,  ми  припускаємо,  що  серед  тих,  хто

поступив до магістратури, є потенційні дослідники та майбутні науковці, тож
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ми  можемо  спиратися  на  цей  факт  при  розробці  форм  і  методів  НДР

магістрантів.

Негативна мотивація майбутніх магістрів педагогічної освіти виражена

оцінкою шести показників із  одинадцяти,  серед них і  такий прагматичний

мотив як „матеріальне та моральне заохочення” (позиція № 9 – -0,27).  Як

відомо,  мотивування  до  будь-якої  діяльності,  у  тому  числі  і  науково-

дослідної, на практиці відбувається шляхом застосування різних стимулів, у

тому  числі  матеріальних  і  моральних.  Низька  оцінка  даного  мотиву

характеризує загальний стан цієї проблеми, коли за важку виконану роботу

молоді науковці отримують дуже незначні нагороди, тож у них відпадає будь-

яке бажання займатися цим видом діяльності.  

Наступні  п’ять  мотивів  („розвиток  креативних  здібностей  ”  (позиція

№ 1 – -0,31), „задоволення від інтелектуальної праці” (позиція № 4 – -0,23),

„постійне  самовдосконалення”  (позиція  № 6  –  -0,15),  „здібності  до  НДР”

(позиція № 7 – -0,13), „НДР відповідає моєму характеру” (позиція № 8 –  

-0,51),  відбивають,  по  суті,  найбільш  значимі  перспективи  та  напрямки

розвитку  науково-дослідної  роботи  як  засобу  формування  професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  у  нашій

експериментальній роботі. І той факт, що вони оцінені таким чином, для нас

має значення як показник бачення сутності проблеми магістрантами: система

науково-дослідної роботи не має особистісного сенсу для опитуваних, вони

не вважають її перспективним і гідним заняттям, не розглядують її як засіб

формування професійної креативності потрібної для здійснення педагогічної

діяльності. 

Загальний висновок, що ми можемо зробити, інтерпретуючи отримані

дані,  це  те,  що  має  місце  переважання  опосередкованих  чинників  вибору

опитуваними, домінування прагматичних мотивів, які в цілому відображають

негативне ставлення магістрантів до науково-дослідної роботи. Отже, маємо

всі підстави вважати, що все вище викладене потребує від нас подальшого

аналізу, вивчення і врахування в нашому дослідженні.
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Отримані дані можна зіставити з тими причинами, які стають на заваді

магістрантам  щодо  їхньої  участі  в  студентській  науково-дослідницькій

діяльності  (див.  додаток  В,  п.  16).  Після  відповідної  обробки  результати

опитування в узагальнюючому вигляді було згруповано в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7
Причини, що перешкоджають участі магістрантів

у науково-дослідній роботі студентів
№
з/
п

Причини Рангов
е місце

Оцінка
в %

1 недостатньо інформації про НДРС 5 47,1

2 бракує часу 3 66,7

3 відсутність інтересу до наукових досліджень 2 83,8

4 бракує знань для здійснення дослідження 1 86,7

5 низький рівень організації НДРС у вузі 6 44,4

6 відсутність матеріального заохочення 4 65,3

Уважно  проаналізувавши  дані  таблиці,  можна  визначити,  що

вибудовується  досить  чіткий  і  обґрунтований  ланцюжок  різноманітних

причин, залежних одна від одної і близьких за ранговими місцями. 

Отже,  перші  рангові  місця  займають  показники,  які  відображають

основні  причини небажання магістрантів  уключатися  до науково-дослідної

роботи  студентів  –  це  брак  дослідницьких  знань,  що  потрібні  для  цієї

діяльності (позиція № 4 – 86,7%) та відсутність інтересу до науки (позиція

№ 3 – 83,8%). Такі оцінки сумніву не викликають, бо по суті підтверджують

раніше  зроблені  висновки  про  доволі  низький  рівень  знань  із  основ

методології  наукової  творчості,  і  як  наслідок  –  ця  робота  здається

незрозумілою, тож і нецікавою. 

Не випадково, що за цими двома причинами йдуть такі показники як

брак  часу  (позиція  № 2 –  66,7%) та  відсутність  матеріального  заохочення

(позиція  № 6  –  65,3%).  Можемо припустити,  що указуючи дані  причини,

опитувані  намагалися  також  і  виправдати  своє  небажання  залучатися  до
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науково-дослідницького процесу. 

Дещо виокремлено стоять такі показники як  „недостатньо інформації

про НДРС” (позиція № 1 – 47,1%) та „низький рівень організації  НДРС у

вузі” (позиція № 5 – 44,4%) – ці причини оцінені менш ніж п’яти десятьма

відсотками респондентів. Хоча рангові місця – останні в таблиці, але вони не

дозволяють  нам  їх  ігнорувати.  Швидше  за  все,  така  оцінка  пов’язана  з

низьким інтересом до організації різноманітних наукових та дослідницьких

заходів, більшість опитуваних не поглиблюється у їх вивчення настільки, щоб

відчути  нестачу  інформації  про  їх  проведення,  імовірно тут  має  місце

стереотип студентського  мислення  про  те,  що не  всіх  студентів  необхідно

залучати до наукової роботи.

Завершуючи аналіз даних таблиці, ще раз відзначимо, що той факт, що

в якості  основної  причини неучасті  магістрантів  у НДРС вони відмічають

відсутність  інтересу  до  наукової  роботи,  доводить,  що  особливу  увагу  в

подальшій  роботі  ми  повинні  звернути  на  розробку  стратегій  розвитку

мотивації майбутніх магістрів педагогічної освіти до цього виду навчальної

діяльності.

Вивчаючи далі  уявлення майбутніх магістрів педагогічної  освіти про

науково-дослідну роботу як чинник розвитку професійної креативності,  ми

з’ясували, який досвід цієї діяльності  вони мають (Додаток В, п. 9).  Після

обробки відповідні дані ми розмістили в таблиці 1.8.

Таблиця 1.8 
Ступень участі магістрантів у різних формах

науково-дослідної роботи студентів
№
з/п Форми НДРС

Рангове
місце

Кількість
відповіде

й в %
1 виконання  завдань  дослідницького  характеру  в

межах навчальних дисциплін
1 82,3

2 виконання  завдань  дослідницького  характеру  під
час педагогічної (навчальної) практики

3 79,2

3 виконання реферату,  курсової,  дипломної  роботи,
що мають реальний дослідницький характер

2 81,8
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Продовження табл. 1.8

4 участь  у  науково-практичних  конференціях  та
семінарах  різного  рівня  (всеукраїнських,
міжнародних)

4 29,1

5 підготовка доповідей, тез 5 27,3

6 участь у конкурсі студентських наукових робіт 9 3,7

7 участь у предметних студентських олімпіадах 8 4,1

8 публікація наукової статті 7 9,4

9 участь  у  роботі  наукової  лабораторії,  проблемної
групи, гуртка та ін.

6 17,1

Як  свідчить  таблиця,  найчастіше  (більше  70%  відповідей)  студентів

залучають  до  виконання  завдань  дослідницького  характеру  в  межах

навчальних дисциплін,  під час педагогічної (навчальної) практики, а також

виконання реферату, курсової,  дипломної роботи, які мають дослідницький

характер (ці показники займають з першого по третє місця рангової шкали).

Вважаємо такі оцінки цілком виправданими, бо вище перелічені форми НДР

передбачені навчальними планами, отже майже кожен магістрант, який на цей

час  вже  має  диплом  про  вищу  освіту,  тією  чи  іншою  мірою  приймав

безпосередню участь у цих видах науково-дослідницької діяльності. 

Гірша  справа  складається  з  науково-дослідною  роботою,  що

відбувається поза навчальним процесом – кількість магістрантів, які мають

досвід участі в цих заходах, набагато менше (найбільша процентна оцінка не

перевищує  30%).  Але,  як  свідчать  дослідження,  саме  наукові  конкурси,

олімпіади,  виставки,  публікації  в  наукових  виданнях  мають  значний

потенціал  для  формування  креативних  здібностей,  інтелектуальних  і

дослідницьких якостей особистості (див. підрозділи 1.1 та 1.2).  Така робота,

будучи логічним продовженням аудиторної,  сприяє  активізації  креативного

потенціалу тих, хто навчається.

У  контексті  розв’язання  завдань  нашого  дослідження  безперечно
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цінною  є  така  сучасна  форма  науково-дослідної  роботи  як  магістерська

робота (проект). Як слушно зауважує Н. Саприкіна: „На відміну від курсових

робіт,  де теми можуть бути обмежені вимогами навчальної дисципліни, …

магістерські  роботи  передбачають  можливість  самостійного  обрання  теми

залежно  від  індивідуальних  бажань,  навчальних  зацікавлень  студента  …

Складання змісту, списку джерел, підхід до вирішення поставлених у роботі

завдань  сприятиме  формуванню  й  реалізації  творчих  здібностей,

стимулюванню  потреби  у  творчому  оволодінні  знаннями,  активізації

навчально-пізнавальної діяльності”  [165, с. 346].

Нажаль,  у  котре  маємо  констатувати,  що  рівень  залучення  сучасної

студентської  молоді  до  процесу  науково-дослідницької  діяльності

відбувається на низькому рівні, а це, безперечно, знижує реальні можливості

розвитку професійної креативності.  Незважаючи на таку невтішну картину,

яка  склалася  з  реальною практикою формування професійної  креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  в  науково-дослідній  роботі,

магістерська  робота  як  одна  з  її  форм  має  потенційні  можливості  щодо

поліпшення цього процесу, бо здатна стати базою для виявлення, відбору та

професійного становлення найбільш здібних та креативних магістрантів. 

На думку науковців, переконливим проявом професійної креативності є

дослідницька  поведінка,  яка  „складається,  зокрема,  і  з  таких  умінь,  як

визначення  проблем,  розробка  гіпотез,  здійснення  експериментальної  або

творчої діяльності” [16, с. 171]. 

Тож,  подальший  аналіз  діагностики  сформованості  професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  допоміг  нам виявити

ступінь  володіння  магістрантами  вмінь  щодо  розв’язання  різноманітних

дослідницьких завдань – від аналізу першоджерел до майстерної організації

експериментальної роботи, узагальнення та аналізу її результатів, отримавши

показники за третім критерієм – творчо-діяльнісним (Додаток В, п. 17).  

Опитуваним було запропоновано дати самооцінку сформованості у них

дослідницьких умінь, які ми, беручи за основу 5-ти компонентну структуру
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вмінь  слідом  за  іншими дослідниками  [99;  169;  188],  умовно  поділили  їх

відповідно до процесуальної сторони виконання творчого наукового пошуку

– інформаційні (працювати з першоджерелами, виділяти доводи та аргументи,

визначати  головну  ідею  тексту,  здійснювати  пошук  наукової  інформації),

теоретичні (аналізувати  та  систематизувати  наукову  інформацію,

порівнювати  та  зіставляти,  узагальнювати  результати  дослідження,

формулювати  висновки,  формалізувати  та  моделювати),  методологічні

(визначати перспективні  і  поточні  цілі  і  завдання,  планувати дослідницьку

діяльність,  виявляти  проблему  та  розв’язувати  її,  формулювати  гіпотезу),

емпіричні (проводити  тестування,  опитування,  розробити  та  провести

педагогічний  експеримент,  вивчати  та  узагальнювати  науковий  досвід,

оброблювати  результати  експерименту),  мовні (усні  та  письмові  –  вести

науковий  діалог  і  відстоювати  власну  точку  зору,  оформлювати  наукові

повідомлення  відповідно  до  наукового  жанру,  дискутувати  та  захищати

результати дослідження, здійснювати рубрикацію наукового тексту) науково-

дослідницькі  уміння.  Після  відповідної  обробки  дані  в  узагальнюючому

вигляді було згруповано в таблиці 1.9.

Таблиця 1.9

Ступінь сформованості дослідницьких умінь у магістрантів (самооцінка)

Інформаційні Теоретичні Методологічні Емпіричні Мовні 
3,27 2,11 2, 26 2,72 2,89

Як вибігає з таблиці,  рівень розвитку дослідницьких умінь і  навичок

має  невисокі  показники  –  переважають  середні  і  низькі  його  оцінки.

Найбільш  сформованими  виявилися  інформаційні  науково-дослідницькі

вміння (середній бал 3,27). В меншому ступені сформовані мовні (середній

бал  2,89)  та  емпіричні  вміння  (середній  бал  2,72)  і  очевидно  недостатньо

методологічні вміння (2,26) та теоретичні (2,11). Очевидно, що магістрантам

більш зрозумілі  і  доступні дії  пов’язані  з пошуком інформації  та роботи з

першоджерелами,  вони  більш-менш  за  роки  навчання  у  виші  навчилися
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оформляти  наукові  повідомлення  відповідно  до  наукового  жанру  та

здійснювати  рубрикацію  матеріалу,  намагаються  використовувати

педагогічний досвід, проводити опитування тощо. Тобто, на даний момент їх

дослідницькі  вміння  ми  можемо  пов’язати  з  механічним  процесом

відтворення, що не потребує від них особливих творчих зусиль. І, навпаки,

вміння,  що визначають творчий характер дослідницької  діяльності,  такі  як

аналіз та систематизація, узагальнення, виявлення та розв’язання проблеми,

формулювання гіпотези, на жаль, мають дуже низькі оцінки.     

Аналіз знань із основ методології наукової творчості, проведений нами

у межах пізнавально-продуктивного критерію, і вище перелічених науково-

дослідницьких умінь констатує не тільки низький загальний рівень розвитку

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти у науково-

дослідній  роботі,  але  й  допомагає  нам  сформулювати  основну  ціль.  Це  –

змістовна розробка і корекція необхідних майбутнім педагогам знань і вмінь,

що і буде зроблено нами в процесі подальшої експериментальної роботи. 

Завершуючи розпочатий у цьому розділі дисертації аналіз у напрямку

визначення  сформованості  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти  у  науково-дослідній  роботі,  нам  було  цікаво  виявити

ступінь  самооцінки  респондентами  власних  здібностей  щодо  креативного

розв’язання  дослідницьких  та  професійно-творчих  завдань  у  педагогічній

діяльності (Додаток В, п.12). В ході опитування нами були отримані наступні

дані:

а) впевнений, що в мене є здібності 8,3%

б) майже впевнений, що в мене є здібності 17,7%

в) думаю, що в мене є здібності 55,8%

г) думаю, що в мене немає здібностей 11,3%

ґ) впевнений, що в мене немає здібностей. 6,9%

Згідно цих даних ми можемо вважати, що потенційно більша частина

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  має  здібності  до  креативного

розв’язання дослідницьких та професійно-творчих завдань, але, безперечно,
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за умови відповідної підготовки.

Таким  чином,  здійснений  аналіз  педагогічної  діагностики  вихідного

рівня  сформованості  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти  у  науково-дослідній  роботі  за  трьома  виділеними

критеріями  (пізнавально-продуктивним,  спонукально-вольовим та творчо-

діяльнісним) показав низький рівень практично за всіма показниками.

Невизначеність  позиції  магістрантів  щодо  власної  креативності

підтверджується проведеними тестом-самооцінкою їх творчого потенціалу та

експертною  оцінкою  креативності  на  основі  зовнішніх  спостережень

педагогів вузу, які виявили, що більшості магістрантів притаманний середній

рівень креативного потенціалу. 

За  пізнавально-продуктивним  критерієм відповідно  до  виділених

показників  більшість  респондентів  виявили  низький  рівень  загальної

освіченості  у  питаннях  педагогіки  креативності  та  наукової  творчості.

Опитувані  продемонстрували  невірні  знання  щодо  природи  походження

феномену креативності, показали невизначеність у розумінні сутності понять

„креативність”  і  „творчість”.  Майбутні  магістри педагогічної  освіти мають

слабкі  уявлення  в  питаннях,  що  стосуються  безпосередньо  взаємозв’язку

творчості  та  наукової  діяльності,  вони  не  усвідомлюють  повною  мірою

потребу в оволодінні  дослідницькими знаннями,  що потрібні для розвитку

власних професійно-креативних здібностей

За  спонукально-вольовим  критерієм  відповідно  до  виділених

показників  у  респондентів  домінує  нейтрально-позитивне  ставлення  до

науково-дослідної роботи як засобу формування креативних здібностей, що

відбиває  сучасний  стан  вищої  освіти,  яка  базується  на  традиційних

репродуктивних підходах до навчання. Майбутні магістри педагогічної освіти

недостатньою   мірою  усвідомлюють  значущість  науково-дослідної  роботи

для здійснення креативної  професійної  діяльності,  що відповідно накладає

відбиток  на  спонукально-мотиваційну  сферу  магістрантів,  виявляючи

відсутність  потреби  у  виконанні  творчої  науково-дослідної  роботи.  Для



107

більшості  майбутніх  викладачів  дослідницька  діяльність  не  є  ціннісно-

значущою,  система  науково-дослідної  роботи  не  має  особистісного  сенсу,

вони не вважають її перспективним і гідним заняттям, не розглядують її як

засіб  формування  професійної  креативності,  потрібної  для  здійснення

педагогічної  діяльності.  Втім  опитувані  виявили  низький  ступінь

задоволеності  умовами,  створеними  у  вузі  для  творчого  розвитку

майбутнього педагога.

За  творчо-діяльнісним критерієм  відповідно до виділених показників

маємо  констатувати  низький  рівень  залучення  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти  до  науково-дослідної  роботи,  що  знижує  реальні

можливості  розвитку  в  них професійно-креативного  потенціалу.  Опитувані

виявили  недостатній  досвід  участі  в  науково-дослідній  роботі,  основні

причини,  що  стають  на  заваді  –  недолік  відповідних  знань  і  відсутність

інтересу  до  НДР.  Більшість  респондентів  мають  низький  рівень

сформованості  дослідницьких  умінь,  але  потенційно  більша  частина

магістрантів  указують на  наявність  здібностей  до креативного  розв’язання

дослідницьких та професійно-творчих завдань у педагогічній діяльності. 

Завершуючи  аналіз  результатів  діагностування,  відзначимо,  що

незважаючи на таку невтішну картину, яка склалася з реальною практикою

формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти в науково-дослідній роботі, магістерська робота як одна з її форм має

потенційні  можливості  щодо  поліпшення  цього  процесу,  бо  здатна  стати

базою для виявлення, відбору та професійного становлення найбільш здібних

та креативних магістрантів. 

У загальному вигляді зроблені висновки є для нас одним із орієнтирів,

що дозволить розробити та науково обґрунтувати відповідні форми і методи

НДР  задля  формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти. 
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Висновки до розділу 1

Комплексний  аналіз  психолого-педагогічної  літератури  дозволяє

зробити висновки, що визначатимуть стратегію й тактику нашого подальшого

дослідження:

1.  Аналізуючи наукову літературу установлено,  по-перше,  що основу

формування  креативності  особистості  складає  творчість  як  складний

діалектичний процес, який сприяє генеруванню нових нестандартних ідей та

їхню професійну реалізацію. Креативність ґрунтується на появі нових ідей,

методів,  думок  і  тверджень  творчого  характеру.  По-друге,  соціологічний

аспект формування креативності полягає у сукупності наукових підходів, що

розглядають  основу  суспільного  прогресу  як  механізм  соціальної

самореалізації  особистості,  як  успішної  особистості.  По  третє  –  наукові

психологічні  підходи  розуміння  суті  процесу  формування  креативної

особистості педагога ґрунтуються на самоактуалізації креативних здібностей

особистості  у  поєднанні  з  творчою  активністю  та  передбачає  охоплення

інтелектуальної  активності  та  чутливості,  психологічної  гнучкості,  сили

творчої мотивації та творчого потенціалу особистості.

2.  Теоретичний  аналіз  педагогічних  досліджень  формування

креативності  майбутнього  педагога  дозволяє  вважати,  що  цей  процес

направлений на розвиток інтелектуальних особливостей творчої діяльності,

особистісних  якостей  педагога  та  його  творчих  здібностей.  Основними

умовами успішного формування креативності  є  створення  середовища для

активізації  творчості  магістранта  та  актуалізації  креативності,  формування

мотивації, використання у навчальному процесі методів активного навчання

та включення їх у різносторонні форми науково-дослідницької діяльності.

3.  У результаті  комплексного аналізу  науково-педагогічної  літератури

встановлено,  що  залучення  магістрантів  педагогічної  освіти  до  активної

науково-дослідницької  діяльності  задля  формування  в  них  професійної
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креативності може бути реалізовано через принципове переосмислення ролі

наукової  роботи  в  процесі  університетської  підготовки  за  умов  побудови

навчального  процесу  на  спільних  наукових  дослідженнях  викладачів  і

магістрантів як основи освіти у ВНЗ.

Звернення до поглядів відомих науковців з метою розкриття сутності

науково-дослідної роботи магістратів як педагогічного феномену дозволило

стверджувати,  що  інститут  магістратури  з  його  вираженою  науково-

дослідною спрямованістю формує фахівця педагогічної  освіти,  який добре

бачить напрямки розвитку педагогічної науки, здатний поєднати предметне

викладання  з  науково-дослідницькою  діяльністю.  Він  зможе  привнести  в

заклади освіти елементи дослідницьких пошуків, зуміє поставити навчальні

експерименти та впровадити їхні результати в навчальний процес.

4. Установлено, що ефективність формування професійної креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  певною  мірою  залежить  від  того,

наскільки  цій  меті  відповідає  організація  НДР.  Вивчення  її  структури

дозволило  з’ясувати,  що  найзначуща  роль  у  координації  наукової  роботи

магістрантів  педагогічної  освіти  належить  науковому  товариству,  яке  є

частиною системи громадського самоврядування в університеті та  об’єднує

молодих науковців, які беруть участь у науково-організаційній та дослідній

роботі  кафедральних  проблемних  груп  і  гуртків,  наукових  осередках

університету (центрів, лабораторій) та ін. 

Визначені  мета,  завдання,  функції  та  принципи  НДР  дозволили  нам

виділити  основні  форми  діяльності  наукового  товариства  магістрантів.

Зазначено,  що  в  сучасних  університетах  широко  використовуються  різні

форми НДР магістрантів: індивідуальні, масові, заходи наукової конкуренції

(змагальні) та ін. Звернення до передового досвіду провідних систем вищої

освіти  інших  країн  дозволило  виділити  основні  напрями  залучення

магістрантів  до  наукової  роботи:  НДР  магістранта  в  межах  навчальних

дисциплін (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації,

індивідуальні  заняття,  контрольні  заходи)  і  позанавчальний  час  (НДР  у
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наукових  структурних  підрозділах,  на  кафедрах  університету,  участь  у

заходах  наукової  конкуренції),  науково-дослідна  та  науково-педагогічна

практика, а також підготовка магістерської роботи.

5. Ефективність  залучення  магістрантів  до  НДР  безпосередньо

залежить  від  рівня  сформованості  їх  мотивації.  Установлено,  що  майбутні

магістри  педагогічної  освіти  мають  мотивацію  НДР:  мотив  досягнення

(прагнення  до  успіху,  досягнення  мети,  бажання  знаходити  та  вирішувати

педагогічні  проблеми);  мотив  самореалізації  (можливість  креативного

самовираження  та  саморозвитку),  мотив  визнання  (прагнення  мати  гарну

репутацію серед колег), мотив належності (спілкування з видатними вченими

та  педагогами,  робота  в  наукових  колективах);  мотив  статусу  (можливість

професійного  зростання,  бажання  посісти  високе  соціальне  становище  в

суспільстві).

Задля  підвищення  мотивації  до  НДР  використовують  прийоми:

1) актуалізація  емоційних  почуттів  у  процесі  НДР,  створення  позитивної

емоційної  атмосфери;  2) обов’язковість  взаємодії  між  собою  суб’єктів

університетської підготовки; 3) збудження інтересу до проведення наукового

дослідження, до навчального пізнання; 4) роз’яснення соціальної значущості

науки  для  особистісного  та  професійного  вивищення;  5) інформаційна

обізнаність про інновації педагогічної науки, події наукового життя та ін.

6.  Проведена  педагогічна  діагностика  вихідного рівня сформованості

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти у науково-

дослідній  роботі  за  трьома  виділеними  критеріями  (пізнавально-

продуктивним,  спонукально-вольовим  та  творчо-діяльнісним)  показав

низький  рівень  практично  за  всіма  показниками. Невизначеність  позиції

магістрантів  щодо  власної  креативності  підтверджується  проведеними

тестом-самооцінкою  їх  творчого  потенціалу  та  експертною  оцінкою

креативності на основі зовнішніх спостережень педагогів вузу, які виявили,

що  більшості  магістрантів  притаманний  середній  та  низький  рівень

креативного  потенціалу.  Відзначаючи  також  низький  рівень  реальної
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практики  формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти  в  науково-дослідній  роботі,  маємо  зазначити,  що

магістерська  робота  як  одна  з  її  форм  має  потенційні  можливості  щодо

поліпшення цього процесу, бо здатна стати базою для виявлення, відбору та

професійного становлення найбільш здібних та креативних магістрантів. 
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РОЗДІЛ 2

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА

ПЕРЕВІРКА ФОРМ І МЕТОДІВ НДР ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

2.1.  Змістова  характеристика  форм  і  методів  науково-дослідної

роботи задля формування професійної креативності майбутніх магістрів

педагогічної освіти 

У  підрозділі  1.2.  нами  було  доведено,  що  якість  формування

професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  певною

мірою  залежить  від  того,  наскільки  цій  меті  відповідає  організація

університетської НДР, у тому числі мета, завдання, функції та принципи її

реалізації. Наступним кроком роботи стане змістова характеристика форм і

методів  НДР  задля  формування  професійної  креативності  майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти,  які  здатні  продукувати  креативні  ідеї  при

вирішенні проблемних ситуації.

У  процесі  наукових  пошуків  ми  виходимо  з  основних  положень:

використання  форм  і  методів  НДР  спирається  на  результати  досліджень

відомих  учених,  їхнього  бачення  організації  університетської  науки

(В. Загвязинський [63], В. Краевский [93], В. Кремень [97], Н. Кузьмина [99],

С. Сисоєва  [170]);  НДР  наявні  компоненти,  структура,  мета,  функції

(О. Дубасенюк  [56],  Ю. Козловський  [90],  В. Прошкін  [151],  О. Прохорова

[150], Л. Сущенко [185]); система НДР повинна відповідати таким критеріям,

як цілісність, відкритість, стабільність (С. Гончаренко [40], О. Глузман [35],

Г. Кловак [85], М. Князян [86], О. Микитюк [119], С. Харченко [199]).

Перш ніж перейти  до опису  форм і  методів  НДР задля  формування

професійної  креативності  магістрантів  педагогічної  освіти,  уважаємо  за
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доцільне  розробити  концепцію  дослідження.  Під  нею  ми  розуміємо

сукупність теоретичних положень, що ґрунтуються на вихідних суспільних

передумовах  і  методологічних  засадах  наукового  дослідження,  які  будуть

визначальними в подальшому прийнятті науково обґрунтованих педагогічних

рішень та ідей.

Перше концептуальне положення полягає в тому, що креативність як

невід’ємний  складник  професійної  підготовки  магістрів  педагогічної  освіти

виявляється  в  їх  численних  творчих  соціокультурних  взаємозв’язках,

інтелектуальному  розвитку,  знаннях,  духовних  цінностях,  досвіді,  уміннях  і

навичках та дозволяє  породжувати  нестандартні  ідеї,  інноваційно  мислити,

долати  стереотипи,  виявляти  творчість  у  розв’язанні  широкого  кола

професійних педагогічних проблем. 

У другому  концептуальному положенні акцентовано увагу на тому,

що  успішність  формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти залежить від наявного середовища університету, що сприяє

реалізації творчої спрямованості особистості,  формуванню творчого мислення,

умінь  і  навичок.  Успішна  креативна  діяльність  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти  неможлива  без  їхньої  цілеспрямованої  підготовки  до

розв’язання  творчих  завдань,  розуміння  та  усвідомлення  важливості

формування креативності особистості в освітньому процесі.

За третьою концептуальною ідеєю, якості в формуванні професійної

креативності майбутніх магістрів можливо досягти за умови їх залучення до

активної  науково-дослідної  роботи  в  процесі  професійної  підготовки,  яка

сприяє  перетворенню  особистості  магістранта  на  креативного  педагога.

Науково-дослідна  співпраця  викладачів  і  магістрантів  ґрунтується  на  їхній

творчій  взаємодії,  що  слугує  системним  чинником  формування  креативності

особистості  та  важливою  умовою  становлення  професійності.  Активне

залучення  магістрантів  до  проведення  досліджень  з  однієї  комплексної

проблеми  на  всіх  освітньо-кваліфікованих  рівнях  (молодший  спеціаліст  –

бакалавр  –  магістр)  є  потужним  засобом,  що  сприяє  підвищенню  якості
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професійної  підготовки,  активізує  науково-педагогічне  мислення,  формує

основні  компетентності  дослідницької  креативної  діяльності,  а  також

інтелектуальну культуру. 

Четверте  концептуальне  положення  полягає  в  тому,  що залучення

магістрантів  до  науково-дослідної  роботи  потребує  підвищення  статусу

університетської науки шляхом розробки спеціальної стратегії, зорієнтованої

на спільні наукові дослідження викладачів і магістрантів на зразок провідних

зарубіжних  університетів,  особливостями  яких  є  такі:  пріоритет  наукової

спрямованості  університетської  освіти;  підготовка  магістрантів  в  умовах

науко  зорієнтованого  освітнього  середовища;  статус  університетів  як

провідних наукових та інноваційних центрів.

Логіка дослідження полягає в тому, що обґрунтування та розробка форм

і методів НДР магістрантів починається із з’ясування її мети. Саме від неї

залежить організація та реалізація НДР, у тому числі її форми та методи, що

дозволяють  досягти  якості  в  формуванні  професійної  креативності.  Ця

позиція  затвердилася  внаслідок  того,  що  мета  постає  об’єднувальним

компонентом НДР. Мета як наукове поняття є передбаченням у свідомості

суб’єкта результату,  на досягнення якого спрямована діяльність [137;  191].

Ми розуміємо мету як еталон передбаченого образу, бажаного результату як

цінності; мету як спонукач до дії; мету як норму для вибирання засобів дії.

Визначення  мети  й  завдань  має  велике  теоретичне  та  практичне

значення  для  НДР.  Університетська  підготовка  магістрантів  –  завжди

цілеспрямований  процес,  отже,  без  науково-обґрунтованого  уявлення  про

мету не може бути ефективної педагогічної діяльності. 

Сформулюємо  мету НДР у  контексті  завдань  нашого  дослідження  –

здійснення  на  засадах  науково-дослідної  роботи  ефективної  професійної

підготовки  магістрантів  педагогічної  освіти,  які  мають  сформовані

компетентності,  зокрема  професійну  креативність,  а  також  є

конкурентоспроможними на українському та світовому ринку праці.

Ми глибоко переконані,  що мета корелюється з  місією університету.
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Місія (від лат. miss, mitto – „відсилати”) – спільна мета навчальної організації

як конкурентоспроможної структури, яка подана в загальній формі та чітко

виражає головну причину існування організації [191]. Згідно з розробленою

нами  місією  університету,  яка  полягає  в  різноплановому  впливі  на

суспільство та науку, провідній ролі університету в трансляції національних і

європейських культурних цінностей, науково-педагогічний колектив працює

над підготовкою нового покоління елітних магістрів, здатних до самоосвіти

впродовж усього  життя,  а  також успішної  креативної  праці  в  динамічних

умовах сучасного науково-освітнього ринку.

Зазвичай  будь-яку  педагогічну  діяльність  характеризують  рівнем

досягнутих результатів, які відповідають поставленій меті. Мета педагогічної

діяльності  співвідноситься  з  результатами,  утворюючи  замкнутий  цикл.

Отже,  ступінь  відповідності  мети  й  результатів  постає  орієнтиром

ефективності педагогічного процесу, який вивчають.

Задля розробки форм і  методів НДР магістрантів педагогічної  освіти

по-перше вкажемо її основні завдання:

1. Створення  організаційних,  методичних  та  інших  умов  для

усвідомлення  науково-педагогічними  працівниками  та  магістрантами

цінності,  значення дослідницької діяльності  задля формування професійної

креативності.

2. Підвищення  масовості  та  якості  участі  майбутніх  магістрів  у

науково-дослідній роботі кафедр практико зорієнтованого характеру.

3. Формування  науково-педагогічного  мислення,  науково-дослідної,

креативної позиції щодо вирішення педагогічних завдань.

4. Розвиток мотивації та наукової активності магістрантів.

Як нами було зазначено в підрозділі 1.2, провідна роль в організації та

проведенні  дослідницької  роботи  магістрантів  належить  науковому

товариству.  Виходячи  з  цього  та  відповідно  до  зазначених  завдань  нами

розроблено  „Положення  про  наукове  товариство  студентів,  аспірантів,

докторантів і молодих учених університету” (Додаток Г), яке є орієнтиром у
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створенні  форм  і  методів  НДР  магістрантів  педагогічної  освіти  задля

формування  професійної  креативності  як  основи  продуктивності  та

ефективності професійної діяльності.

Відповідно  до  Положення,  найважливішою вимогою функціонування

НДР є успішна взаємодія наукових керівників і магістрантів. Характеризуючи

суб’єктів  педагогічної  взаємодії,  ми  глибоко  переконані,  що  викладач

сучасного ВНЗ має поєднувати у своїй діяльності два аспекти – педагогічний

і  науково-дослідний.  У  процесі  наукових  пошуків  нами  окреслено  його

дидактичну  позицію:  активізація  розвивального  потенціалу  навчання;

розуміння  пізнавальної  цінності  дослідницько-пошукової  діяльності;

визначення  дидактичних  цілей  високого  пізнавального  рівня;  змінення

власної  професійної  позиції  на  тьюторську,  консультативну,  партнерську;

домінування діалогічного спілкування з магістрантами.

Спілкування з науковим керівником дозволяє засвоїти його погляди на

світ, роль, характер і рівень наукового дослідження, стандарти вимогливості й

те,  що  називають  „науковим  смаком”,  який  дозволяє  з  множини  проблем

виявити  найбільш важливу  та  доступну для  розробки [44;  205].  Науковий

керівник  є  своєрідним  наочним  взірцем,  орієнтиром  у  професійному

розвитку.  Професійно-педагогічні  й  особистісні  якості  викладача

сприймаються  передусім  через  призму  його  моральних  якостей  і  вимог

майбутньої професійної діяльності.

Гарний  науковий  керівник,  зацікавлений  у  якісному  залученні

магістрантів  до  наукової  роботи,  не  лише  знайомить  їх  з  методикою

проведення,  надає  організаційну  та  моральну  підтримку,  несе

відповідальність за наукову поведінку молодих учених, але й передає їм свій

стиль  і  манеру  науково-педагогічного  мислення,  креативний  підхід  до

вирішуваної проблеми, відчуття перспективності дослідження. 

Виділимо  основні  завдання,  що  стоять  перед  викладачами  як

організаторами НДР магістрантів:

 ініціювальна  (розробка  концепції  НДР,  визначення  пріоритетних
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напрямів наукових досліджень);

 інформаційна (створення умов для опанування повної інформації з

досліджуваних  проблем,  відомостей  про  заходи  наукової  конкуренції,

забезпечення  доступу  до  новітніх  бібліотечних  фондів,  електронних  баз

даних, репозиторіїв);

 організаційна (організація заходів наукової конкуренції; сприяння

роботі  наукових  осередків;  створення  умов  для  апробації  результатів

наукових досліджень); 

 стимулювальна  (створення  системи  моральної  й  матеріальної

підтримки  магістрантів  і  викладачів  –  наукових  керівників,  яка  включає

проведення  конкурсів  науково-дослідних  робіт,  виставок,  презентацій,

присудження стипендій, премій);

 рефлексивна  (експертна  оцінка  наукових  досягнень  магістрантів

відомими вченими та фахівцями; аналіз стану та перспектив розвитку НДР в

університеті).

Характеристику  магістрантів  ми здійснюємо як  аналіз  системного та

структурованого  за  компетентностями  опису  кваліфікаційних  рівнів

відповідно  до  „Національної  рамки  кваліфікації”  [126],  а  також  освітньо-

кваліфікаційних  характеристик  напрямів  різних  галузей  знань,  за  якими

здійснюють  підготовку  за  освітньо-науковим  рівнем  магістра  педагогічної

освіти  (дошкільна  освіта,  початкова  освіта,  соціальна  педагогіка,

технологічна  освіта,  професійна  освіта,  корекційна  освіта).  Аналіз

виробничих  функцій,  типових  завдань  діяльності  й  умінь,  яких  повинен

набути випускник університету, дозволило нам виділити загальні вимоги до

властивостей і якостей магістра педагогічної освіти. Унаслідок ми прийшли

до  розуміння  того,  що  магістранти  повинні  мати  чітко  сформовану

педагогічну позицію, що зумовлює креативний вияв особистості майбутнього

магістра як дослідника. Важливо забезпечити його підготовку до різних видів

не лише педагогічної, але й науково-педагогічної діяльності. У зв’язку з цим
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уважаємо  за  необхідне  доповнити  список  компетентностей  об’єкта

педагогічної діяльності компетентностями науково-дослідного характеру, які

відображають  здатність  аналізувати  результати  наукових  досліджень  і

застосовувати їх для вирішення конкретних освітніх і дослідницьких завдань,

готовність  використовувати  індивідуальні  креативні  здібності  для

оригінального  вирішення  педагогічних  проблем,  самостійно  здійснювати

наукове дослідження з використанням сучасних методів науки.

Вважаємо,  що  майбутні  магістри  педагогічної  освіти  мають  вміти:

використовувати,  викладаючи  навчальний  матеріал  взаємозв’язок  науково-

дослідного  та  освітнього  процесів,  застосовувати  результати  власних

наукових  досліджень  для  вдосконалення  освітнього  процесу,  знання

культурної  спадщини  минулого  та  сучасних  досягнень  науки  як  засоби

навчання  та  виховання,  створювати  творчу  атмосферу  освітнього  процесу

науко  зорієнтованого  характеру.  Крім  того,  магістранти  мають  володіти:

методами  наукових  досліджень,  організації  науково-дослідної  роботи;

основами  науково-методичної  роботи;  способами  створення  вимогливо-

доброзичливої  обстановки  наукового  та  освітнього  процесів;  методами

формування  навичок  самостійної  дослідницької  роботи,  професійного

науково-педагогічного мислення, розвитку креативності та ін.

У  процесі  наукових  пошуків  прагнемо  того,  щоб  магістранти,  які

залучені  до  активної  науково-дослідницької  діяльності,  переосмислювали

своє  ставлення  до  педагогічної  діяльності  як  науко  зорієнтованої  та

креативної, а також усвідомлювали значущу роль науки.

Беручи до уваги загальновідомі підходи до організації дослідницького

навчання  (компетентнісний,  особистісно  зорієнтований,  полісуб’єктний,

діяльнісний) та ґрунтуючись на результатах досліджень провідних науковців

(О. Глузман [35],  О. Дубасенюк [56],  В. Загвязинський [63],  Г. Кловак  [85],

М. Князян [86], В. Краєвський [93; 95], О. Микитюк [119], С. Сисоєва [170],

С. Харченко [199] та ін.), виділимо та  змістовно охарактеризуємо форми та

методи  науково-дослідної  роботи  задля  формування  професійної
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креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти.

Важливим  кроком  нашого  дослідження  стала  розробка  стратегії

реалізації  дослідницького  навчання  магістрантів  педагогічної  освіти

(Додаток Д). Її основні напрями розкривають конкретні форми та методи НДР

задля  формування  професійної  креативності,  що виявляється  через  наступні

види креативності: дидактичну, яка характеризується узагальненими знаннями,

отриманими на основі  творчого досвіду;   комунікативну,  яка охоплює вміння

спілкуватись  у різних  формах  та  видах;  соціальну,  яка  виступає  творчим

складником процесу соціалізації та адаптації. 

Для  реалізації  зазначеної  стратегії  ми  використовуємо  наступні  умови:

забезпечення  особистісно-креативного  розвитку  магістранта;  здійснення

креативної суб’єкт-об’єктної взаємодії викладачів і магістрантів; формування

мотиваційно-ціннісного  ставлення  магістрантів  до  креативної  діяльності,

наукової  роботи;  підготовка  магістрантів  до  реалізації  креативності  в

професійній діяльності.  Зазначимо,  що формування креативної особистості

обумовлена  такими  факторами:  профілізацією  та  індивідуалізацією

освітнього  процесу;  авторськими  креативними  методиками;  варіативними

системами  навчання;  методами  проектування  та  моделювання  творчості

особистості;  рейтинговою  системою  оцінювання  навчальних  досягнень;

модернізацією змісту, форм і методів освітньої діяльності [139, с. 42 – 43].

Беручи до уваги зазначені фактори, розглянемо основні форми НДР, які

ми застосовуємо в освітньому процесі.  Одразу зазначимо, під формами  (від

лат. forma – зовнішній контур, вид, зовнішній вираз будь-якого змісту)  [191]

НДР ми розуміємо спеціально організовану наукову діяльність викладачів і

магістрантів педагогічної освіти, що відбувається за встановленим порядком,

режимом. 

Загальновідомі  класифікації  форм  НДР  і  навчання:  індивідуальні,

групові,  фронтальні,  колективні,  парні  та  ін.  [201,  с. 291].  Їх  ми умовно

поділили на дві групи: усталені та інноваційні. Під усталеними формами ми

розуміємо  традиційну  діяльність  викладачів  і  магістрантів  педагогічної
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освіти, що відбувається за модернізованим порядком з елементами новизни

та є адаптованою відповідно до завдань нашого дослідження. 
До усталених форм НДР ми відносимо такі:
1. Робота магістрантів у наукових осередках, заохочення їх до участі

в науковому житті університету.
2. Участь у заходах наукової конкуренції  (конференціях,  семінарах,

виставках, круглих столах, лекціях, дебатах, інтелектуальних іграх, зустрічах

з  відомими  науковцями,  презентаціях  наукових  проектів,  конкурсах,

олімпіадах).
3. Апробація результатів досліджень у наукових виданнях.
4. Здійснення  досліджень  під  час  науково-педагогічної  та  науково-

дослідної практик.

Виділимо також інноваційні форми НДР, зміст яких якісно відрізняє їх

від наявних форм на рівні авторської креативної концепції:

1. Участь у розробці та реалізації практико зорієнтованих проектів на

замовлення закладів освіти, організацій, установ.
2. Участь у грантових програмах та в інших заохочувальних заходах,

спрямованих на стимулювання наукових пошуків.
3. Участь у роботі школи магістранта-дослідника.

Аналізуючи першу форму НДР магістрантів, зробимо акцент на тому,

що  наукові  лабораторії,  центри,  проблемні  наукові  групи  та  інші  наукові

осередки дозволяють майбутнім магістрам брати участь у науково-дослідних

проектах,  у  яких  вони  набувають  фундаментальних  знань  з  наукових

дисциплін, розвивають навички проведення НДР, крім того, у них формується

інтерес до інтелектуальної діяльності  та креативності.  Своєрідне креативне

середовище в освітньому процесі створюється на основі реалізації зазначених

вище  підходів  і  дає  змогу  магістрантам  розвинути  свої  творчі  здібності  та

потенціал.  Креативне  середовище  поєднує  освітнє  та  соціально-культурне

середовище університету, що сприяє креативному збагаченню особистості.

НДР вимагає значної уваги та терпіння з боку викладачів, за допомогою

яких  магістранти  набувають  навичок  дослідницької  роботи,  мають

можливість застосовувати теоретичні знання в дослідженнях і на практиці.



121

Крім того, вчений як менеджер освіти організовує виконання НДР, координує

спільну  діяльність  інших  викладачів,  аспірантів,  докторантів,  студентів,

магістрантів і педагогів ЗНЗ, ДНЗ, які можуть входити до складу наукового

осередку. 

Важливе  значення  в  університетській  підготовці  магістрів  мають

проблемні  наукові  групи й  гуртки.  Основними напрямами їхньої  роботи є

такі: безпосереднє здійснення дослідницької діяльності в університеті, ЗНЗ,

ДНЗ;  підготовка  науково-методичних  рекомендацій;  реферування  наукової

літератури;  участь  у  заходах  наукової  конкуренції;  апробація  результатів

наукових досліджень у формі доповідей, тез і статей; участь у дослідницьких

програмах і грантах та ін.

Проблемні  наукові  групи  допомагають  магістрантам  активніше

залучатися до дослідницької діяльності, дають необхідний досвід наукового

дослідження,  розвивають  творчі  здібності.  Крім  того,  така  діяльність

дозволяє закріплювати за університетом найбільш перспективні кадри.

Проблемна  наукова  група  може  об’єднувати  магістрантів  з  різних

навчальних  груп,  спеціальностей  і  факультетів.  Перевагою  форми  НДР  є

можливість вивчення міждисциплінарної наукової теми глибоко та з різних

аспектів.  Тему  роботи  магістрант  може  отримати  на  підставі  напряму

дослідження на  експериментальному майданчику  університету  або під  час

проходження практики, адже відомо, що  креативну особистість майбутнього

магістра  необхідно  формувати  в  тісному  взаємозв’язку  та  з  урахуванням

особливостей його майбутньої професійної діяльності. Усе це сприяє реалізації

міждисциплінарних наукових досліджень як важливого аспекту реалізації ідеї

навчання магістрантів на засадах дослідження.

Особливу увагу в роботі  наукових осередків  приділяють проведенню

семінарів  науково-методологічного  або  науково-методичного  характеру,  де

обговорюють невеликі за змістом доповіді.

Нами окреслено основні напрями діяльності семінарів:

 осмислення  дослідницької  діяльності  педагогів  і  магістрантів,
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обговорення дискусійних питань, розробка плану дослідження;

 освоєння  методології  пізнання  та  норм  науково-дослідницької

діяльності, логіки побудови наукового дослідження;

 вивчення й аналіз сучасного стану науки за певним напрямом;

 знайомство  з  останніми  розробками  в  науковій  галузі,  суміжних

галузях наукового знання.

У  сучасних  наукових  осередках  набула  поширення  система  ведення

магістрантами  індивідуальних  електронних  портфоліо,  які  дозволяють

презентувати  власні  наукові  напрацювання.  Нами  розроблено  основні

складові наукового портфоліо магістрантів: тема дослідницької роботи, ПІБ

наукового  керівника,  проспект  виконання  магістерської  роботи,  участь,

перемога  в  конкурсах  наукових  робіт,  олімпіадах,  виступи  на  наукових

конференціях,  публікації  (статті,  тези),  документи  на  об’єкти  права

інтелектуальної  власності,  участь  у  розробці  науково-дослідних  проектів,

зокрема грантів. 

Отже, робота магістрантів у наукових осередках зумовлює становлення

їхньої  креативної  особистості,  якій  властиво  використання  методології

психолого-педагогічної  творчості,  застосування  креативних  здібностей,

проведення креативно-евристичного пошуку шляхів вирішення професійних

завдань,  уміння продукувати креативні ідеї та перевіряти їх на практиці.

Наступна  форма  НДР  –  участь  у  заходах  наукової  конкуренції

(конференціях,  семінарах,  виставках,  круглих  столах,  лекціях,  дебатах,

інтелектуальних  іграх,  зустрічах  з  відомими  науковцями,  презентаціях

наукових проектів, конкурсах, олімпіадах).

Науково-дослідницьку  діяльність  не  можна  обмежувати  лише

знеособленими зв’язками наукових дисциплін і досліджень. Вона припускає

особистісні контакти вчених, практиків, проведення семінарів і конференцій,

доступність наукової інформації, поліпредметність обговорень [180, с. 56]. Як

зазначено в „Європейській Хартії  дослідників” [219],  учені на всіх стадіях

кар’єри мають прагнути постійно підвищувати свою кваліфікацію, регулярно
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освоюючи  нові  методи  й  інформацію  через  різноманітні  засоби,  зокрема

конференції, семінари. 

У  нашій  роботі  ми  поділяємо  погляди  В. Чернобровкіна  [205],  який

висуває  принцип  взаємозв’язку  індивідуальних  і  колективних  форм

дослідницької  діяльності  та  створення  рефлексивно-діалогічного  простору

наукового пошуку. Це передбачає включення магістрантів у малі та великі

творчі групи, у межах яких створюється особлива дослідницька атмосфера.

Учасники  творчої  групи  виконують  також  рефлексивно-оцінну  функцію,

оскільки беруть участь в обговоренні результатів досліджень.

Заходи наукової конкуренції сприяють накопиченню креативних знань,

розвитку  творчих  здібностей  майбутніх  магістрів  і  включають  теоретичні

наукові доповіді, а також обговорення шляхів вирішення практичних завдань.

Вони сприяють установленню тісних зв’язків між ВНЗ і ЗНЗ, ДНЗ, а також

допомагають  магістрантам  навчитися  креативно  застосовувати  теорію  на

практиці. 

Характерною  рисою  науково-практичної  конференції  є  складність

організації.  Участь  у  неї  має  бути  корисною  та  цікавою  магістрантам  і

викладачам,  тому  організація  та  проведення  конференції  вимагає  від

організаторів і учасників значної уваги та терпіння.

Розглянемо  розроблену  нами  оригінальну  технологію  організації  та

проведення  науково-практичної  конференції  студентів  і  магістрантів  на

прикладі  ДЗ „ЛНУ  імені  Тараса  Шевченка”.  Так,  Дні  науки  відкривають

науково-практичною  конференцією „Перший крок  у  науку”,  організатором

якої  є  наукове  товариство  університету.  Роботу  над  підготовкою  до

конференції  ведуть  упродовж  усього  навчального  року.  Конференція  є

яскравим прикладом високого рівня співпраці адміністрації та магістрантів.

До обов’язків магістрантів належать наступні: розробка проекту конференції

з  планом,  виділення  основних  наукових  напрямів,  підготовка  та  розсилка

інформаційних  листів,  збір  заявок  і  матеріалів  учасників,  підготовка

приміщень, зустріч гостей, реєстрація учасників та ін. Своєю чергою, наукові
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керівники  беруть  участь  у  науковому  супроводі  конференції:  коригування

програми,  координація  роботи  наукових  керівників  секцій,  редакція

матеріалів конференції, залучення провідних учених до роботи конференції.

Досягається  максимальне  співвідношення  ініціативи  та  креативності

магістрантів з науково-організаційною діяльністю адміністрації університету.

Магістранти, які не мають навичок дослідницької діяльності, уважають,

що тему  наукової  роботи  повинен  визначати  науковий керівник.  Водночас

нав’язування  теми  –  не  кращий  з  підходів,  не  враховуються  інтереси

дослідника-початківця, його схильності й здібності, знання та спрямованість,

досвід творчої діяльності [101, с. 6]. Магістранти швидко звикають до обману

та фальші й уявляють собі дослідницьку наукову діяльність як дуже просту

справу, а саме – як безперервний плагіат [185, с. 92]. Результатом „наукових

пошуків” деяких магістрантів постає високий рівень плагіату, занадто вузькі

теми  та  наївний  емпіризм,  надуманість  і  банальність  висунених  тем  і

проблем,  вузький  науковий  світогляд  і  дефіцит  власного  методологічного

досвіду  дослідження  [150,  с. 13].  Як  показує  практика,  у  магістрантів

недостатньо  розвинуті  навички  роботи  з  науковими  джерелами,

конспектування, планування, висунення та перевірки гіпотез, формулювання

власних  висновків  і  оформлення  отриманих  результатів,  які  потрібні

майбутньому педагогу в професійній діяльності. 

Отже, потрібна розробка спеціальних заходів, які б сприяли подоланню

труднощів  у  підготовці  наукової  роботи.  Пропонуємо  в  межах  діяльності

проблемних  наукових  груп  проводити  семінари  підготовчого  характеру  до

конкурсу наукових робіт. У межах таких семінарів варто розглянути питання,

пов’язані  з  тим,  як  послідовно та  системно розглянути тему дослідження,

грамотно  побудувати  науковий  дискурс,  здійснити  ідентифікацію  роботи  з

наявними в науці традиціями, науковими школами та підходами, опанувати

базові статистичні процедури та математичні методи дослідження. 

Ще однією формою наукової роботи є олімпіада за спеціальностями та

навчальними дисциплінами. Ми розробили авторську технологію організації
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та  проведення  університетської  олімпіади.  Розглянемо  як  приклад

організацію олімпіади з  психології  в  ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”.  Її

проводять  в  один  тур,  що  поєднує  завдання  теоретичного  та  практичного

характеру. Конкурсні завдання складаються з кількох блоків. Це завдання з

загальної,  вікової,  педагогічної,  соціальної  психології  (для  магістрантів

непсихологічних  спеціальностей),  завдання  на  інтерпретацію  малюнка

(проектна техніка  для магістрантів-психологів),  завдання з  консультування,

психотерапії  та  психокорекції  (для  магістрантів-психологів).  Кількість

конкурсних завдань і бали, за якими вони оцінюються, варіюються залежно

від складності.

Нами застосовуються завдання університетської олімпіади:
 проблемне  завдання,  що  вимагає  глибоких  знань  у  будь-якій  з

галузей психології (вікова, юридична та ін.);
 завдання,  що  вимагають  систематизацію  наявних  знань  і  умінь

(розробка авторської класифікації, аналіз ситуації з різних поглядів);
 практико  зорієнтовані  завдання  (аналіз  проблемної  ситуації,

складання плану роботи, оформлення психологічних рекомендацій);
 робота  з  проектною методикою як  спосіб  перевірки  практичних

навичок магістрантів.

Як  показує  практика,  велике  значення  має  організація  спеціальної

програми  для  учасників  олімпіади  (урочисте  відкриття  та  закриття

олімпіади;  процедура  нагородження  переможців  і  призерів;  організація

спільного дозвілля, майстер-класів, наукових дискусій та ін.).

Так,  на  олімпіаді  з  дошкільної  освіти  нами передбачені  такі  заходи:

самопрезентація  учасників  олімпіади  „Знайомтеся,  це  –  Я”;  сейшн  „Моя

професія,  мій  університет,  моя  група”;  програма  „Місто  Майстрів”;  акція

добротворчості  „Радість – дітям!”  на базі  дошкільних закладів;  проблемне

коло  „Діти-індиго”;  форум  із  проблеми  виховання  соціальної

відповідальності  та  ін.  Під  час  реалізації  цих  заходів  серед  учасників

з’являється  можливість  обміну  досвідом,  науковими  ідеями,  створюється

особлива  дружня  атмосфера,  що  налаштовує  на  креативність.  Презентація
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наукових проектів і їх обговорення, участь у  різних майстер-класах спільно з

провідними  вченими  дає  можливість  магістрантам  відчути  себе  частиною

єдиного наукового осередку. 

Магістранти,  які  не  посіли  призових  місць,  отримують  сертифікати

учасників.  Крім  того,  кафедри  нагороджують  магістрантів  спеціальними

дипломами з різних номінацій („Найкращий теоретик” – учасник, що набрав

максимальну кількість балів у теоретичному турі, „За глибину розкриття теми

проекту”,  „Найкраще  наукове  дослідження”  та  ін.).  Такі  номінації  є

заохочувальними, як правило, відповідні дипломи вручаються магістрантам,

які не стали призерами. Усе це сприяє посиленню мотивації магістрантів до

наукової роботи. 

Отже, олімпіада є ефективною технологією, упровадження якої сприяє

формуванню  основних  якостей  конкурентоспроможного  фахівця,  зокрема

професійних  знань,  креативності,  комунікативної  культури,  прагненню  до

професійного зростання, а також здатності до рефлексії. 

Зазначимо, що участь магістрантів у заходах наукової конкуренції, які

стимулюють  творчість  майбутніх  педагогів  і  розвиток  системи  НДР  є

навчанням, спрямованим на освоєння нового досвіду в спеціально створених

умовах;  пізнанням,  унаслідок  чого  можлива  поява  нового  знання,  а  також

колективним  науковим  спілкуванням. Важливим  також  є  впровадження  в

межах навчальних дисциплін нових форми НДР: виступ на міні-конференції;

виконання  групових  дослідницьких  проектів;  підготовка  наукових  есе,

аналітичної записки; доповідь удвох; конкурс рефератів; ділова, рольова гра

тощо, які спрямовані на розвиток наукового та критичного мислення. 
Перейдемо  до  характеристики  наступної  форми  НДР  майбутніх

магістрів педагогічної освіти – апробації результатів наукових досліджень у

наукових працях. Вважаємо, що це – доцільна форма НДР, адже вона сприяє

формуванню  креативності  як  здатності  синтезувати,  розвивати  та

накопичувати знання, аналізувати, продукувати нові ідеї, стирати стереотипи

та шаблони, прагнути до самореалізації в освітньому  середовищі.
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Як слушно зауважує В. Курило, часто магістранти, не маючи належного

досвіду, розглядають наукову статтю як певну самоціль. Стаття не повинна

писатися заради статті. Варто запам’ятати, що вона є лише формою втілення

конкретних результатів проведеного дослідження. І лише отримавши певний

результат,  упевнившись,  що його  можна винести  на  публічне  оцінювання,

тільки  тоді  на  основі  нього  доцільно  підготувати  статтю  та  подати  її  до

публікації [101, с. 13].

Розглянемо  технологію  апробації  наукових  пошуків  магістрантів.  З

метою  активізації  наукової  творчості  молодих  науковців,  їхнього

дослідницького  пошуку  нами  організоване  видання  університетського

збірника наукових праць „Науковий пошук молодих дослідників”. 

На  початку  кожного  навчального  року  на  кафедрах  університету  в

межах роботи наукових груп починають підготовку публікацій. Зазвичай така

робота збігається з магістерським дослідженням. Найважливіша умова, яку

ми висуваємо до підготовки наукових публікацій, полягає в тому, що статті

повинні відповідати загально відомим вимогам МОН України. 

Випуском  наукового  збірника  займаються  керівники  наукових

товариств  інститутів  (факультетів)  за  різними  напрямками.  Із  метою

поліпшення  якості  публікацій  кожну  статтю  розглядають  на  відповідній

кафедрі,  де  її  рекомендують  до  друку.  Загальне  редагування  збірника

здійснює голова наукового товариства факультету, інституту. Крім того, для

магістрантів, які стали переможцями наукових конкурсів і олімпіад, надають

можливість  публікації  у  збірнику  наукових  робіт  безкоштовно,  що  є

важливим стимулом залучення до НДР.

Ураховуючи  значущість  інформаційних  технологій  в  професійній

підготовці  магістрантів  вважаємо  за  необхідне  забезпечення  реалізації

наступних заходів:
 започаткування  електронного  видання  Наукового  товариства  за

різними серіями (секціями) відповідно до напрямів підготовки магістрантів;
 проведення інформаційних занять і семінарів задля формування у
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магістратів навичок роботи з наукометричними базами даних;
 орієнтація  магістрантів  на  використання  електронних

інформаційних ресурсів  (електронних каталогів,  репозиторіїв,  електронних

навчальних курсів тощо) при написанні кваліфікаційних та наукових робіт;
 інформування  молодих  науковців  про  необхідність  перевірки

магістерських досліджень через систему „Антиплагіат” та внесення до банку

магістерських робіт університету;
 залучення магістрантів до участі в існуючих і нових Вікі-проектах.

Наступна  форма  НДР  магістрантів,  яку  ми  використовуємо  для

формування професійно креативності – наукові дослідження, що проводять у

процесі  науково-педагогічної  та  науково-дослідної  практики.  Саме  тут

найбільш  якісно  здійснюється  формування  професійної  креативної

компетентності,  креативної  пластичності  та  гнучкості  у  прийнятті  рішень,

необхідні для креативної самореалізації у професійній сфері.

Проаналізувавши  погляди  О. Глузмана  [35],  зауважимо,  що

вдосконалення  змісту,  форм  і  методів  теоретичної  підготовки  майбутніх

магістрів педагогічної освіти стимулює відповідно до зміни змісту та форм

проведення практики. Спектр наукових досліджень, що проводяться під час

науково-педагогічної  та  науково-дослідної  практики,  виходить  за  межи

освітніх  дисциплін,  тому  виникає  необхідність  у  розробці  спеціальних

механізмів формування системи умінь і навичок такої роботи.

Нами  розроблено  механізм  реалізації  науково-педагогічної  практики

магістрантів педагогічної освіти. Представимо його за етапами:

 етап попередньої підготовки: орієнтація магістрантів на науково-

методичну роботу, що становить сутність викладача вищої школи, мотивація

до виконання науково-методичного (дослідного) проекту;

 етап  засвоєння  засад  методології  науково-педагогічного

дослідження; 

 етап  виконання  проекту:  вибір  теми  проекту,  обґрунтування

актуальності проблеми, виділення основних протиріч; формулювання мети,
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завдань  роботи,  гіпотези;  обґрунтування  вибору  методів  дослідження;

вирішення  теоретичних  завдань  на  основі  аналізу  наукових  джерел,

складання  тезауруса  з  досліджуваної  проблеми;  вирішення  практичних

завдань (розробка методичних рекомендацій, реалізація наукових розробок на

практиці, оцінка результатів роботи);

 етап оформлення результатів діяльності,  підготовка тез, анотації;

презентації;

 етап презентації та захисту проекту в групі магістрантів;

 етап  післядії  (здійснення  доповідей  на  наукових  конференціях,

публікація тез, статей).

Ми  розглядаємо  дослідження  під  час  педагогічної  практики  як

цілеспрямовані  спроби  магістрантів  упорядкувати  досвід  наукової,

педагогічної  роботи,  побачити  її  значення  та  закономірності  задля

креативного та компетентного застосовування фахових знань у професійній

сфері.  Практику  використовують також для  добору  матеріалу  та  апробації

наукових розробок, зокрема для написання магістерської роботи. Вважаємо,

що самостійні наукові дослідження, що проводяться в процесі педагогічної

практики,  мають  бути  чітко  спланованими,  виконуватися  за  завданням  і

науково-методичним керівництвом викладачів вищої школи.

Новітньою  формою звітності  науково-дослідної  практики  може  бути

електронне портфоліо практики, що містить інформацію про бібліографію на

основі  якої  реалізуються  теоретичні  аспекти  експериментальної  роботи;

описання  методик  проведення  експериментального  дослідження  та  їх

адаптацію з  урахуванням  мети  магістерської  роботи;  описання  результатів

експериментального  дослідження  відповідно  до  розроблених  методик;

результати  дослідження,  подані  у  вигляді  графіків,  таблиць,  діаграм  із

застосуванням  комп’ютерних  технологій;  описання  підсумків

експериментального дослідження з урахуванням даних, наявних в науковій і

науково-методичній літературі; наукову статтю або текст наукової доповіді за

темою роботи тощо.
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Далі  перейдемо  до  розгляду  форм  НДР  інноваційного  характеру.

Почнемо  з  участі  магістрантів  у  розробці  та  реалізації  практико

зорієнтованих  проектів,  що  можуть  бути  запропоновані  закладам  освіти,

організаціям  та  установам.  Вона  спрямована  на  формуванні  в  магістрантів

здатності породжувати креативні ідеї у вирішенні фахових питань, уміння вести

креативно-пошукову  роботу  в  професійній  сфері  та  компетентно  вирішувати

педагогічні проблеми, застосовувати творчі технології та методики.

Одним  із  провідних  напрямів  залучення  магістрантів  до  наукової

роботи  є  виконання  комплексних  кафедральних  тем,  дисертаційних  або

госпдоговірних  робіт,  спрямованих  на  опрацювання  реальних  проблем

освіти, інших галузей життєдіяльності суспільства. Це формує особистісний

простір  креативної  молоді,  підтримує  мотивацію  особистості  до  творчої

діяльності, забезпечує можливість прийняття багатоваріативних рішень.

З  метою  підвищення  зацікавленості  викладачів  і  магістрантів

зазначеним  напрямом  нами  було  розроблено  механізми  організації  та

проведення  спеціальних  заходів  –  презентацій  наукових  досягнень  і

перспектив.  На  такі  зустрічі-презентації  обов’язково  запрошують

представників  установ,  організацій  і  підприємств,  зацікавлених у  науково-

методичних розробках університету для вирішення наявних проблем. Метою

заходів  є  об’єднання  зусиль  учених  університету  (викладачів,  аспірантів  і

магістрантів) і педагогів-практиків ДНЗ, ЗНЗ для спільної науково-дослідної

роботи,  подання  магістрантам  запитів  щодо  науково-методичної  розробки

реальних  проблем  освіти,  залучення  молодих  науковців  до  самостійного

обрання  напряму  науково-дослідницької  діяльності.  Зазначені  заходи

підтримують один з основних підходів до організації науки в університеті, а

саме  –  принцип  зв’язку  наукових  досліджень  з  майбутньою  професійною

діяльністю магістрантів і запитами реальної практики. Різноманіття наявних

науково-методичних  питань  дає  можливість  магістрантам  реалізуватися  в

одному  з  напрямів  науково-дослідницької  діяльності  залежно  від  наявних

інтересів, а також сприяє формуванню креативної особистості. 
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Задля  залучення  магістрантів  до  розробки  проектів  на  замовлення

закладів  освіти,  організацій  та  установ,  вважаємо  за  необхідне  здійснити

низку  заходів.  По-перше,  створити  університетський  банк

міждисциплінарних дослідницьких проблем. Для цього в рамках змістового

наповнення  освітніх  програм  передбачити  міждисциплінарні  теми,  до

виконання  яких  будуть  залучені  магістранти.  Важливо  також  розширити

мережу баз практик магістрантів за рахунок включення ЗНЗ, які здійснюють

експериментальну діяльність, науково-дослідних інститутів, бібліотек, інших

наукових установ, що дозволить визначити актуальні проблеми педагогічної

освіти, які можуть бути вирішені при виконанні магістерських досліджень. 

Наступним  кроком  стане  створення  наукових  груп  магістрантів  для

підготовки  та  захисту  магістерських  робіт  у  формі  спільних  наукових

проектів,  спрямованих  на  вирішення  проблем  освіти,  інших  соціально-

економічних  питань.  Важливим  вважаємо  також  оновлення  критеріїв

оцінювання  магістерських  робіт  через  врахування  питомої  ваги

дослідницького компоненту та створення елементів нових знань.

Найважливіша  вимога  часу  –  залучення  магістрантів  до  участі  в

конкурсах  на  здобуття  грантів  та  в  інших  заохочувальних  заходах,

спрямованих на стимулювання наукових досліджень. Така діяльність формує

вміння вести творчо-евристичний пошук шляхів вирішення креативних завдань,

подолання стереотипів у розв’язанні педагогічних проблем, визначати творчо-

ціннісні орієнтації у професійній сфері на основі наявної креативної позиції.

Зрозуміло,  що  ефективність  участі  в  таких  програмах  залежить  від

рівня  сформованості  дослідницьких  здібностей,  під  якими  згідно  з

„Педагогічним  словником”  [137]  розуміють  індивідуальні  особливості

особистості,  що  є  суб’єктивними  умовами  успішного  здійснення  науково-

дослідної діяльності. Важлива також і дослідницька позиція, тобто значуща

особистісна  основа,  зважаючи на яку індивід активно реагує на зміни, що

відбуваються у світі.

Ми беремо до уваги погляди В. Курила [101], що вибір теми наукового
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дослідження  є  одним  із  відповідальних  етапів.  Тема,  яку  обирає  для

дослідження магістрант, має бути пов’язана з основними напрямами розвитку

галузі  та  науковими  дослідженнями,  що  проводять  у  ВНЗ.  Під  науковим

напрямом розуміємо сферу наукових досліджень наукового колективу, який

упродовж  відповідного  часу  розв’язує  певну  проблему.  Науковий  напрям

поділяють  на  окремі  наукові  проблеми,  їх  розв’язують  кілька  наукових

колективів.  Кожна  наукова  проблема  складається  з  кількох  тем,  які

охоплюють  певну  галузь  наукового  дослідження.  Тема  побудована  на

численних наукових питаннях – завданнях, які належать до конкретної галузі

наукового дослідження. 

Задля  формування  в  магістрантів  готовності  до  участі  в  грантових

конкурсах і програмах вважаємо за доцільне здійснити кафедрами оновлення

тематики індивідуальних науково-дослідних завдань і магістерських робіт, які

відповідають напрямам їх науково-дослідницької діяльності. Важливо також

дотримуватися  умови  –  виконання  магістрантами  практико  зорієнтованих

наскрізних досліджень протягом усієї університетської підготовки.

З метою залучення магістрантів до роботи над грантовими проектами

та програмами важливо розвивати міжкультурний діалог та обмін знаннями в

межах  міжнародних  програм  „Erasmus  Mundus”,  „Horizon  2020”  та  ін.,  а

також здійснювати заходи щодо підвищення матеріальних і моральних форм

стимулювання  НДР  як  методу  управління,  що  впливає  на  успішність

реалізації НДР.

Не менше значення в проблемі розробки форм і методів НДР є питання

мотивації  майбутніх  магістрантів  педагогічної  освіти  до  науково-

дослідницької  діяльності.  До  професійних  мотивів  ми відносимо  креативну

професійну  самореалізацію  та  саморозвиток,  репрезентування  креативного

рішення проблеми, а також прагнення принести користь суспільству.

Як  зазначено  в  „Етичному  кодексі  вченого  України”  [59],  основною

мотивацією діяльності вченого має бути прагнення до пізнання та бажання

збагатити науку новими знаннями. При цьому найвищою нагородою вченого
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є досягнення істини та визнання наукового співтовариства.  Якщо говорити

про мотиви магістрантських науково-педагогічних пошуків, то як нагороду за

працю дослідника можна розглядати успіх відкриття, породжувані ідеї, їхню

новизну, можливість залучитися до істини, емоційне натхнення, можливість

саморозвитку  та  самореалізації,  наукову  комунікацію,  що  розширює

горизонти особистості вченого та ін. 

Спираючись на сучасні наукові джерела [60; 85; 86; 151; 185 та ін.] та

власний досвід дослідницької роботи виділимо мотиви НДР магістрантів: 

1.  Зовнішні  мотиви:  бажання  посісти  певне  місце  в  житті,  стати

корисним суспільству, мати почуття обов’язку, бажання отримати схвалення,

прагнення завоювати авторитет, бути підготовленим до майбутньої професії,

бажання уникнути поганої оцінки, вимоги батьків, викладачів та ін.

2. Внутрішні мотиви: інтерес до процесу навчання та дослідження, до

змісту  матеріалу,  способів  наукової  діяльності,  бажання  отримати  якомога

більше знань, задоволення від виконаної роботи, інтерес до сутності явищ,

самостійного  виконання  наукової  роботи,  подолання  труднощів,

саморозвитку, бажання отримати задоволення від інтелектуальної роботи. 

На  нашу  думку,  до  найважливіших  стимулів,  що  доцільно

використовувати в практиці організації наукової роботи, ми відносимо облік

її результатів для оцінки знань на різних етапах освітнього процесу. 

Так,  магістранти,  які  беруть  участь  у  розробці  фундаментальних  і

прикладних  тем  (зокрема  в  межах  освітніх  програм),  за  рекомендацією

кафедр можуть бути звільнені від виконання модульних контрольних робіт

або  підсумкового  контролю  з  відповідної  дисципліни  з  автоматичним

виставленням за неї максимальної кількості балів.

Магістранти,  які  беруть  участь  у  проведенні  наукових  досліджень  і

організації  НДР  в  університеті,  можуть  бути  нагороджені  грамотами,

преміями,  можливістю  безкоштовної  публікації.  Молоді  вчені,  які  стали

переможцями II етапу Всеукраїнської олімпіади (дипломи I, II, ІІІ ступеня),

Всеукраїнського  конкурсу  наукових  робіт  (дипломи  I,  II,  ІІІ  ступеня),
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нагороджуються преміями або цінними подарунками.

Ми  використовуємо  наступні  форми  стимулювання  магістрантів:

висунення найкращих робіт на конкурси та виставки; подання на конкурсній

основі найбільш обдарованих магістрантів на здобуття державних стипендій,

а  також  стипендій,  що  засновують  фонди,  організації,  обласна  державна

адміністрація,  обласна  рада  та  ін.  Важливою  формою  стимулювання  є

можливість  відрядження  магістрантів  для  участі  в  заходах  наукової

конкуренції, а також рекомендації про стажування в провідних українських і

зарубіжних університетах і організаціях.

Серед  розроблених  нами  заохочувальних  заходів,  спрямованих  на

формування професійної креативності,  стимулювання наукових досліджень,

виділимо конкурс магістрантських інноваційних ідей (Додаток Е). 

У  процесі  університетської  підготовки  нами  розроблена  ще  одна

інноваційна форма залучення  магістрантів  до  наукової  діяльності  –  школа

магістранта-дослідника  (ШМД),  яка  є  важливою  формою  вивчення

теоретичних основ постановки, методики, організації та виконання наукових

досліджень,  планування  й  організації  наукового  експерименту,  обробки

наукових  даних  у  межах  спеціалізованих  курсів,  включених  до  освітньої

програми. 

Мета  роботи  ШМД –  створення  умов  для  креативної  самореалізації

магістрантів  у  науковій  діяльності  в  єдиному  освітньому  та  науковому

процесі відповідно до їхніх здібностей, внутрішніх і зовнішніх мотивів. Саме

завдяки  залученню  магістрантів  до  роботи  в  ШМД,  у  них  формується

здатність  до  творчої  дослідницької  діяльності,  що  здійснюється  на  основі

творчої уяви та творчого мислення,  активізується креативний потенціал та

здібності,  які  слугують  ґрунтом  для  формування  креативних  навичок  та

умінь, прийняття й створення нового, генерування оригінальних ідей. 

До  напрямів  діяльності  ШМД  належать  такі:  самореалізація

магістрантів  у  науково-дослідницькій  діяльності  на  основі  самопізнання,

саморозкриття,  самовдосконалення;  підготовка  магістрантів  до  виконання
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науково-дослідних робіт; безпосередня участь магістрантів у різних формах

науково-дослідної роботи; виявлення найбільш обдарованих і підготовлених

магістрантів,  що  мають  виражену  мотивацію  до  науково-дослідницької

діяльності.

Представимо зміст діяльності ШМД, який містить різні види науково-

дослідної роботи:

 вивчення  теоретичних  основ  методики  й  організації  виконання

наукових  досліджень,  планування  й  організація  наукового  експерименту,

обробка  наукових  даних  („Проблемне  поле  сучасних  педагогічних

досліджень”,  „Логіка  наукового  дослідження”,  „Алгоритм  наукового

дослідження”,  „Сучасні  вимоги  до  підготовки  та  оформлення  наукових

досліджень, „Етика наукових досліджень”);

 виконання  завдань  дослідницького  характеру  (ігротренінг

„Постанова проблеми. Пошук ефективних засобів її розв’язання”, „Розробка

понятійного апарату в процесі проведення наукового дослідження”, „Методи

збору  інформації  в  психолого-педагогічних  дослідженнях  (анкетування,

аналіз,  спостереження,  опитування)”,  модеративний  семінар

„Відповідальність  і  самостійність  як  базові  якості  дослідника”,  полілог

„Педагогічна  діагностика”,  семінар  „Психологічні  особливості  створення

наукових текстів”);

 організація  виставок  наукових  досягнень  магістрантів,  наукових

конференцій, олімпіад та інших заходів науково-дослідного характеру та ін.

(експозиція літератури „На допомогу науковцю”).

Залучення  магістрантів  до  ШМД  здійснюють  через  виконання

комплексу  проблем:  зацікавленість  науково-дослідною  роботою;  здатність

використання наукового стилю мислення в навчальному процесі, педагогічній

практиці;  креативність  у  власній  науково-дослідній  роботі;  сформованість

дослідницьких  умінь  майбутніх  учителів  та  ін.  Зазначене  вище  дозволяє

магістрантам  визначити  їх  готовність  змінюватися,  відмовлятися  від

стереотипів, знаходити оригінальні вирішення складних проблем у ситуації
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невизначеності та ін.

ШМД дозволяє  надавати  магістрантам креативні  знання практичного

змісту,  максимально орієнтувати їх на творче начало в  навчанні  та вміння

використовувати  отримані  знання  в  професійно-зорієнтованій  креативній

діяльності,  вводити  в  освітній  процес  креативні  методики,  а  також

задовольняти потреби магістрантів у реалізації креативних умінь і  навичок.

Проаналізувавши  багаторічні  результати  роботи  ШМД,  підкреслимо

наступні: підвищення якості НДР, яка виражається в посиленні інтересу до

наукових досліджень, збільшення кількості майбутніх магістрів педагогічної

освіти,  зайнятих  наукою,  формування  науково-педагогічного  мислення,

креативності та ін.

Перейдемо далі до обґрунтування методів НДР, які ми використовуємо

задля формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної

освіти.  Під  методами  (від грец. μέθοδος – шлях крізь) [191] ми розуміємо

сукупність  способів, засобів і прийомів наукового пізнання, що дозволяють

досягати  поставленої  мети  та  завдань  науково-дослідницької  діяльності  й

освітнього  процесу.  Використання  методів  НДР  задля  формування

професійної креативності обумовлюється світоглядною позицією викладачів і

магістрантів,  їхніми  поглядами  на  сутність  предмета  дослідження,

орієнтацією на застосування різних форм НДР.

Розглянувши  традиційні  класифікації  методів:  пояснювально-

ілюстративні,  репродуктивні,  проблемні,  частково-пошукові,  дослідницькі

(І. Лернер,  М. Скаткін);  творчі,  дослідницькі,  проблемні,  евристичні

(В. Андреєв) та ін.,  візьмемо за основу наступну класифікацію:  когнітивні,

креативні,  організаційно-діяльнісні  (А. Хуторський   [201]).  Визначним

фактором вибору  зазначених  методів  стала  організація  наукової  діяльності

магістрантів задля формування їх професійної креативності, а також виявлені

під час констатувального етапу експерименту їх індивідуальні особливості. 

Ураховуючи  те,  що  професійна  підготовка  майбутніх  магістрів

здійснюється  в  процесі  навчання  на  дослідницькій  основі,  наявні  відомі
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методи  нами  були  певною  мірою  адаптовані.  Зрозуміло,  що  вони  тісно

взаємопов’язані та проникають один в одного, тому такий розподіл є скоріше

умовним.  Крім  того,  як  зазначає  В. Загвязинський  [63],  часто  з  окремих

методів  створюються  своєрідні  комплексні  методики,  що  мають  особливу

спрямованість, якій притаманна специфіка способів наукового пошуку.

Розглянемо методи науково-дослідної роботи та навчання, заснованого

на дослідженнях, які ми використовуємо в контексті формування професійної

креативності майбутніх магістрів.

Почнемо з когнітивних методів НДР [201], які спрямовані на пізнання

явищ  і  процесів,  що  досліджуються,  сприяють  створенню  нових  знань

освітнього або наукового характеру, які можуть мати креативний характер. У

роботі  ми  розглядаємо  найбільш  значущі  методи:сутнісного

бачення;евристичних  питань  і  спостережень;  порівняння;  фактів;

конструювання  правил,теорії  та  гіпотез;  помилок  та  ін.,   специфіка  яких

пов’язана зі знанієвими процесами.

Так, метод сутнісного бачення  полягає в  концентрації магістрантів на

освітньому  або  науковому  об’єкті  дослідження,  що  дозволяє  зрозуміти  та

побачити  його  внутрішню сутність.  Він  застосовується  під  час  роботи  над

грантовими проектами, підготовці конкурсних наукових робіт, проектів, старт-

апів  тощо,  що  передбачає  креативну  діяльність.  Зазначений  метод

використовують  також  задля  підготовки  наукових  матеріалів,  що

обговорюють на наукових конференціях: 

 результати власних досліджень;

 авторські розробки або пропозиції гіпотетичного характеру;

 авторське  узагальнення  досліджень,  поданих  на  сайтах

педагогічної тематики, у спеціальній літературі;

 опис і аналіз власного практичного досвіду, інноваційного досвіду

вчителя, педагогічного колективу, навчального закладу. 

Метод  евристичних  питань  і  спостережень  використовують  задля
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знаходження  відомостей про об’єкт або подію,  що досліджують,  зокрема  за

допомогою спостережень. Знайдені відповіді стимулюють виникненню нових

ідей та вирішень проблем.  Найбільш доцільне використання методу в процесі

проведення науково-педагогічної та науково-дослідної практик, зокрема в ЗНЗ

і  ДНЗ.  Це  сприяє  формуванню  науково-педагогічного  мислення,  науково-

дослідної, креативної позиції щодо вирішення педагогічних завдань.

Метод порівняння  використовують  для порівняння доповідей, думок,

ставлень  різних  магістрантів  педагогічної  освіти  стосовно  вирішення

педагогічних  завдань  або  відомих  історико-педагогічних  діячів  і  подій.

Виділимо напрями,  за  якими за  допомогою зазначеного  метода  залучають

майбутніх  магістрантів  до  роботи  в  наукових  осередках  за  єдиною

комплексною  темою:  відбір  і  аналіз  наукових  джерел;  виконання  завдань

дослідницького  характеру;  підготовка  магістерських  робіт,  і,  безумовно,

організація та проведення експерименту. 

Метод фактів дозволяє отримувати необхідну інформацію, відрізняти її

від невірної, переглядати та змінювати зміст освітнього та наукового процесів.

Даний  метод  застосовують  насамперед  у  роботі  наукових  семінарів

проблемних груп. Він дозволяє  забезпечувати взаємозв’язок і  узгодженість

досліджень,  відстежувати  й  узагальнювати  отримані  результати,  тобто

здійснювати управління колективним дослідженням, вирішувати педагогічні

завдання  з  навчання  учасників  семінару.  Для  роботи  семінару  характерне

поєднання високих морально-етичних норм з духом критичного ставлення до

усталених  поглядів.  Метод  фактів  застосовують  також  у  заходах  наукової

конкуренції,  зокрема  у  виставковій  діяльності,  круглих  столах,  дебатах,

інтелектуальних іграх тощо.

Метод конструювання правил, гіпотез та теорій полягає в тому, що

алгоритми,  плани  та  правила  виконання  певних  дій  розробляють  самі

магістранти.  При цьому вони формулюють власні  творчі  позиції  або  точки

зору  на  наявні  педагогічні  проблеми,  різнопланові  підходи  до  створення

гіпотез, окреслюють результати діяльності на засадах попередніх спостережень
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і результатів, а також виконують теоретичне узагальнення дослідницької роботи.

За  допомогою  зазначеного  метода  підвищується  масовість  та  якість  участі

майбутніх  магістрів  у  науково-дослідній  роботі  кафедр  практико

зорієнтованого  характеру.  Магістрантів  залучають  до  розробки  практико

зорієнтованих проектів на замовлення закладів освіти, організацій та різних

установ.

Метод  помилок  використовують  для  ефективної  роботи  з  виявлення

помилок та  псевдо помилок у процесі  дослідження.  Помилка розглядається

нами як джерело протиріч, феноменів, винятків із правил, що протистоять

загальновідомим.  Увага  до  помилки  звертається  не  тільки  задля  її

виправлення,  а  ще  й  для  з’ясування  причин  її  виникнення.  Найбільш

широка площина реалізації метода – заходи наукової конкуренції, зокрема

конференції,  семінари,  круглі  столи,  лекції,  дебати,  інтелектуальні  ігри,

конкурси та ін.

Далі перейдемо до обґрунтування креативних методів НДР  [201],  що

забезпечують можливість отримання магістрантами суб’єктивно нових для них

знань наукового або освітнього характеру, формування професійної креативності

в  процесі  дослідницької  діяльності.  До  зазначених  методів  ми  відносимо

наступні: образної картини; „Мозковий штурм”; гіперболізації та аглютинації.

Метод  образної  картини  дозволяє  створювати  невідомі  освітні  або

наукові продукти в результаті певних розумових креативних дій за допомогою

прийомів:  заміна  якостей  одного  об’єкту  якостями  іншого,  пошук

властивостей об’єкта в іншій сфері,  зміна структурного елемента об’єкта,

який  досліджують,  та  подання  властивостей  нового  об’єкта  (метод

многомерних матриць Ф. Цвикі), а також складання описання того, що може

відбутися,  якщо  змінити  наявні  умови.  Метод  відтворює  такий  стан

магістранта педагогічної освіти, коли  сприйняття та розуміння досліджуємого

об’єкта  зливаються.  Зазначений  метод  задля  формування  професійної

креативності застосовують при розробці та реалізації практико зорієнтованих

проектів  на  замовлення  закладів  освіти,  організацій,  установ,  у  заходах
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наукової конкуренції тощо.

Метод „Мозковий штурм” (за А. Осборном), основна мета якого – збір

різних  ідей  у  результаті  обговорення. Найчастіше  його  застосовують  на

практичних  заняттях  ШМД  і  реалізують  за  алгоритмом:  1)  визначення

проблеми,  її  формулювання  з  різних  точок  зору;  2)  пошук  фактів,  які

уточнюють проблему та її значущість; 3) пошук ідей; 4) пошук рішень (ідеї

підлягають аналізу та оцінці, вибираються найкращі); 5) визнання знайденого

рішення іншими учасниками.

За  результатами  констатувального  етапу  експерименту  нами

установлено,  що  доволі  часто  зазначений  метод  реалізують  у  поєднанні  з

методом проектів. Зазвичай крім доповідача признається 2 – 3 опоненти, які

вивчають  поданий  проект  і  надають  під  час  його  захисту  обґрунтовану,

аргументовану  оцінку.  Далі  проводиться  групова  дискусія,  наприкінці  якої

експерти  роблять  висновок  щодо  міри  розкриття  теми.  Крім  дискусій  та

диспутів  проводяться  поєднання  дискусії  з  ролевою  грою  (наприклад,

„подвійне кільце Сократа”), ролеві, ділові та організаційно-діяльнісні ігри, а

також кейс-навчання: метод інцидентів, ігрове проектування тощо.

Метод  гіперболізації  та  аглютинації  дозволяє  збільшувати  або

зменшувати  об’єкти  пізнання та  поєднувати в  реальності якості, властивості,

частини  об’єктів,  які  були  роз’єднанні.  Особливої  уваги  заслуговує

застосування  методу  в  процесі  роботи  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти  над  завданнями  дослідницького  характеру,  що  спрямовані  на

вирішення реальних проблем освіти: планування навчальної роботи; аналіз

ситуацій  освітнього  процесу  та  виділення  в  них  проблем;  оцінка  ступеня

якості  технологій,  методів  і  прийомів,  обраних  для  вирішення  конкретної

педагогічної  проблеми  або  дослідницького  завдання;  збір  інформації  про

проблемне  поле  наукового  дослідження;  пошук  засобів  активізації

пізнавальної  та  самостійної  діяльності;  розробка  та  впровадження  в

професійну педагогічну діяльність інновацій.

Нами  запропоновано  важливу  вимогу  –  обов’язкове  застосування
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завдань дослідницького характеру в рамках олімпіад з навчальних дисциплін

і  спеціальностей.  Такі  нестандартні  завдання  вимагають  від  магістрантів

активізації творчого мислення, пошуку креативних рішень. Для перемоги в

олімпіаді недостатньо лише міцної теоретичної бази, потрібні творчий підхід

і  винахідливість.  Прикладом  служить  завдання  письмової  роботи  для

учасників  олімпіади  з  дошкільної  освіти  освітньо-кваліфікаційного  рівня

„магістр” (Додаток Ж).

Організаційно-діяльнісні  методи [31]  зазвичай  розглядають  як

методи,  спрямовані  не  тільки  на  досягнення  кінцевого  результату

діяльності, а ще й його організації та оцінці. До таких методів ми відносимо

наступні:  цілепокладання  та  планування;  самоорганізації  навчання;

взаємонавчання; рецензій та рефлексії; стимулювання.

Метод цілепокладання та  планування передбачає  вибір магістрантами

мети, її подальшу деталізацію, розробку плану власної діяльності та обговорення

його реалізації. Зазначений метод ми застосовуємо насамперед при роботі з

грантовими програмами,  адже успішне залучення  магістрантів  до  участі  в

грантових програмах залежить передусім від правильної постановки науково-

дослідних завдань, інтерес до яких зростає з набуттям нових знань, навичок

дослідницької  діяльності  та  ін.  Перед  виконанням  самостійної  наукової

роботи  магістранту  необхідно  вивчити  методологічну  літературу,  яка  дає

можливість  з’ясувати  основні  етапи  наукового  дослідження.  Для  більшої

мотивації до наукової роботи важливо, щоб магістрат самостійно вибрав тему

дослідження для подання на грантову програму, а потім уточнив її з науковим

керівником.

Метод  самоорганізації  навчання  полягає  в  тому,  що  у процесі

професійної  підготовки у більшості магістрантів формується прагнення до

проведення  самостійних  експериментів,  поступово  накопичується  досвід

виконання невеликих навчальних досліджень зі спеціальних предметів. Цей

досвід  спрямований  на  набуття  нових  знань,  джерелом  яких  служить

педагогічний процес. 
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Самостійна  НДР  спонукає  по-іншому  розглядати  сутність  і  зміст

педагогічних  дисциплін.  Принципово  змінюється  характер  пізнавальної

діяльності:  замість  відтворення  й  закріплення  знань  –  самостійний  пошук

елементів  творчого  досвіду,  які  входять  у  зміст  освіти  [178,  с. 105].   Так,

стимулюються  посилена  активність  і  пізнавальний  інтерес,  забезпечується

розвиток  педагогічного  мислення  магістранта  педагогічної  освіти,  його

професійні та креативні якості.

Сконкретизуємо  основні  напрями  методу  самоорганізації  навчання:

вивчення питань, передбачених для самостійного опрацювання; підготовка до

практичних,  семінарських  та  лабораторних  занять;  переклад  іноземних

текстів;  читання  та  аналіз  наукових  текстів;  вирішення  й  письмове

оформлення завдань,  схем,  діаграм,  інших робіт;  систематизація  вивченого

матеріалу курсу; відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних

дисциплін; аналіз конкретної педагогічної ситуації та підготовка аналітичної

записки  (Case  study);  підготовка  презентації  навчальної  дисципліни  з

використанням  відповідного  програмного  забезпечення;  пошук  та

опанування  інформації  в  мережі  Інтернет;  підготовка  критичного  есе  на

статті  зарубіжних  і  вітчизняних  авторів  з  визначеної  тематики;  пошук  та

огляд наукових джерел; аналітичний розгляд наукової публікації та ін.

Наступний метод  –  взаємонавчання, його  застосовують,  коли

магістранти виконують певні функції дослідника, викладача. Ми пропонуємо

основні  напрями діяльності  магістрантів у межах науково-педагогічної  або

науково-дослідної практики:

 участь у консультаціях, колоквіумах;

 участь у роботі засідань кафедр, у семінарах і науково-методичних

нарадах викладачів;

 підготовка  науково-методичних,  дидактичних  матеріалів  для

кафедри; 

 вивчення  психолого-педагогічної  літератури  з  питань  освітнього
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процесу  в  університеті,  складання  бібліографії  за  інноваційними

педагогічними  технологіями  організації  освітньої,  науково-дослідної  та

соціально-гуманітарної роботи;

 взаємовідвідування та взаємоаналіз лекційних і практичних занять;

 проведення  експерименту  з  проблеми  науково-педагогічного

дослідження, аналіз і узагальнення матеріалів емпіричного дослідження;

 підготовка звіту з практики, зокрема з науково-дослідної роботи.

Останній метод рецензій та рефлексії передбачає вміння магістрантами

критично  розглядати  освітні  або  наукові  продукти  інших,  їхні  доповіді,

проаналізувати зміст,  виділити найважливіші моменти. Ми цілеспрямовано

привчаємо майбутніх магістрів-дослідників до того, щоб вони могли виявити

педагогічну проблему, співвіднести її з важливими науковими, практичними

завданням,  проаналізувати  основні  дослідження  та  публікації,  у  яких

започатковано  розв’язання  проблеми,  указати  її  невирішені  частини.

Важливим є формулювання мети, завдань, висновків і перспектив подальших

досліджень.

Метод рефлексії також дозволяє стверджувати, що результатом діяльності

є  той,  що  усвідомлено  магістрантом.  Зазвичай  виділяють  поточну  та

підсумкову  рефлексії.  Зазначимо  також,  що  самооцінка  виходить  з

підсумкової рефлексії та може мати якісний та кількісний характер.

Значущими  для  нашої  роботи  є  результати  досліджень  [60],

ґрунтуючись  на  яких  зазначимо,  що  стимулювання  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти до наукової діяльності забезпечується через такі шляхи:

1) створення  атмосфери  зацікавленості  магістрантів,  сприятливого

психологічного клімату між ними та викладачами; 2) заохочення магістрантів

у знаходженні  власного способу вирішення пізнавальної  задачі,  відбору та

освоєнні  найбільш  раціонального;  3) роз’яснення  соціальної  значущості

науково-дослідної  роботи  для  особистісного  та  професійного  зростання;

4) формування  ціннісного  ставлення  магістрантів  до  науково-дослідної
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роботи; 5) розкриття зв’язків освітнього процесу з наукою. 

Іншою найважливішою формою стимулювання є облік результатів НДР

магістрантів  під  час  визначення  рейтингу.  З  метою  широкого  залучення

магістрантів до наукової діяльності в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” нами

розроблено  рейтинг  науково-дослідної  роботи  (Додаток  З).  Уведення  в

практику  університетської  підготовки  наукового  рейтингу  розглядаємо  як

потужний засіб залучення магістрантів до науково-дослідницької діяльності,

а  також  ефективний  спосіб  виявлення  рівня  їхньої  науково-дослідної

активності. На підставі рейтингу спеціально створювана атестаційна комісія

формує  пропозиції  про  надання  переваг  при  зарахуванні  магістрантів  на

бюджетну форму навчання за освітньо-науковим рівнем „доктор філософії”.

Отже,  здійснена  змістова  характеристика  форм  і  методів  науково-

дослідної  роботи  задля  формування  професійної  креативності  майбутніх

магістрів педагогічної освіти дозволяє зробити висновки: 

1.  Розроблено  концепцію  дослідження  як  сукупність  чотирьох

теоретичних  положень,  що  стали  визначальними  в  подальшому  прийнятті

науково  обґрунтованих  педагогічних  рішень  та  ідей:  1)  креативність  як

невід’ємний  складник  професійної  підготовки  магістрів  педагогічної  освіти

виявляється  в  їх  численних  творчих  соціокультурних  взаємозв’язках,

інтелектуальному  розвитку,  знаннях,  духовних  цінностях,  досвіді,  уміннях  і

навичках та дозволяє  породжувати  нестандартні  ідеї,  інноваційно  мислити,

долати  стереотипи,  виявляти  творчість  у  розв’язанні  широкого  кола

професійних  педагогічних  проблем;  2)  успішність  формування професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  залежить  від  наявного

середовища  університету,  що  сприяє  реалізації  творчої  спрямованості

особистості,  формуванню  творчого  мислення,  умінь  і  навичок;  успішна

креативна діяльність майбутніх магістрів педагогічної освіти неможлива без

їхньої цілеспрямованої підготовки до розв’язання творчих завдань, розуміння

та  усвідомлення  важливості  формування  креативності  особистості  в

освітньому  процесі;  3)  якості  в  формуванні  професійної  креативності
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майбутніх  магістрів  можливо  досягти  за  умови  їх  залучення  до  активної

науково-дослідної  роботи  в  процесі  професійної  підготовки,  яка  сприяє

перетворенню  особистості  магістранта  на  креативного  педагога;  науково-

дослідна  співпраця  викладачів  і  магістрантів  ґрунтується  на  їхній  творчій

взаємодії, що слугує системним чинником формування креативності особистості

та важливою умовою становлення професійності; 4) залучення магістрантів до

науково-дослідної  роботи  потребує  підвищення  статусу  університетської

науки  шляхом  розробки  спеціальної  стратегії,  зорієнтованої  на  спільні

наукові  дослідження  викладачів  і  магістрантів  на  зразок  провідних

зарубіжних  університетів,  особливостями  яких  є  такі:  пріоритет  наукової

спрямованості  університетської  освіти;  підготовка  магістрантів  в  умовах

науко  зорієнтованого  освітнього  середовища;  статус  університетів  як

провідних наукових та інноваційних центрів.

2.  Визначення  мети  та  завдань  НДР  задля  формування  професійної

креативності,  що  співвідносяться  з  місією  університету,  дозволило

встановити,  що  найважливішою  вимогою  функціонування  НДР  є  успішна

взаємодія  наукових  керівників  і  магістрантів.  Охарактеризовано  суб’єктів

педагогічної  взаємодії,  які  поєднують  у  своїй  діяльності  два  аспекти  –

педагогічний  і  науково-дослідний.  Окреслено  їхню  дидактичну  позицію:

активізація  розвивального  потенціалу  навчання;  розуміння  пізнавальної

цінності дослідницько-пошукової діяльності; визначення дидактичних цілей

високого  пізнавального  рівня;  змінення  власної  професійної  позиції  на

тьюторську,  консультативну,  партнерську;  домінування  діалогічного

спілкування з магістрантами.

Здійснено  характеристику  об’єктів  педагогічної  взаємодії  на  засадах

системного та структурованого за компетентностями опису кваліфікаційних

рівнів  відповідно  до  „Національної  рамки кваліфікації”,  а  також  освітньо-

кваліфікаційних  характеристик  напрямів  різних  галузей  знань,  за  якими

здійснюють  підготовку  за  освітньо-науковим  рівнем  магістра  педагогічної

освіти.  Установлено,  що  магістранти  повинні  мати  чітко  сформовану
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педагогічну позицію, що зумовлює креативний вияв особистості майбутнього

магістра  як  дослідника  та  усвідомлення  значущої  ролі  науки  в  процесі

професійної підготовки.

3. Розроблено  стратегію  реалізації  дослідницького  навчання

магістрантів педагогічної освіти, що розкриває основні форми та методи НДР

задля  формування  професійної  креативності,  які  виявляється  через  наступні

види креативності: дидактичну, яка характеризується узагальненими знаннями,

отриманими на основі  творчого досвіду;   комунікативну,  яка охоплює вміння

спілкуватись  у  різних  формах  та  видах;  соціальну,  яка  виступає  творчим

складником процесу соціалізації та адаптації. 

Для  реалізації  зазначеної  стратегії  використано  наступні  умови:

забезпечення  особистісно-креативного  розвитку  магістранта;  здійснення

креативної суб’єкт-об’єктної взаємодії викладачів і магістрантів; формування

мотиваційно-ціннісного  ставлення  магістрантів  до  креативної  діяльності,

наукової  роботи;  підготовка  магістрантів  до  реалізації  креативності  в

професійній діяльності.  Зазначимо,  що формування креативної особистості

обумовлена  такими  факторами:  профілізацією  та  індивідуалізацією

освітнього  процесу;  авторськими  креативними  методиками;  варіативними

системами  навчання;  методами  проектування  та  моделювання  творчості

особистості;  рейтинговою  системою  оцінювання  навчальних  досягнень;

модернізацією змісту, форм і методів освітньої діяльності.

4. Обґрунтовано  форми  НДР  (усталені  та  інноваційні)  задля

формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти.  Усталені  форми  адаптовані  нами  відповідно  до  завдань  нашого

дослідження: 1) робота магістрантів у наукових осередках, заохочення їх до

участі  в  науковому  житті  університету;  2)  участь  у  заходах  наукової

конкуренції  (конференціях,  семінарах,  виставках,  круглих  столах,  лекціях,

дебатах,  інтелектуальних  іграх,  зустрічах  з  відомими  науковцями,

презентаціях  наукових  проектів,  конкурсах,  олімпіадах);  3)  апробація

результатів досліджень у наукових виданнях; 4) здійснення досліджень під
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час науково-педагогічної та науково-дослідної практик.

Інноваційні форми НДР розроблено в площині  авторської  креативної

концепції: 1) участь у розробці та реалізації практико зорієнтованих проектів

на замовлення закладів освіти,  організацій,  установ; 2)  участь у грантових

програмах та в інших заохочувальних заходах, спрямованих на стимулювання

наукових пошуків; 3) участь у роботі школи магістранта-дослідника.

5. Визначним  фактором  вибору  методів  НДР  задля  формування

професійної креативності та їх подальша адаптація була визначена  стратегія

реалізації  дослідницького  навчання  магістрантів  педагогічної  освіти.  Це

дозволило  обґрунтувати  когнітивні  методи  НДР:сутнісного

бачення;евристичних  питань  і  спостережень;  порівняння;  фактів;

конструювання  правил,теорії  та  гіпотез;  помилок;  креативні  методи  НДР:

образної картини; „Мозковий штурм”;  гіперболізації  та  аглютинації;  а  також

організаційно-діяльнісні  методи  НДР:  цілепокладання  та  планування;

самоорганізації  навчання;  взаємонавчання;  рецензій та  рефлексії;

стимулювання.
Загалом,  наукове  обґрунтування  та  змістова  характеристика  форм  і

методів  науково-дослідної  роботи  магістрів  педагогічної  освіти  стало

основою  реалізації  процесу  формування  їхньої  професійної  креативності

майбутніх на експериментальному етапі дослідження. 
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2.2.  Упровадження розроблених форм і  методів  науково-дослідної

роботи задля формування професійної креативності майбутніх магістрів

педагогічної освіти

Упровадження  в  освітній  процес  розроблених  нами  форм  і  методів

науково-дослідної  роботи задля  формування  професійної  креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти було  реалізовано  поетапно  в

контексті  Стратегії  реалізації  дослідницького  навчання  магістрантів

педагогічної  освіти  (Додаток  Д).  Цей  комплекс  дій  визначає  стратегічний

напрямок  розвитку  науки  молодих  дослідників,  розкриває  технологію

вирішення  поставлених  науково-педагогічних  завдань  і  постає  своєрідним

орієнтиром  перспективного  планування  наукової  роботи  для  структурних

підрозділів.

 За своїм змістом подані заходи Стратегії,  що розкривають конкретні

форми і методи НДР  магістрантів, охоплюють різні сфери їх життєдіяльності

в  університеті,  ґрунтуються  на  принципах  наукової  творчості,  відкритості,

рівності  прав,  добровільності  та  можуть  бути  умовно  розподілені  на  три

рівні:  організаційний,  змістово-методичний  та  інформаційний.  Усі  вони

подані нами у межах трьох етапів: адаптаційному (переважно в І-му семестрі

навчання в магістратурі),  мобільно-дослідницькому  (для магістрантів Іроку

навчання)  та  науково-дослідницькому  (для  магістрантів  ІІ  року  навчання).

Розглянемо кожний етап докладно.

Перший  етап  –  адаптаційний,  він  полягає  передусім  у  вивченні  та

аналізі наявного рівня розвитку дослідницьких умінь, формування знань про

інновації  в  системі  НДР,  стійкої  мотивації  до  науково-дослідницької

діяльності  та розв’язання креативних завдань,  а також розширення знань з

фаху  за  допомогою  залучення  майбутніх  магістрів  до  активної  НДР,  що

дозволяє розкрити їхній творчий, дослідницький потенціал.

У межах першого етапу ми застосовуємо усталені  форми НДР задля

формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної
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освіти: робота магістрантів у наукових осередках, заохочення їх до участі в

науковому  житті  університету;  участь  у  заходах  наукової  конкуренції

(конференціях,  семінарах,  виставках,  круглих  столах,  лекціях,  дебатах,

інтелектуальних  іграх,  зустрічах  з  відомими  науковцями,  презентаціях

наукових проектів, конкурсах, олімпіадах), а також інноваційну форму НДР –

участь  у  роботі  школи  магістранта-дослідника.  Серед  методів  ми

використовуємо  наступні:сутнісного  бачення,  порівняння,  фактів,  помилок,

цілепокладання та планування, стимулювання.

Зрозуміло,  що  вибір  зазначених  форм  і  методів  НДР  є  умовним  і

залежить  від  рівня  сформованості  дослідницької  компетентності

магістрантів.

Реалізація  зазначених  форм  і  методів  НДР  здійснюються  через

конкретні заходи „Стратегії реалізації дослідницького навчання магістрантів

педагогічної освіти”, а саме: 

 проведення  презентацій  наукових  досліджень  кафедр  і

структурних  підрозділів  університету  з  метою  залучення  магістрантів  до

наукової роботи;
 створення  університетського  банку  міждисциплінарних

дослідницьких  проблем,  що  надає  можливості  у  рамках  змістового

наповнення  освітніх  програм  передбачати  міждисциплінарні  теми,  до

виконання яких залучені магістранти;
 оновлення  тематики  індивідуальних  науково-дослідних  завдань,

магістерських  робіт,  яка  відповідає  напряму  науково-дослідної  роботи

кафедри, результатом чого є залучення переважної більшості магістрантів до

виконання практико зорієнтованих наскрізних досліджень у межах науково-

дослідної роботи кафедр;
 доповнення  предметів  з  методології  та  методики  проведення

наукових досліджень темами: „Етика наукових досліджень” та „Психологічні

особливості творення наукових текстів”;
 оновлення  критеріїв  оцінювання  магістерських  робіт,  зокрема

враховуючи  питому  вагу  дослідницького  компоненту,  створення  елементів
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нових знань;
 активізацію роботи магістрантських наукових гуртків при кожній

кафедрі  через  актуалізацію  дослідницьких  питань  відповідно  до  профілю

кафедри;
 налагодження співпраці між викладачами кафедр, співробітниками

науково-дослідних  лабораторій,  центрів  і  відповідними  магістрантськими

науковими гуртками, створення наукових творчих колективів;
 проведення  методологічних  семінарів  для  науково-педагогічних

працівників  з  роз’яснення  реальних  шляхів  переходу  до  нової  парадигми

навчання на дослідницькій основі та ін.

Найважливіші організаційні заходи адаптаційного етапу спрямовані на

популяризацію наукової  діяльності  через  презентації  наукових досягнень  і

перспектив  кафедр  і  наукових  структурних  підрозділів  університету.

Особливо  важливо  забезпечення  проведення  заходів  для  магістрантів,  які

навчалися на ОКР „бакалавр” в інших ВНЗ. Так, на початку навчального року

викладачі, докторанти та аспіранти ознайомлюють магістрантів першого року

навчання з основними напрямами своєї наукової діяльності. Розглянемо деякі

форми заходів, які ми використовуємо в Інституті педагогіки та психології ДЗ

„ЛНУ імені Тараса Шевченка”. На кафедрі психології проводяться майстер-

класи, тренінги, консультації, на кафедрі  дошкільної та початкової освіти –

наукові  ярмарки,  на  кафедрі  дефектології  та  психологічної  корекції  –

презентації  роботи  експериментальних  майданчиків  на  базі  позашкільних

закладів  освіти.  На  такі  презентації  ми  пропонуємо  запрошувати

представників навчальних закладів, які зацікавлені в наукових і методичних

дослідженнях  університету  для  вирішення  наявних  проблем.  Численні

науково-методичні  питання  надають  можливість  магістранту  педагогічної

освіти креативно реалізувати себе в одному з напрямів НДР відповідно до

наявних інтересів, сприяє формуванню гармонійної, освіченої та креативної

особистості. Важливо, що подібні заходи підтримують один із найвагоміших

підходів до організації  наукової роботи у ВНЗ – принцип зв’язку наукових

досліджень і розробок із майбутньою професійною діяльністю магістрантів
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педагогічної освіти, а також запитами реальної практики. 

Проведення  заходу  є  яскравим  первинним  етапом  ознайомлення

магістрантів  з  особливостями  університетської  НДР,  науковими  центрами,

лабораторіями,  музеями,  діяльністю  наукових  шкіл,  експериментальних

педагогічних  майданчиків.  Багаторічна  апробація  заходу  довела  його

доцільність задля формування професійної креативності майбутніх магістрів

через науково-дослідну роботу.

У  межах  першого  етапу  відбувається  своєрідне  „входження”

магістрантів  до  науки,  подальше  розкриття  їхнього  дослідницького

потенціалу.  Поступове  формування  інтересу  до  наукової  діяльності

здійснюють передусім через навчальні дисципліни „Філософія (гносеологія

та методологія наукового пізнання)”, „Використання комп’ютерної техніки в

науковій  та  педагогічній  діяльності”,  „Технологія  і  процедура  науково-

педагогічного дослідження” та ін. 

У процесі навчання магістранти поступово накопичують досвід пошуку

та  обробки  наукової  інформації,  формування  здатності  виявляти,

формулювати,  аналізувати  проблеми  педагогічної  теорії  і  практики,

отримання  відомостей  про  форми  професійної  креативності,  виконання

самостійних досліджень. Участь магістрантів у практико зорієнтованій роботі

науково-дослідних  гуртків,  постійно  діючих  науково-методологічних

семінарів,  науково-практичних  конференцій  сприяє  їхньому  залученню  до

університетського  наукового  середовища.  До  найбільш значущих напрямів

занурення магістрантів до наукового середовища є залучення магістрантів до

роботи  в  наукових  структурних  підрозділах  університету,  зокрема  з

провідними науковими центрами НАН України, НАПН України. Так, з цією

метою в університеті відкрито й успішно функціонують 2 науково-дослідні

центри НАПН України, відділення Міжнародної Академії наук педагогічної

освіти (Росія, м. Москва), а також інші психолого-педагогічні лабораторії та

науково-навчальні  центри.  Діяльність  наукових  структурних  підрозділів

університету  ґрунтується  на  відповідних  положеннях.  Як  приклад
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продемонструємо  типове  „Положення  науково-навчального  центру

університету” (Додаток И).

Наступним кроком наших дослідницьких пошуків стало розроблення

тематики  роботи  проблемних  наукових  груп  магістрантів  на  кафедрах

університету:  формування естетичної  культури школярів;  духовна культура

сучасної людини; патріотичний потенціал навчальних дисциплін та його роль

у  формуванні  особистості;  формування  культури  спілкування  наукової

молоді; толерантність майбутнього вчителя (кафедра  педагогіки); технологія

профілактики  соціального  сирітства  в  Україні;  діяльність  соціального

педагога загальноосвітніх шкіл: проблеми та перспективи; умови підвищення

ефективності  діяльності  центрів  занятості  молодіжного  середовища;

соціальна  робота  з  формування  усвідомленого  батьківства;  актуальні

проблеми  діяльності  соціального  педагогіки  в  сучасних  умовах  (кафедра

соціальної  педагогіки);  упровадження  нових  освітніх  технологій  в  процесі

викладання математики в початкових класах; художньо-естетичний розвиток

дітей  дошкільного  і  молодшого  шкільного  віку;  формування  творчого

мислення дошкільників (кафедра дошкільної та початкової освіти) та ін.

Окреслимо  приклади  завдань  дослідницького  характеру,  які  ми

використовуємо в процесі впровадження розроблених нами форм і методів у

практику  університетської  освіти  на  кафедрі  соціальної  педагогіки.

Використовують завдання трьох рівнів: 

1.Проблемно-пошуковий рівень:

а. Визначити можливі дії соціального педагога у наведеній ситуації.

а.1. Віталіку 13 років. Коли йому було лише 6 років, батько по п’янці,

убив матір і його було засуджено, а хлопчик залишився сам: рідний батько,

батьків  брат,  від  нього відмовився.  Хлопчик потрапив до прийомної  сім’ї.

Упродовж багатьох років прийомний батько знущався з Віталіка: бив його, не

давав солодкого, забороняв дивитися телевізор, гратися іграшками, хлопчик

утік з дому, його підібрали соціальні педагоги на вулиці під час рейду.

а.2. У класі навчається дитина з ДЦП, учителі ставляться до неї такі ж
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самі  вимоги,  як  і  до  здорових  дітей.  Однокласники  часто  називають  її

інвалідом, глумляться над нею, що дуже важко сприймаються цією дитиною.

b. Запропонувати варіанти рішення наведеної ситуації:

Бабуся, виховує двох онуків: хлопчика (9 років) і дівчинку (15 років).

Батьків діти не мають. Дівчинка постійно прогулює заняття, пізно приходить

додому, інколи не ночує вдома. Бабуся вважає, що причина такої поведінки –

друзі.

2. Творчий рівень:

Написати есе на тему „Я і моя професія”.

3. Науково-дослідницький рівень:

Розробити  проект  на  тему  „Соціально-педагогічний  супровід

обдарованих дітей у школі”, дотримуючись структури технології соціально-

педагогічного проектування:  постановка проблеми;  мета  проекту;  завдання

проекту;  тривалість  проекту;  етапи  реалізації  проекту;  віковий  склад

учасників  проекту;  програма  реалізації  проекту  за  схемою:  назва  заходу;

форми  та  методи;  термін  виконання;  відповідальні;  очікувані  результати;

ресурси; форма презентації проекту.

Роботу  магістрантів  у  наукових осередках  ми реалізуємо за  відомим

алгоритмом щодо здійснення творчої діяльності:  виникнення педагогічного

задуму, спрямованого на вирішення педагогічної проблеми; розробка задуму;

утілення педагогічного задуму в діяльність, спілкування з людьми; аналіз і

оцінка результатів творчості [78, с. 24 – 28].

Для ефективної реалізації усіх форм і методів НДР задля формування

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти вважаємо

за  необхідне  також  охарактеризувати  організаційну  структуру  наукової

роботи  магістрантів.  Для  цього  нами розроблено  „Положення про наукове

товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених університету”

(Додаток Г). Так, метою діяльності  Наукового товариства є створення умов

для  розкриття  наукового  та  творчого  потенціалу  молодих  дослідників

університету; розвиток у них наукового мислення та навичок дослідницької
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роботи;  популяризація  різних  галузей  науки;  розвиток  інноваційної

діяльності;  організаційна  допомога  керівництву  університету  в  оптимізації

освітньої  діяльності  та  наукової  роботи,  які  відповідають  місії  та

корпоративним стандартам наукової діяльності університету.

Виділимо найважливіші функції наукового товариства:

 методичне та організаційне керівництво НДР;

 підготовка,  проведення,  координація  різних  заходів,  що

здійснюються на всіх рівнях у межах системи НДР, моніторинг і  аналіз  її

результатів;

 вивчення,  узагальнення  та  впровадження  українського  та

зарубіжного  провідного  досвіду,  його  творчий  розвиток  у  діяльності

університету.

Досвід  організації  наукової  роботи  дозволив  нам  розробити  для

координації  діяльності  наукового  товариства  спеціальну  структуру  –  Раду

наукового  товариства  університету,  яка  є постійно  діючим  колегіальним

виконавчим  органом,  що  здійснює  координаційні  функції  та  координує

поточну роботу наукового товариства.  

Виділимо  найбільш  значущі  складники  діяльності  викладачів  і

магістрантів  на  першому  етапі  впровадження  форм  і  методів  науково-

дослідної роботи в практику.

Діяльність викладача:

1. Формування  в  магістрантів  уявлення  про  найновіші  досягнення

науково-дослідницької  діяльності,  перспективні  напрями  її  розвитку,

значущість НДР у професійній діяльності сучасного педагога.

2. Навчання  вміння  виокремлювати  актуальну  наукову  проблему  в

професійній педагогічній діяльності.

3. Розробка методичних указівок з реалізації дослідницької діяльності

через різні форми НДР, а також процесу навчання, побудованого на наукових

дослідженнях та ін.

Діяльність магістранта:
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1. Подальше  засвоєння  теоретичних  знань,  умінь  і  навичок  науково-

дослідницької діяльності.

2. Вивчення,  аналіз  і  використання  науково-педагогічної  літератури,

інтернет-джерел та ін.

3. Формулювання дослідницького завдання, визначення шляхів і засобів

його вирішення та ін. 

У контексті зазначеного вище вкажемо, що НДР вимагає значної уваги

та  терпіння  з  боку  суб’єктів  педагогічного  процесу,  за  допомогою  яких

магістранти  розвивають  навички  дослідницької  роботи,  мають  можливість

застосовувати теоретичні  знання в дослідженнях і  на практиці.  Керівник є

носієм  певних  норм  науково-дослідницької  діяльності  та  пізнавальних

систем,  соціальних,  громадських,  соціокультурних  цінностей  і  цілей.

Оволодіння  магістрантами  стилем  науково-педагогічного  мислення

наставника сприяє засвоєнню таких аспектів методології науки, як розуміння

природи  самого  знання,  основних  типів  законів  і  їхніх  характерних

співвідношень, способів опису та теоретичного вираження законів [44, с. 47].

Описавши  найбільш  значущі  складники  адаптаційного  етапу

впровадження  форм  і  методів  НДР  у  практику  університетської  освіти,

висунемо найважливішу  вимогу  до  його  реалізації.  Зміст  університетської

підготовки майбутніх магістрів педагогічної освіти забезпечується через таку

організацією системи наукової роботи, за якої кожного магістранта залучають

до наскрізного дослідження, що сприяє вибору єдиного напряму дослідження

на  всіх  курсах  навчання  в  межах  виконання  дослідницьких  завдань,

рефератів,  курсової,  дипломної,  магістерської  роботи  з  перспективою  для

подальших наукових пошуків у процесі здобуття освітньо-наукового ступеня

доктора філософії.

Важливим результатом першого етапу впровадження розроблених нами

форм  і  методів  у  практику  є  вибір  та  затвердження  теми  магістерського

дослідження  на  засадах  наявного  наукового  світогляду,  рівня  досвіду

професійної педагогічної діяльності тощо.
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Варто пам’ятати, що в межах адаптаційного етапу ми прагнемо не лише

до  подальшого  формування  вмінь  і  навичок  дослідницької  роботи.

Найважливіше завдання дослідження полягає у формуванні стійкої мотивації

до  дослідницької  діяльності,  довіри  до  науки,  а  також  розкритті  її

позитивного іміджу в роботі сучасного педагога.

Другий  етап  –  мобільно-дослідницький,  його  завдання  полягає  у

подальшому  формуванні  в  магістрантів  умінь,  навичок  і  досвіду

дослідницької діяльності, основ методології педагогічного дослідження через

організацію  їхньої  взаємодії  з  викладачами  в  процесі  університетської

підготовки,  зокрема  в  процесі  вирішення  дослідницьких  педагогічних

завдань.

До усталених форм НДР, які ми використовували в межах попереднього

етапу,  додаємо  наступні:  апробація  результатів  досліджень  у  наукових

виданнях,  а   також здійснення досліджень під  час  науково-педагогічної  та

науково-дослідної практик, до інноваційних форм НДР – участь у розробці та

реалізації  практико  зорієнтованих  проектів  на  замовлення  закладів  освіти,

організацій та установ.
Крім  зазначених  у  межах  попереднього  етапу  методів  ми

використовуємо наступні: евристичних питань і спостережень, конструювання

правил, гіпотез та теорій,  образної картини, „Мозковий штурм”, гіперболізації

та аглютинації, самоорганізації навчання, взаємонавчання.

Визначимо  основні  заходи  „Стратегії  реалізації  дослідницького

навчання  магістрантів  педагогічної  освіти”,  які  розкривають  перелічені

форми і методи НДР:

 започаткування  електронного  видання  „Наукові  розвідки

магістрантів:  пошуки  та  ініціативи”  Наукового  товариства  студентів,

аспірантів, докторантів і молодих учених для апробації наукових здобутків,

що  передбачає  наявність  різних  серій  (секцій)  відповідно  до  напрямів

підготовки магістрантів;
 розширення мережі баз практик за рахунок включення ЗНЗ, ДНЗ,
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які здійснюють експериментальну діяльність, науково-дослідних інститутів,

наукових бібліотек, інших наукових установ;
 розвиток  серед  магістрантів  міжкультурного  діалогу  та  обміну

знаннями  в  межах  програми  „Erasmus  Mundus”  та  інших  міжнародних

програм;  участь  магістрантів  у  міжнародних  заходах  наукової  конкуренції

(конкурсах, семінарах, грантах та ін.);
 запровадження  в  межах  навчальних  дисциплін  нових  форм

організації  науково-дослідницької  діяльності  (виступ  на  міні-конференції;

виконання  групових  дослідницьких  проектів;  підготовка  наукових  есе,

аналітичної записки; доповідь удвох; конкурс рефератів; ділова, рольова гра

тощо), спрямованих на розвиток наукового та критичного мислення;
 оновлення  змісту  навчальних  програм (семінарські  та  практичні

заняття), програм виробничих практик завданнями дослідницько-пошукового

характеру;
 проведення інформаційних занять і  семінарів задля формування у

магістрантів навичок роботи з наукометричними базами даних, використання

ресурсів,  що  входять  до  наукометричних  баз  даних,  при  підготовці

кваліфікаційних і наукових робіт;
 орієнтація магістрантів на використання внутрішніх електронних

інформаційних ресурсів  університету (електронних каталогів,  репозиторіїв,

електронних  навчальних  курсів  тощо)  при  написанні  кваліфікаційних  та

наукових робіт та ін.

Засобами  досягнення  названих  вище  закладів  є  передусім  розвиток

дослідницьких компетентностей  у  рамках  навчальних дисциплін,  уведення

елементів  науково-дослідної  роботи  в  їхній  зміст,  розробка  та  проведення

спецкурсів  із  питань  НДР,  наприклад,  спецкурсу  „Новітні  інформаційні

технології  в  наукових  дослідженнях”,  „Досягнення  сучасної  науки”,

„Інтеграційні процеси в гуманітарних науках”, „Наукові студії” та ін.

У межах другого етапу ми прагнемо до розробки та функціонування

дієвих  форм  реалізації  навчання  на  дослідницьких  засадах.  Так,  учені

університету  активно  застосовують  свої  наукові  розробки  в  навчальному
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процесі,  здійснюють  перегляд  наявних  робочих  навчальних  програм,  які

корегують  з  урахуванням  останніх  наукових  досліджень.  У  навчальні

програми більшості  кафедр уведено завдання дослідницького характеру до

практичних  занять  і  контролю  за  самостійною  роботою  з  урахуванням

загального  рівня  підготовки  майбутніх  магістрів,  ці  завдання

диференційовано за першим і другим роками навчання. 

Магістрантів залучають до виконання комплексних кафедральних тем,

дисертаційних  і  госпдоговірних  робіт.  Молоді  науковці  здійснюють  за

вибором  дослідження  з  актуальної  проблематики  в  межах  навчальних

дисциплін  і  здійснюють  апробацію  результатів  досліджень  у  формі

доповідей,  науково-дослідних  проектів,  статей,  тез  та  ін.  У  межах

семінарських і  практичних  занять упроваджують активні  методи навчання:

ділові  ігри  („Стартап-проекти  –  інновації  молодих  дослідників”,  „Наука  –

інвестиція  в  майбутнє”),  навчальні  дискусії  („Дослідницький  потенціал  –

рушій  до  сталого  розвитку”,  „Освіта  та  наука  в  університеті:  разом  чи

окремо?”),  конкурсні  розробки  проектів  у  межах  запитів  на  отримання

грантів,  круглі  столи,  педагогічні  ситуації,  мозковий  штурм  („Педагог  і

креативність: точки перетину”) та ін. Отже, умова реалізації ідей реалізації

навчання,  заснованого  на  дослідженнях,  полягає  в  розробці  процедури

оптимального  вбудовування  такого  навчання  в  усі  елементи  процесу

підготовки сучасного магістра  педагогічної  освіти,  а  насамперед  – у  зміст

навчального матеріалу.

Специфіка  кафедр,  які  здійснюють  підготовку  педагогічних  кадрів,

потребує розгляду на деяких прикладах основних ідей реалізації на практиці

мобільно-дослідницького етапу впровадження розроблених форм і  методів.

Наприклад,  на  кафедрі  дефектології  та  психологічної  корекції  здійснюємо

реалізацію етапу  через  виконання магістрантами комплексу дослідницьких

завдань  при  вивченні  навчальних  дисциплін,  проведення  емпіричних

досліджень,  пошукової  роботи  зі  створення  корекційних програм,  надання

рекомендацій для педагогів і батьків, які працюють з дітьми-інвалідами.
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Провідна  ідея  реалізації  зазначеного  етапу  полягає  у  визначенні

талановитих і творчих магістрантів, здатних до виконання науково-дослідних

проектів. Для цього дослідників об’єднуємо у творчі групи навколо основних

кафедральних наукових проблем, визначаємо тему розробки, виконання якої

здійснюють за індивідуальним планом.

Далі розглянемо основні види наукової роботи магістрантів,  у межах

яких  ми  реалізовуємо  формування  професійної  креативності:  вивчення

окремих  тем  або  питань,  передбачених  для  самостійного  опрацювання;

підготовка  до  практичних,  семінарських та  лабораторних занять;  переклад

іноземних текстів, читання та аналіз наукових текстів; вирішення та письмове

оформлення  задач,  схем,  діаграм,  інших  робіт;  систематизація  вивченого

матеріалу курсу; відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних

дисциплін; аналіз конкретної педагогічної ситуації та підготовка аналітичної

записки;  підготовка  презентації  навчальної  дисципліни  з  використанням

відповідного програмного забезпечення; пошук та опанування інформації в

мережі  Інтернет;  написання  реферату  за  визначеною  проблематикою;

підготовка  критичного  есе  на  статті  зарубіжних  і  вітчизняних  авторів  з

визначеної  тематики;  пошук  та  огляд  наукових  джерел  за  проблематикою

курсу; аналітичний розгляд наукової публікації та ін. [23; 73; 86]. Крім того,

уважаємо за доцільне застосовувати деякі види дослідницької діяльності, які

поширені в практиці роботи провідних зарубіжних університетів (складання

портфоліо,  створення  проектів,  організація  публічних  презентацій,

використання  „кейсів”,  робота  з  „підготовленими  запитаннями”,  що

забезпечують  системність  фахових  знань,  рефлексивних  і  дослідницьких

умінь майбутніх магістрів педагогічної освіти тощо).

Вагоме  значення  для  формування  дослідницьких  якостей  майбутніх

учителів  має  метод  проектів,  спрямований  на  вивчення  навчальної

дисципліни через організацію та проведення дослідження.

Метод проектів – гнучка модель організації навчального процесу, для

якого  характерні  висока  комунікативність,  вираження  магістрантами  своїх
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думок, почуттів, активне їх залученням до наукової діяльності, особистісна

відповідальність магістранта за досягнення в навчанні [21, с. 92 – 93]. Метою

застосування методу проектів  є  виховання інтересу до предмета,  професії,

розвиток здатності до самостійного пошуку вирішення педагогічних завдань,

творчої  думки,  успішна самореалізація  тощо.  Отже,  проектна  діяльність  –

творчий  процес  спільної  діяльності  кількох  суб’єктів,  спрямований  на

вирішення певної наукової проблеми, у процесі якого відбувається трансляція

культурних цінностей та переосмислення педагогічної практики.

Як зазначають сучасні вчені [106; 179та ін.], виконання проекту надає

можливість  здійснювати  університетську  підготовку  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти на підставі принципів, які формують творчу особистість

майбутнього педагога-дослідника:

 принцип  пізнання  через  навчання,  який  формує  дослідницькі

компетентності;

 принцип  колективної  взаємодії,  який  сприяє  виробленню  вмінь

неконфліктно працювати в творчих групах, брати відповідальність на себе;

 принцип  співпраці,  який  сприяє  розвитку  вмінь  шанувати

досягнення колег, правильно оцінювати себе. 

Особливе значення в межах мобільно-дослідницького етапу має участь

магістрантів у роботі  наукової школи викладача,  залучення їх до роботи в

науковій  педагогічній  лабораторії,  розробка  науково-методичних

рекомендацій  щодо  вирішення  педагогічних  проблем.  Досвід  організації

дослідницької роботи у процесі підготовки майбутніх магістрів дозволив нам

розробити критерії наукової школи, які впроваджено в діяльність ДЗ „ЛНУ

імені Тараса Шевченка”:  1) захист докторських дисертацій за напрямками й

тематикою,  закладеними  засновником  наукової  школи;  2) захист

кандидатських  дисертацій  за  напрямками  й  тематикою,  закладеними

засновником  наукової  школи;  3) публікація  монографій  за  напрямками  й

тематикою  діяльності  наукового  колективу;  4) створення  на  базі  наукової

школи  наукових  структурних  підрозділів  (центрів,  лабораторій,  зокрема
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спільно  з  НАН  України,  НАПН  України);  5) наявність  концепції,  системи

ідей,  навколо  яких  здійснюється  діяльність  наукової  школи;  6) спільність

наукових  інтересів  представників  школи,  наукова  значущість  розробок;

7) інтегрованість  наукової  школи  у  світовий  науковий  простір,  визнання

наукових  результатів  школи  українськими  та  зарубіжними  фахівцями;

8) підготовка  та  впровадження  продуктів  діяльності  наукових  шкіл  у

практику;  9) утворення  навчальних  матеріалів,  що  набули  визнання  на

університетському та зовнішньому рівнях і повністю забезпечують освітній

процес відповідних дисциплін, становлять змістовне ядро освітнього процесу

за  певною  спеціальністю  (спеціальностями);  10) залучення  талановитої

наукової  молоді  до  діяльності  наукової  школи  та  регулярне  проведення

науково-методологічних семінарів наукової школи.

Результати  науково-дослідної  роботи  магістранти  висвітлюють  у

магістерській роботі, для якості виконання якої необхідно під час реалізації

дослідницької діяльності забезпечити динамічність, автономність, гнучкість

прийняття  професійно  важливих  рішень  у  результаті  вичерпного  аналізу

педагогічної проблеми на емпіричному та теоретичному рівнях. Ця діяльність

сприяє  синтезованості  компетентностей  майбутнього  магістра  педагогічної

освіти  в  широкому  парадигмально-методологічному  полі,  озброює

особистість  певним  духовно-ціннісним,  методико-технологічним,

процедурно-процесуальним  персональним  ресурсом  щодо  перспективної

самоактуалізації в педагогічній професії [86, с. 30 – 33].

Для  успішного  здійснення  індивідуальної  науково-дослідницької

діяльності  потрібна  наявність  в  магістрантів  сформованих  дослідницьких

здібностей,  під  якими  згідно  з  „Педагогічною  енциклопедією”  [158]

розуміють  індивідуальні  особливості  особистості,  що  є  суб’єктивними

умовами  успішного  здійснення  науково-дослідницької  діяльності.  Крім

дослідницьких здібностей,  важлива й дослідницька позиція,  тобто значуща

особистісна  основа,  зважаючи на яку індивід активно реагує на зміни, що

відбуваються  у  світі  [105,  с. 67].  Досвід  реалізації  наукової  роботи
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магістрантів в університеті дозволяє стверджувати, що дослідницька позиція

виявляється  та  розвивається  в  процесі  реалізації  активної  дослідницької

діяльності. 

Успішне  залучення  магістрантів  до  самостійної  науково-дослідної

роботи  залежить  передусім  від  правильної  постановки  науково-дослідних

завдань,  інтерес  до  яких  зростає  з  набуттям  нових  знань,  навичок

дослідницької  діяльності  та  ін.  Перед  виконанням  самостійної  наукової

роботи  магістранту  необхідно  вивчити  методологічну  літературу,  яка  дає

можливість  з’ясувати  основні  етапи  наукового  дослідження.  Для  більшої

мотивації  до  наукової  роботи  важливо,  щоб  магістрант  самостійно  вибрав

тему дослідження, а потім уточнив її з викладачем [23; 86].

Пропонують використовувати форми роботи, що сприяють розвитку в

майбутніх магістрів педагогічної совіти дослідницьких умінь і навичок [26;

73]:

 тематичні студентські доповіді, що інформують про наукові статті.

Така  форма  роботи  спрямована  на  розширення  знань  про  результати

педагогічної діяльності  сучасних учених, розвиток рівнів інформованості й

інтересу магістрантів до науки;

 підготовка доповідей, виступів і їх аналіз з погляду змісту й форми

презентації; ця робота є важливою для розвитку навичок публічного виступу,

критичності, зіставлення;

 доповідь удвох, коли магістранти готують окремі його частини з

однієї теми, доповнюючи та розширюючи виступи один одного. Магістранти

вчаться розвивати широту та гнучкість мислення, навички абстрагування та

класифікації;

 виступ  магістрантів  на  наукових  конференціях,  що  допомагає

здійснювати синтез, узагальнення, порівняння;

 конкурс  проектів,  спрямований  на  розвиток  навичок  здійснення

інформаційно-пошукової роботи;
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 ділова  гра,  мета  якої  полягає  в  навчанні  магістрантів  виділяти

інноваційний складник у майбутній професійній діяльності;

 рольова гра, спрямована на засвоєння навичок групової дискусії,

публічного  виступу,  що  переконує  дії,  конструктивної  критики,  групового

ухвалення рішення. 

Значний  потенціал  у  формуванні  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти має педагогічна практика, що містить елементи наукової

роботи:

 участь у консультаціях, колоквіумах, що проводить методист під

час практики;

 участь  у  роботі  методичного  об’єднання  вчителів-предметників

(класних керівників), у семінарах і методичних нарадах учителів;

 підготовка  науково-методичних  матеріалів  для  методкабінету

школи, дидактичних матеріалів для кабінету зі спеціальності; 

 вивчення психолого-педагогічної літератури з питань навчально-

виховного процесу в сучасній школі, складання бібліографії за інноваційними

педагогічними  технологіями  організації  навчальної,  науково-дослідної  та

виховної роботи в школі;

 психолого-педагогічне вивчення та підготовка характеристики на

класний  колектив,  збір  матеріалів  для  складання  психолого-педагогічного

портрета вчителя;

 взаємовідвідування  та  взаємоаналіз  уроків,  наукових,  виховних

заходів, які проводять магістранти в школі;

 проведення  експерименту  з  проблеми  науково-педагогічного

дослідження, аналіз і узагальнення матеріалів емпіричного дослідження;

 підготовка звіту з практики, зокрема з науково-дослідної роботи; 

 підготовка  та  доповідь  на  підсумковій  конференції  за

результатами педагогічної практики [23; 73; 86].

Важливу  роль  відводиться  завданням  дослідницького  характеру,  що
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спрямовані  на вирішення реальних проблем:  планування роботи з  учнями;

аналіз ситуації навчання або виховання та виділення в ній проблем; оцінка

ступеня корисності й ефективності технологій, методів і прийомів, обраних

для  вирішення  конкретної  педагогічної  проблеми  або  дослідницького

завдання; збір інформації про учнів, батьків, освітній і соціальний простір;

пошук  засобів  активізації  пізнавальної  та  самостійної  діяльності  учнів;

розробка та впровадження в професійну діяльність нововведень та ін. 

Отже,  виділимо  основну  діяльність  викладачів  і  магістрантів  на

другому етапі впровадження форм і методів НДР у практику університетської

освіти.

Діяльність викладача:

1. Навчання формам і методам дослідницької діяльності.

2. Залучення магістрантів до активної науково-дослідної роботи.

3. Організація моніторингу виконання наукових досліджень та ін. 

Діяльність магістранта: 

1. Вироблення  вмінь  і  навичок  практичної  науково-дослідницької

діяльності.

2. Застосування  різних  методів  до  визначення  найефективнішого

вирішення поставленої педагогічної проблеми.

3. Складання методичних рекомендацій, підготовка наукових публікацій

за результатами дослідницької роботи та ін. 

Останній етап упровадження розроблених нами форм і  методів  НДР

задля формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної

освіти  в  практику  –  науково-дослідницький.  Його основним завданням є

набуття  досвіду  впровадження  власних  наукових,  науково-методичних

розробок, а також провідного педагогічного досвіду в практику. 

У межах етапу ми використовуємо всі перелічені вище усталені форми

НДР,  до  яких  додаємо  наступну  –  апробація  результатів  дослідження  в

наукових виданнях, що є актуальним саме на останньому етапі навчання в

магістратурі,  коли  вже  отримано  певні  наукові  результати.  До  наявних
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інноваційних форм НДР у межах науково-дослідницького етапу ми додаємо

наступну – участь у грантових програмах та в інших заохочувальних заходах,

спрямованих на стимулювання наукових пошуків. Серед нових методів, які не

застосовували  на  попередніх  етапах,  ми  виділяємо  метод  рецензування  та

рефлексії.

Відповідно  до  розробленого  нормативного  документа  „Організації

навчального процесу в Луганському національному університеті імені Тараса

Шевченка”  [135]  державну  атестацію  в  магістратурі  здійснюємо  у  формі

захисту  магістерської  роботи.  Написання  магістерської  роботи  –  основний

етап підготовки висококваліфікованого педагога, ефективна форма перевірки

його  знань,  рівня  науково-педагогічного  мислення,  творчої  і  практичної

підготовленості  до  вирішення  професійних  педагогічних  завдань.  Основне

завдання  майбутнього  магістра  –  продемонструвати  рівень  своєї  наукової

кваліфікації,  уміння  самостійно  вести  науковий  пошук  і  вирішувати

конкретні наукові педагогічні проблеми.

Перелічені  форми  та  методи  НДР  ми  пропонуємо  реалізовувати  за

допомогою комплексу заходів: 

 створення наукових груп магістрантів  для підготовки та захисту

магістерських  робіт  у  формі  спільних  наукових  проектів,  спрямованих  на

вирішення проблем освіти;
 презентація  проектів,  спрямованих  на  вирішення  проблем

(зокрема, освіти), внесення пропозицій на Вчену раду університету;
 проведення конкурсу магістрантських інноваційних ідей;
 інформування  магістрантів  про  необхідність  перевірки

магістерських досліджень через систему „Антиплагіат” та внесення до банку

магістерських робіт університету;
 залучення магістрантів до участі в існуючихі нових Вікі-проектах;
 доповнення  структури   навчального  портфоліо  магістранта

запитаннями, які відображають його наукові здобутки та ін.

У процесі впровадження форм і методів НДР у практику у магістрантів

відбувається  систематизація  та  поглиблення  знань  теоретичного  та
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практичного  характеру,  формування  компетентностей  застосування

зазначених  знань  для  вирішення  наукових,  педагогічних,  професійних

проблем, розвиток навичок мобільної дослідницької діяльності та оволодіння

методикою  теоретичних,  експериментальних  і  науково-практичних

досліджень, набуття досвіду рефлексії результатів досліджень, формулювання

загальних висновків  і  перспектив  подальших досліджень,  набуття  навичок

оформлення  наукової  роботи  відповідно  до  існуючих  вимог,  досвіду  її

оприлюдненого захисту.

Важлива вимога, яку висуваємо до магістерських робіт, така: тематику

магістерських  робіт  мають  розробляти  профільні  кафедри  відповідно  до

окреслених освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності вимог

з  урахуванням  актуальних  проблем  галузі  та  ринку  праці.  Нами  також

наголошено  на  необхідності  дотримання  принципу  наступності  наукового

напряму  дослідження  курсової,  дипломної  робіт  у  процесі  виконання

магістерської  роботи.  При  цьому  основними  аспектами  становлення

майбутнього  магістра  педагогічної  освіти  як  дослідника  постають  його

особистісні цінності, внутрішні мотиви, потреби, ідеали тощо.

У  процесі  реалізації  розроблених  нами  форм  і  методів  НДР  задля

формування  професійної  креативності  нами  виділено  основні  напрямами

підготовки магістрантів до науково-дослідної та педагогічної діяльності є:

 опанування  методів,  прийомів  і  процедур  виконання  наукової

роботи та проведення навчальних занять;

 удосконалення навичок організації наукової та педагогічної праці;

 вивчення  й  освоєння  методів  і  процедур  роботи  з  науковою

інформацією;

 оволодіння  комп’ютерними та  іншими технічними засобами,  які

застосовують у науково-дослідницькій діяльності;

 накопичення  досвіду  планування  й  організації  дослідницької

діяльності у процесі здійснення науково-дослідної практики;
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 накопичення  досвіду  планування  та  проведення  викладацької

роботи у процесі здійснення науково-педагогічної практики;

 набуття  досвіду  підготовки  до  публікації  наукових  робіт,

підручників, навчальних і методичних посібників;

 виконання науково-дослідних робіт у межах освітнього процесу;

 участь у заходах наукової конкуренції;

 участь у виконанні науково-дослідних робіт у наукових колективах

паралельно з навчальним процесом та ін.

Досвід наукового керівництва магістерськими дослідженнями свідчить,

що в результаті виконання дослідницького етапу магістерської роботи молоді

дослідники  повинні  вміти  проводити  бібліографічно-пошукову  роботу  із

залученням  новітніх  інформаційних  технологій,  формулювати  науковий

апарат дослідження, план, методику та обґрунтування реалізації дослідження,

обирати  необхідні  методи  дослідження,  оформлювати  висновки  здійсненої

роботи у формі звітів, заявок на об’єкти інтелектуальної власності, рефератів,

статей, тез, доповідей тощо. 

З  метою  підготовки  викладачів  кафедр  до  наукового  керівництва

магістрантами на кафедрах ми проводимо науково-методологічні семінари, на

яких  обговорюємо  актуальні  проблеми  науки,  реформування  національної

системи освіти України, її інтеграції у світовий освітній простір. Крім того,

організовуємо  роботу  наукової  комісії,  співпрацюємо  з  органами

студентського самоврядування, викладачами структурних підрозділів.

Зазначимо,  що  найважливіше  завдання  під  час  навчання  в

магістратурі – підвищення іміджу науки, який досягають через формування

готовності  магістрантів  до  дослідницької  діяльності,  підвищення  їхньої

дослідницької  компетентності,  рівня  науково-педагогічного  мислення,

внутрішньої  дослідницької  мотивації  та  посилення  довіри  до  науки  та  її

привабливості.  Підвищення  іміджу  науки  досягається  також  через  міцний

зв’язок НДР із майбутньою педагогічною діяльністю, а також упровадження
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отриманих  науково-методичних  результатів  у  практику  роботи  навчальних

закладів.  При  цьому  ми  робимо  наголос  на  цільовій  підтримці  молодих

дослідників  у  межах  заходів  наукової  конкуренції,  а  також  стимулювання

конкретних дослідницьких результатів. 

Вимога сьогодення – науково-педагогічні дослідження, що виконують

на  основі  договорів  з  навчальними  закладами,  а  також  за  грантами.

Зрозуміло,  що  найважливіша  вимога  до  реалізації  проектів  –  активне

залучення  магістрантів.  Ця  вимога  не  є  новою в  педагогічній  практиці,  її

використовують  сучасні  дослідники.  Ми  поділяємо  думку  Г. Іванова  й

уважаємо,  що залучення магістрантів  до роботи над науковими проектами

сприяє  ефективному  формуванню  предметних,  наукових,  професійно-

значущих знань, умінь, навичок, якостей, необхідних для успішного навчання

у ВНЗ, а також у майбутній професійній діяльності [70, с. 23].

Удосконалення  адміністративної  та  організаційно-функціональної

структури університету сприяє виникненню нових форм організації наукової,

науково-технічної  й  інноваційної  діяльності.  Одним  з  результатів  наших

наукових розвідок є робота із систематизації об’єктів права інтелектуальної

власності  та  проведення  їхньої  комерційно-маркетингової  експертизи  з

подальшою організацію обліку цих об’єктів. У світлі ініціатив МОН України

щодо  комерціалізації  наукових  розробок  учених,  уважаємо  за  доцільне

залучати до цього процесу також магістрантів. 

Упровадження форм і методів НДР у практику університетської освіти

дозволяє  нам  у  межах  науково-дослідного  етапу  виділити  найважливіші

складники діяльності викладачів і магістрантів. 

Діяльність викладача:

 Планування  й  організація  самостійної  науково-дослідної  роботи

магістрантів.

 Створення умов для розвитку професійної педагогічної творчості.

 Здійснення контролю за процесом проведення дослідження.
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 Обговорення й оцінка результатів дослідження.

Діяльність магістранта: 

1. Самостійне проведення дослідження.

2. Правильне оформлення результатів дослідження.

3. Доведення  вірогідності  вирішення  поставленої  проблеми  через

оприлюднений  захист  результатів  дослідження,  а  також  їх  апробацію  на

семінарах, конференціях, конкурсах, виставках тощо.

Отже,  третій  етап  (рефлексивно-оцінний)  забезпечує  професійне

усвідомлення  магістранта  як  педагога-дослідника  на  основі  оволодіння

необхідним  досвідом  науково-педагогічної  діяльності,  тут  формується

самооцінка її результативності, зміцнюється потреба в подальшому науково-

професійному самовдосконаленні.

Отже,  відповідно  до  мети  й  завдань  дослідження  нами  реалізовано

впровадження  розроблених  форм  і  методів  НДР  задля  формування

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти у практику

університетського навчання, що дозволяє зробити висновки.

1. Упровадження в освітній процес розроблених нами форм і методів

науково-дослідної  роботи задля  формування  професійної  креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти було реалізовано нами поетапно в

контексті  Стратегії  реалізації  дослідницького  навчання  магістрантів

педагогічної  освіти.  Цей  комплекс  дій  визначає  стратегічний  напрямок

розвитку  науки  молодих  дослідників,  розкриває  технологію  вирішення

поставлених науково-педагогічних завдань  і  постає  своєрідним орієнтиром

перспективного планування наукової роботи для структурних підрозділів. За

своїм змістом заходи Стратегії,  що розкривають конкретні форми і  методи

НДР  магістрантів, охоплюють різні сфери їх життєдіяльності в університеті,

ґрунтуються  на  принципах  наукової  творчості,  відкритості,  рівності  прав,

добровільності  та  можуть  бути  умовно  розподілені  на  три  рівні:

організаційний, змістово-методичний та інформаційний.
2. Нами  виділено  три  етапи  впровадження  розроблених  форм  і
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методів  НДР  у  практику  університетської  підготовки  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти.  Перший етап – адаптаційний,  він полягає  передусім у

вивченні  та  аналізі  наявного  рівня  розвитку  дослідницьких  умінь,

формування знань про інновації в системі НДР, стійкої мотивації до науково-

дослідницької  діяльності  та  розв’язання  креативних  завдань,  а  також

розширення знань з  фаху  за  допомогою залучення  майбутніх  магістрів  до

активної НДР, що дозволяє розкрити їхній творчий, дослідницький потенціал.

Другий етап – мобільно-дослідницький, його завдання полягає у подальшому

формуванні в магістрантів умінь, навичок і досвіду дослідницької діяльності,

основ  методології  педагогічного  дослідження  через  організацію  їхньої

взаємодії  з  викладачами  в  процесі  університетської  підготовки,  зокрема  в

процесі  вирішення  дослідницьких  педагогічних  завдань.  Останній  етап  –

науково-дослідницький,  його  основним  завданням  є  набуття  досвіду

впровадження  власних  наукових,  науково-методичних  розробок,  а  також

провідного педагогічного досвіду в практику. 
3. У  межах  кожного  етапу  виділено  найбільш  значущі  складники

діяльності  викладачів  і  магістрантів.  Указано  найважливішу  вимогу  до  їх

реалізації,  зокрема  те,  що  зміст  університетської  підготовки  майбутніх

магістрів педагогічної освіти забезпечується через таку організацією системи

наукової  роботи,  за  якої  кожного  магістранта  залучають  до  наскрізного

дослідження, що сприяє вибору єдиного напряму дослідження на всіх курсах

навчання  в  межах  виконання  дослідницьких  завдань,  рефератів,  курсової,

дипломної,  магістерської  роботи  з  перспективою для  подальших  наукових

пошуків  у процесі  здобуття  освітньо-наукового ступеня доктора  філософії.

Найважливіше  завдання  дослідження  полягає  також  у  формуванні  стійкої

мотивації  в  магістрантів  до  дослідницької  діяльності,  довіри  до  науки,  а

також розкритті її позитивного іміджу в роботі сучасного педагога.

2.3. Аналіз ефективності впровадження розроблених форм і методів
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науково-дослідної  роботи  задля  формування  професійної  креативності

майбутніх магістрів педагогічної освіти

У  даному  підрозділі  нами  представлено  результати  впровадження

комплексу форм  (усталені та інноваційні) і методів (когнітивні, креативні та

організаційно-діяльнісні)  науково-дослідної  роботи  задля  формування

професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти,

теоретична  та  теоретико-методологічна  розробка  яких  відбувалася  під  час

формувального  експерименту,  що  відповідно  висвітлено  у  попередніх

підрозділах  (див.  2.1;  2.2).  З  огляду  на  це  організація  експериментального

навчання  передбачала  зміну  організаційної  побудови  навчального  процесу,

встановлення  взаємозв’язку  його  елементів  на  основі  зроблених  раніше

теоретичних висновків і теоретико-методичних розробок. Це зумовило вибір

основного  методу  дослідження,  яким  став  педагогічний  експеримент.  Він

являв  собою  організацію  і  перевірку  ефективності  розроблених  форм  і

методів  НДР  формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти, реалізованих під час навчання.

Педагогічний експеримент проводився в декілька етапів, кожний з яких

був детально описаний нами у відповідних підрозділах нашого дослідження

(підготовчий і діагностичний: див. 1.3; хід експерименту: див. 2.1; 2.2). Третій

етап був контрольним, у ході якого нами проводився порівняльно-зіставний

аналіз даних, отриманих до та після формувального експерименту. В основу

проведення  контрольного  етапу  були  покладені  розроблені  нами  раніше

критерії  результативності  формування  професійної  креативності  майбутніх

магістрів педагогічної  освіти у науково-дослідній роботі,  які  описані  вище

(див. підрозділ 1.3), а інформація, що надана нами в результаті проведення

останнього  етапу  експериментальної  роботи,  була  зібрана  за  допомогою

розроблених раніше методик (див. Додаток А, Б, В).

Отже,  подальша  дослідно-пошукова  робота  передбачала  проведення

аналізу кількісних і якісних значень, виявлених за допомогою контрольного
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опитування  і  методів  вторинної  статистичної  обробки;  зіставлення

результатів із положеннями гіпотези. При цьому ми зіставляли дані, отримані

під час опитування контрольної та експериментальної груп, що проводилося

до експериментального навчання та після нього.  Тож на заключному етапі

нами  вирішувалися  наступні  завдання:  проведення  контрольного  етапу

дослідно-пошукової  роботи;  інтерпретація  отриманих  у  процесі  дослідно-

пошукової  роботи  кількісних  і  якісних  змін;  формулювання  висновків

дисертаційного дослідження.

Результативність  ефективності  впровадження  розроблених  форм  і

методів  НДР задля  формування  професійної  креативності  майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти визначалася  на основі  порівняння отриманих

даних у ході констатувального та формувального експериментів дослідження

на  основі  методик,  які  були  використовувані  на  діагностичному  етапі

експериментальної роботи, про що ми зазначили вище.

Таким чином, розпочинаючи підсумковий аналіз, ми знову звернулися

до  методики  самооцінки  („Самооцінка  творчого  потенціалу  особистості”

(Н. Фетіскін,  В. Козлов,  Г. Мануйлов))  та  експертної  оцінки  (опитувальник

креативності  Дж.  С.  Рензуллі)  для  повторного  виявлення  креативного

потенціалу  магістрантів  контрольної  та  експериментальної  груп,  але  на

даному етапі ми виявляли його середній показник, який ми використали при

застосуванні методу математичної статистики. Для наочності ми розмістили

результати в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Зіставлення середнього показника самооцінки та експертної оцінки креативності магістрантів
контрольної та експериментальної груп

Рівні КГ ЕГ
Само
оцінка, 
%

Оцінка 
експертів,
%

Середній 
показник,
%

Само
оцінка,
%

Оцінка 
експертів
, %

Середній
показник
,
%

Високий 7,8 5,8 6,8 41,2 39,4 40,3
Середній 53,4 48,4 50,9 48,4 47,8 48,1
Низький 38,8 45,8 42,3 10,4 12,8 11,6
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Якщо  порівняти  дані,  отримані  на  констатувальному  етапі  (див.

підрозділ 1.3) та після проведення формувального етапу експериментальної

роботи  (див.  таблицю  2.1),  можна  стверджувати,  що  рівні  креативного

потенціалу магістрантів, в роботі з якими ми застосовували розроблені нами

форми і методи НДР, потерпали значних змін, у той час як дані в контрольній

групі залишилися майже на колишньому рівні. Зазначимо, що, незважаючи на

той  факт,  що  кількісні  показники  середнього  рівня  креативності  як  в

контрольній, так і в експериментальній групах приблизно однакові (середнє

значення: КГ – 50,9%; ЕГ – 48,1%), збільшення тих респондентів,  хто має

високий рівень (середнє значення: КГ – 6,8%; ЕГ – 40,3%), і зменшення тих,

хто – низький у групі, задіяної в експерименті (середнє значення: КГ – 42,3%;

ЕГ – 11,6%), мають велике значення для нашого дослідження, бо дозволяють

засвідчитися в його результативності.   

Для  підтвердження  сказаного  вище  та  встановлення  наскільки

вплинуло експериментальне навчання на підвищення креативного потенціалу

в  магістрантів  експериментальної  групи,  отримані  статистичні  дані  щодо

експериментальної та контрольної груп ми порівняли за допомогою критерію

Пірсона 2 .  

У  цьому  разі  коефіцієнт  Пірсона  використовується  для  розрахунків

однорідності  експериментальної та контрольної груп, перевіряючи гіпотезу

Н0  про  відсутність  розходжень  між  двома  емпіричними  вибірками.

Обрахувавши отримані дані за формулою 

    ,
)()(

)()(
2222  

  





yynxxn

yxyxn
rxy

де  х  –  середнє  значення  першої  вибірки  респондентів  (КГ),  у  –  середнє

значення  другої  вибірки  респондентів  (ЕГ),  n  –  загальна  кількість

респондентів, ми визначили коефіцієнт Пірсона, який при повному збігу двох
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вибірок  має  величину  rxy=  1  (чим  більше  розбіжність  між  зіставленими

вибірками,  тим меншою є  величина емпіричного значення  rxy).  Розрахунок

r xyза  результатами  рівня  креативного  потенціалу  у  контрольній  та

експериментальній  групах  після  проведення  в  нашому  дослідженні

експериментальної  роботи  дорівнює -0,2734,  що свідчить  про статистично

достовірні розходження, і  доводить ефективність розроблених нами форм і

методів  НДР  задля  формування професійної  креативності  майбутніх

магістрів педагогічної освіти.

Процедура  визначення  рівня  професійної  креативності  майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти  на  кінцевому  етапі  експерименту  також

передбачала  аналіз  сформованості  виявлених  нами  раніше  критеріїв  та  їх

показників  у  контрольній  та  експериментальній  групах  (характеристику

критеріїв  і  показників  результативності  формування  професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  в  науково-дослідній

роботі дивись у підрозділі 1.3).

Розпочинаючи  підсумковий  аналіз  рівня  сформованості  пізнавально-

продуктивного  критерію,  що висвітлював  загальну  освіченість  у  питаннях

педагогіки  креативності  та  наукової  творчості  (як  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти),  тобто відображав їх знання в галузі  дослідницької  та

професійно-креативної  діяльності  (див.  Додаток  В),  ми перш за  все  знову

поцікавилися,  чи  вважають  майбутні  магістри  педагогічної  освіти  себе

креативною людиною (див. додаток В, п. 1).

Отримана  самооцінка  повністю  співпадає  з  тими  даними,  які  ми

отримали на підставі методики самооцінки творчого потенціалу (Н. Фетіскін,

В. Козлов, Г. Мануйлов) та опитувальника Дж. Рензуллі (див. додатки А, Б)

після формувального етапу, і які засвідчили підвищення рівня креативності

респондентів, задіяних в експериментальному навчанні (див. вище). Тож, на

цьому етапі показники тих, хто вважає себе креативною особистістю (27,9%)

або  скоріше  вважає  (48,4%),  в  експериментальній  групі  в  сумі  значно

переважають тих, хто такими себе не вважає. Показовим є й те, що порівняно



175

з контрольною групою знизився показник опитуваних, які не визначилися з

відповіддю – КГ – 16,2%; ЕГ – 6,5%.    

Свідченням  позитивних  змін  у  свідомості  магістрантів  є  й  зміна  їх

позиції щодо умов утворення креативності (див. Додаток В, п. 2). Переважна

більшість опитуваних в експериментальній групі порівняно з контрольною на

разі  вважає,  що креативною може бути будь-яка людина,  все залежить від

умов, які сприятимуть чи ні розвитку цієї якості (КГ – 33,1%; ЕГ – 85,9%). 

Відповідно,  не  дивним  здаються  і  отримані  дані  щодо  уявлень

магістрантів про креативність як професійно значущу якість педагога  (див.

Додаток  В,  п.  3),  які  на  відміну  від  констатувального етапу  експерименту

(див. підрозділ 1.3) наглядно демонструють позитивні ставлення до наявності

цієї якості у фахівців освітньої галузі. Отримані дані відображені у вигляді

діаграми, розташованої на рисунку 2.1.

Рис. 2.1. Зіставлення уявлень магістрантів контрольної та

експериментальної груп про креативність як професійно значущу якість

педагогів

Про  поліпшення  якості  знань  магістрантів  експериментальної  групи

слугують  дані,  що  доводять  правильне  розуміння  ними  співвідношення

понять „креативність” і творчість” (див. Додаток В, п. 4).   
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Так,  після  експериментального  навчання  середній  показник

магістрантів, які надали правильну відповідь на це питання, у процентному

відношенні підвищився – 78,2% (порівняно з контрольною групою – 10,1%).

Значно  понизилася  в  експериментальній  групі  і  кількість  тих,  хто  не

визначився з відповіддю (КГ – 48,2%; ЕГ – 7,5%), що також, на нашу думку,

може  слугувати  доводом  щодо  підвищення  рівня  загального  розуміння

опитуваними педагогіки творчості та креативності. 

Наступним  підтвердженням  сформованості  професійної  креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  за  пізнавально-продуктивним

критерієм стало зіставлення даних (див. Додаток В, п. 5), отриманих методом

самооцінки  магістрантами  власного  рівня  знань  у  тезаурусі  відповідних

понять, що пов’язані з професійною  креативністю у педагогічній сфері. На

відміну  від  первинної  діагностики  (див.  підрозділ  1.3),  самооцінка

опитуваних на контрольному етапі явно підвищилася.  Цю динаміку можна

простежити  на  рис.  2.2.  Отримані  дані  до  експерименту  та  після  ми

розмістили на ньому у вигляді діаграми.  

Рис. 2.2. Зіставлення самооцінки магістрантів контрольної та

експериментальної груп власного рівня володіння понятійним апаратом
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в області креативної педагогіки

Перший  же  погляд  на  діаграму  дозволяє  констатувати  підвищення

самооцінки магістрантами, які були задіяні в експериментальному навчанні.

Якщо до експерименту не було жодного респондента,  який би вважав свій

рівень знань у тезаурусі відповідних понять креативної педагогіки високим

(див. підрозділ 1.3), то після експерименту процентна кількість опитуваних,

які позитивно відповіли на це питання, в експериментальній групі зросла до

11,5% (у контрольній групі таких – 2,4%, що може слугувати про загальне

підвищення інтересу до цієї галузі знань). 

Відповідно і знизилася кількість тих, які вважають свій рівень знань

низьким  (КГ  –  21,9%;  ЕГ  –  5,9%).  Зниження  процентної  кількості

опитуваних, яким до експерименту важко було відповісти на це питання (див.

підрозділ 1.3), після його проведення (ЕГ – 12,7% порівняно із контрольною

групою  –  35,1%)  також  може  свідчити  про  загальний  рівень  зростання

показників за пізнавально-продуктивним критерієм.

Враховуючи,  що  формування  професійної  креативності  в  нашому

дослідженні відбувається в науково-дослідній роботі, ми знову звернулися до

порівняння даних,  отриманих на ті  питання,  які  пов’язані  вивченню знань

магістрантів у галузі  наукової творчості,  виявленню їх ставлення до цього

виду  діяльності,  наявності  внутрішнього  спонукання  та  внутрішньої

мотивації  до  розв’язання  дослідницьких  завдань  як  засобу  розвитку

професійної креативності. 

Тож,  наступним  кроком  у  нашій  дослідно-пошуковій  роботі  було

повторне  вивчення  ступеню  володіння  компонентами  знань  із  основ

методології   наукової  творчості  (див.  Додаток  В,  п. 10).  Зіставлялись дані,

отримані  за  результатами  опитування  студентів  у  контрольній  та

експериментальній  групах  до  та  після  експериментального  навчання  (див.

підрозділ  1.3).  Опрацьовані  за  п’ятибальною шкалою вони  були зведені  в

таблицю 2.2.

Таблиця 2.2
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Зіставлення ступеня оволодіння знаннями з основ методології наукової творчості магістрантів

контрольної й експериментальної груп

№
п/п Компоненти знань із основ

методології наукової творчості

До
експерименту
(самооцінка)

Після
експерименту
(самооцінка)

КГ ЕГ КГ ЕГ
1 Творчість  в  процесі  наукового

пізнання людини 
1,81 1,83 2,61 4,15

2 Методологія  наукової  творчості
(складові частини)

2,21 2,19 2,97 4,01

3 Наукове  дослідження  (завдання,
гіпотеза, експеримент)

3,11 3,10 4,11 4,37

4 Інформаційний  пошук  у
науковому дослідженні (пошук та
обробка наукової інформації)

3,36 3,38 4,31 4,55

Аналіз  таблиці  (статистичне  порівняння  отриманих  даних  із

застосуванням  t  –  критерію  Стьюдента)  свідчить,  що  до  експерименту

розходження в рівні знань у магістрантів контрольної та експериментальної

груп не мають істотного характеру. Після експерименту перед нами постає

зовсім інша картина отриманих результатів. Аналіз цих показників висвітлює,

що якість засвоєння знань в обох групах лише за блоками, що стосуються

пошуку наукової інформації та проведення наукового дослідження приблизно

однакова (вище чотирьох). Очевидно, це пов’язано з тим, що, по-перше, зміст

цих знань тією чи іншою мірою виявився доволі знайомим та простим для

магістрантів, бо як ми вже зазначали вище, ступень бакалавра вже свідчить

про  те,  що  ті,  хто  його  отримав,  мають  певну  підготовку  в  проведенні

наукового  дослідження,  передбаченого  навчальним  планом  цього  ступеню

(реферати,  курсові  роботи  тощо),  а,  по-друге,  тим,  що  ці  знання  мають

практичне  значення  для  магістрантів,  бо  безпосередньо  потребуються  для

написання магістерської роботи, тож, мабуть, вони не  викликали особливих

утруднень при засвоєнні. І навпаки, щодо інших блоків наукової інформації,
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то  тут  ми  спостерігаємо  дуже  істотні  розходження  у  самооцінці

магістрантами. Це такі показниками, як „методологія наукової творчості” (за

оцінкою 4,01 бала в експертній групі та 2,97 – у контрольній) і „творчість в

процесі  наукового  пізнання  людини”  (відповідно  4,15  і  2,61  бала).  Це

пояснюється  тим,  що  при  вивченні  саме  цих  блоків  знань  активно

використовувались  когнітивні  (сутнісного  бачення;евристичних  питань  і

спостережень;  порівняння;  фактів;  конструювання  правил,теорії  та  гіпотез;

помилок) та креативні (образної картини; „Мозковий штурм”; гіперболізації та

аглютинації)  методи  НДР  як  елементи  експериментального  навчання  

(див. підрозділи 2.1 та 2.2).

Свідчать  про  посилення  пізнавального  інтересу  магістрантів  у  колі

проблем  із  наукової  творчості  і  дані,  які  отримані   в  ході  опитування  на

питання (див. Додаток В, п.  11),  чи усвідомлюють вони потребу в набутті

дослідницьких  знань  для  розвитку  власних  професійно-креативних

здібностей.  Зазначимо, що ступень усвідомлення потреби в оволодінні цими

знаннями слугує важливим показником як пізнавально-продуктивного, так і

спонукально-вольового  критерію.  Результати  опитування,  після  відповідної

обробки, представлено у вигляді діаграми на рисунку 2.3.

Рис. 2.3. Зіставлення ступеня усвідомлення магістрантами потреби в

оволодінні дослідницькими знаннями
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Змістовна характеристика отриманих емпіричних даних доводить, що в

експериментальній  групі  порівняно  з  контрольною  відбувся  явний  зсув

пріоритетів  у  ступені  усвідомлення  необхідності  в  оволодінні

дослідницькими знаннями,  що потрібні  для розвитку  власних професійно-

креативних  здібностей.  Як  наглядно  свідчить  діаграма,  позитивні  зміни

відбулися майже по всіх показниках. 

Так, кількість тих, хто усвідомлює потребу в цих знаннях збільшилася в

експериментальній групі більше ніж удвічі (КГ – 10,9%, ЕГ – 28,1%). Явним є

зростання  процентного  співвідношення  групи  опитуваних,  хто  скоріше

усвідомлює потребу в набутті цих знань, ніж ні (КГ – 27,2%, ЕГ – 46,7%), і

вдвічі  зниження  проценту  тих  респондентів  експериментальної  групи,  які

скоріше не усвідомлюють таку потребу (КГ – 30,4%, ЕГ – 15,3).

Найбільші  зміни,  як  випливає  з  діаграми,  відбулися  в  показниках

кількості  тих респондентів,  які  не змогли визначитися в цьому питанні на

констатувальному етапі (див. підрозділ 1.3) – КГ – 23,2%, ЕГ – 6,1%. Майже

вдвічі  знизився  і  відсоток  тих,  хто  зовсім  не  усвідомлює  потребу  в

дослідницьких знаннях (КГ – 8,3%, ЕГ. – 3,8%). Тож ці факти, на наш погляд,

можуть  слугувати  досить  переконливим  доказом  ефективності  проведеної

експериментальної роботи.   

Цей висновок підтверджує і розподіл ставлень магістрантів до науково-

дослідної роботи як ресурсу формування професійно-креативних здібностей

в педагогічній діяльності. Для цього їм удруге було запропоновано із шереги

положень обрати одне, яке найбільш відповідає їх позиції (див. Додаток В,

п. 14).  Порівнюючи  результати  початкового  та  підсумкового  етапів

експерименту  в  експериментальній  групі,  ми  виявили  позитивну  зміну

числових результатів. 

Отримані дані згруповані в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3
Порівняння ставлень магістрантів контрольної та експериментальної груп до науково-дослідної

роботи як засобу формування креативних здібностей у педагогічній діяльності
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№
з/п

Ставлення КГ
Оцінка, %

ЕГ
Оцінка, %

1 Ставлюся  до  НДР  як  засобу  формування
креативних  здібностей  із  великим
зацікавленням,  вважаю  її  пріоритетним
напрямком сучасної педагогічної діяльності

6,9 35,1

2 Вважаю  використання   НДР  як  засобу
формування  креативних  здібностей  у
педагогічній діяльності обов’язковим

21,5 42,3

3 Вважаю,  що  впровадження  НДР  у
педагогічну діяльність не завадить

37,8 22,6

4 НДР  мене  не  цікавить,  тому  не  вважаю  її
впровадження  в  педагогічну  діяльність
обов’язковим

27,6 -

5 Мені байдуже 6,2 -
З першого ж погляду на таблицю, впадає в око, що показники з перших

двох позицій визначають відсоток тих магістрантів, які позитивно ставляться

до застосування інноваційних форм і методів у педагогічній діяльності. Таких

студентів у контрольній групі – 28,4%, тоді як в експериментальній групі їх

кількість значно вища – 77,4%. І,  навпаки, останні три позиції визначають

нейтральне,  або  негативне  ставлення  до  даного  виду  діяльності,  а  їхні

показники  свідчать,  що  саме  експериментальне  навчання,  зокрема

впровадження  інноваційних форм НДР,  розроблених у  площині  авторської

креативної  концепції,  сприяло  посиленню інтересу  магістрантів  до  даного

виду педагогічної діяльності та переконують в ефективності експерименту за

спонукально-вольовим критерієм. 

Продовжуючи  зіставний  аналіз  за  спонукально-вольовим  критерієм,

зазначимо, що на контрольному етапі ми знову запропонували магістрантам

визначити  від  одного  до  трьох  факторів,  які,  на  їхню думку,  найбільшою

мірою спонукали до отримання наступного за бакалавром ступеня – магістра

(див. Додаток В, п. 7). Одержані дані представлено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4
Зіставлення спонукальних мотивів навчання в магістратурі

магістрантів контрольної та експериментальної груп

№ КГ ЕГ
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з/п Мотиви Рангов
е місце

Оцінка
,

%

Рангов
е місце

Оцінка
,

%
1 отримання вищої педагогічної освіти 4 56,9 5 60,8
2 покращення якості професійних 

знань
1 92,9 1 68,2

3 удосконалення вмінь і навичок із 
обраної професії

2 86,1 2 66,1

4 участь у творчій науково-
дослідницькій діяльності

9 33,8 9 51,2

5 бажання отримати додатковий 
диплом про вищу освіту

5 52,6 6 57,3

6 можливість розвинути креативні 
здібності

7 41,4 7 55,7

7 перспективи професійного 
кар’єрного росту

3 81,5 3 65,8

8 набуття досвіду творчого 
розв’язання професійних завдань

6 43,7 4 64,1

9 інтерес до науки 8 37,7 8 54,3
10 прагнення до творчої самореалізації,

до наукового відкриття
10 11,6 10 45,9

Приступаючи до аналізу таблиці, маємо відразу ж відзначити, що дані в

контрольній групі як на етапі констатувального (див. підрозділ 1.3), так і на

контрольному етапі експерименту, незважаючи на деякі розбіжності в оцінці,

не змінилися.  Зовсім інша картина виявляється в експериментальній групі.

Якщо  уважно  подивитися  на  дані  оцінки  в  процентах,  то  можна  зразу  ж

відмітити їх приблизну однаковість, бо середній бал коливається в межах 45-

70  балів.  Це,  на  нашу  думку,  може  свідчити  про  розширення  діапазону

мотивів,  які,  на  думку  тих,  хто  приймав  участь  в  експериментальному

навчанні, сприяли їх рішенню навчатися в магістратурі. Але як упадає в око,

рангові  шкали  як  у  контрольній,  так  і  в  експериментальній  групах  за

окремими позиціями (№ 1, 5, 8) майже не змінилися. У даному випадку нас

утішає  той  факт,  що  набуття  досвіду  творчого  розв’язання  професійних

завдань (позиція № 8) змістилося з шостого,  середня оцінка – 43,2% (див.

підрозділ 1.3) на четверте місце рангової шкали (КГ – 43,7%; ЕГ – 64,1%).

Вважаємо за потрібне акцентувати увагу на тих позиціях, мотиви яких
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ми пов’язуємо з формуванням професійної креативності в науково-дослідній

роботі (позиції №№ 4, 6, 9, 10), і які знову ж таки, стали аутсайдером таблиці

(див. підрозділ 1.3). Але якщо порівняти кількісні показники в контрольній і

експериментальній  групах,  то,  стає  очевидним,  що  розбіжності  в

процентному співвідношенні після експериментального навчання становлять

17,4% (позиція №4), 14,3% (№ 6), 16,6% і 34,3% (відповідно позиції № 9 та

10). І той факт, що окремі з них подолали п’яти десятковий бар’єр, також, на

нашу думку, може свідчити про позитивну динаміку ставлень магістрантів до

проблеми формування професійної креативності в науково-дослідній роботі.  

Це  ж доводить  і  результат  повторного  опитування  про  ставлення  до

магістерської  роботи.  Респондентам  удруге  було  запропоновано  визначити

свою позицію, обравши один із варіантів продовження судження, що для них

значить магістерська  робота (Додаток В,  п.  8).  З  метою більшої  наочності

результати опитування представлено на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Зіставлення позицій магістрантів контрольної та
експериментальної груп стосовно  визначення магістерської роботи

Уважно проаналізувавши діаграму, відразу ж відзначимо, що на цьому

етапі  експериментальної  роботи,  ставлячи це питання,  нас більшою мірою

цікавило, чи відбулися зрушення у розумінні та ставленні до магістерської

роботи саме як ресурсу формування професійної креативності.  Тож, аналіз

результатів доводить,  що на відміну від контрольної групи, показники якої
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залишилися майже без змін (див. підрозділ 1.3), в експериментальній групі

значною мірою знизилася кількість тих опитуваних, хто, вважає цю роботу

просто  навчальною  формальністю.  Якщо  під  час  проведення  первинної

діагностики  таких  магістрантів  було  20,2%,  то  на  контрольному  етапі

процент  даної  групи  знизився  у  п’ять  разів  –  4,1%.  Найбільш очевидним

показником  покращення  результатів  опитування  після  експериментального

навчання є той факт, що на відміну від контрольної групи, кожен десятий із

магістрантів,  задіяних  в  нашій  дослідницькій  роботі,  вважає  магістерську

роботу засобом формування творчих здібностей (КГ – 0%; ЕГ – 12,4%). До

здобутків можна віднести і те, що зросли показники по тих позиціях, де до

магістерської роботи ставляться як до засобу джерела професійних знань (КГ

– 12,1%; ЕГ – 23,2%) та як до форми самостійної професійної діяльності (КГ

–  6,7%;  ЕГ  –  16,1%).  Знизилася  і  кількість  опитуваних,  хто  вагається  з

відповіддю – (КГ – 9,9%; ЕГ – 5,7%). 

Підтвердженням  динаміки  рівнів  за  спонукально-вольовим критерієм

стало повторне вивчення ступеню задоволеності умовами, створеними у вузі

для творчого розвитку майбутнього педагога (див. Додаток В, п. 6). На цьому

етапі  ми  також  використали  метод  виявлення  індексу  задоволення  (за

Н. Кузьміною), адаптуючи його до завдань нашого дослідження. Обробивши

кількісні  дані,  ми  одержали  наступну  картину.  Індекс  задоволеності  (І)  в

контрольній групі склав - 0,13, а в експериментальній +0,24, що безсумнівно

доводить про його зростання майже до середнього рівня.

Також  важливим  для  нас  залишається  виявлення  рівня  мотивації

магістрантів на здійснення науково-дослідної роботи як показника розвитку

професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  за

спонукально-вольовим  критерієм.  Для  виявлення  позитивних  зрушень

мотивів у цьому напрямку ми вдруге використали метод полярних профілів

(див.  підрозділ  1.3),  запропонувавши  опитуваним  визначити  фактори

привабливості  та  навпаки,  непривабливості,  науково-дослідницької

діяльності.  З  метою  більшої  наочності  результати  порівняльного  аналізу

представлено на рис. 2.5.
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Умовні позначення
1. Розвиток креативних здібностей;  2. Неформальне спілкування з викладачами;

3. Творчий характер діяльності;  4. Задоволення від інтелектуальної  праці;  5. Заняття
НДР  у  вільний  час;  6. Постійне  самовдосконалення;  7. Здібності  до  НДР;  8. НДР
відповідає  моєму  характеру;  9. Матеріальне  та  моральне  заохочення;  10. Творча
атмосфера в колективі; 11. Можливість досягнень, визнання оточуючими

Рис. 2.5. Зіставлення коефіцієнту значимості факторів привабливості
НДР у контрольній та експериментальній групах після експерименту

Як наглядно доводить діаграма,  порівняно з констатувальним етапом

експерименту  відбулися  явні  зрушення в  системі  мотивів  магістрантів,  які

були  задіяні  в  експериментальній  роботі,  про  що  свідчить  коефіцієнт

значимості факторів привабливості НДР, отриманий нами  на контрольному

етапі.  Аналізуючи  графіки,  зображені  на  рисунку  2.5,  можна  зробити

наступні  висновки:  по-перше,  в  контрольній групі  показники за кожним із

чинників  залишилися  майже  незмінними  наприкінці  формувального  етапу

експерименту(див.  підрозділ  1.3;  рис.  1.7);  по-друге,  кількість  визначень

позитивного характеру в експериментальній групі перевищує ті,  що мають

негативну оцінку (див. рис. 2.5); по-третє, фактори привабливості науково-

дослідної роботи, які відображують мотиви спрямованості на творчість, що

були виражені негативною полярністю на початку експериментальної роботи,

та  на  формування  яких  ми  спрямували  зусилля  у  процесі  розробки  та

впровадження  форм  і  методів  НДР,  отримали  позитивну  оцінку  і  мають

коефіцієнт значимості вище 0:  розвиток креативних здібностей (позиція № 1;

ЕГ – +0,41); задоволення від інтелектуальної праці (позиція № 4; ЕГ –+0,55);
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постійне самовдосконалення  (позиція № 6;  ЕГ – +0,57);  здібності  до НДР

(позиція № 7; ЕГ – +0,47); відповідність науково-дослідної роботи характеру

респондентів  (позиція  № 8;  ЕГ  –  +0,38);  по-четверте,  найвпливовішими

чинниками  для  магістрантів  на  контрольному  етапі  виявилися:  творчий

характер діяльності  (КЗ – +58),  можливість постійного самовдосконалення

(КЗ  +  0,57),  задоволення  від  інтелектуальної  праці  (КЗ  +0,55),  розвиток

креативних здібностей (КЗ +0,51), здібності до науково-дослідної роботи (КЗ

+0,47).  

Спираючись на все вищевикладене, ми з великою часткою впевненості

можемо  довести,  що  організація  експериментального  навчання  майбутніх

магістрів педагогічної освіти, яка була спрямована на поширення інформації з

проблеми  формування  професійної  креативності  безпосередньо  в  науково-

дослідній  роботі,  сприяла  усвідомленню  магістрантами  необхідності

кардинальних змін у процесі професійно-педагогічної діяльності, потреби в

застосуванні  дослідницьких  знань  задля  забезпечення  особистісно-

креативного розвитку відповідно до вимог сучасної освіти, що на наш погляд,

в  цілому,  пояснює  ту  динаміку  рівнів  професійної  креативності,  що

відбувалась у ході проведеного дослідження.

Далі  ми  розглянули  ефективність  експериментального  навчання

відповідно  до  показників  творчо-діяльнісного  критерію.  Перш  за  все  нас

цікавило,  який  досвід  науково-дослідної  роботи  набули  майбутні  магістри

педагогічної  освіти  наприкінці  формувального  етапу  експериментальної

роботи  (див.  Додаток  В,  п.  9).  Після  обробки  результатів  опитування

констатувального  та  контрольного  етапів  експерименту  відповідні  дані  ми

розмістили в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 

Порівняння ступеня участі магістрантів контрольної та експериментальної груп у різних
формах НДРС

№ КГ ЕГ
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з/
п Форми НДРС

Кількість
відповідей

в %

Кількість
відповідей

в %

1 виконання завдань дослідницького характеру 
в межах навчальних дисциплін

83,2 96,3

2 виконання завдань дослідницького характеру 
під час педагогічної (навчальної) практики

79,3 94,1

3 виконання реферату, курсової роботи, що 
мають реальний дослідницький характер

81,9 95,3

4 участь у науково-практичних конференціях та 
семінарах різного рівня (всеукраїнських, 
міжнародних)

8,1 53,1

5 підготовка доповідей, тез 6,4 51,2

6 участь у конкурсі студентських наукових робіт 0 15,9
7 участь у предметних студентських олімпіадах 1,9 16,2
8 публікація наукової статті 3,4 35,8
9 участь у роботі наукової лабораторії, 

проблемної групи, гуртка та ін.
5,8 37,1

З першого ж погляду на дані таблиці стає очевидним той факт,  що

магістранти, які не приймали участі в експериментальній роботі і в процес

навчальної  діяльності  яких не були інтегровані  розроблені  нами форми і

методи  НДР,  практично  не  змінили  своїх  оцінок  (див.  підрозділ  1.3),

відповідно їх досвід науково-дослідницької діяльності  так і  залишився на

рівні  виконання  завдань  дослідницького  характеру,  передбачених

навчальним планом (позиції в таблиці 1–3). І, навпаки, порівнявши дані, які

характеризують  процентну  кількість  відповідей  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти,  задіяних  у  нашій  експериментальній  роботі,  на

початковому й підсумковому етапах експерименту, ми відзначили позитивні

зміни в експериментальній групі. 

Тут  покращилися  цифрові  показники  за  всіма  позиціями  таблиці:

майже  всі  форми  НДРС  у  різному  ступені  відзначені  магістрантами.

Особливої  уваги  заслуговують  ті  види  науково-дослідної  роботи,  які  не

вимагають обов’язкової участі в них магістрантів, і на оцінку, яких, на нашу
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думку,  вплинуло  експериментальне  навчання.  Так,  більше  п’ятдесяти

відсотків  респондентів  приймали  участь  у  науково-практичних

конференціях та семінарах різного рівня (всеукраїнських, міжнародних) –

53,1%, і готували доповіді або тези – 51,2%. Кожен третій приймав участь у

роботі наукової лабораторії, проблемної групи, гуртка тощо (ЕГ – 37,1%) та

має публікацію статті – 35,8. Це ми пояснюємо тим, що одним із провідних

напрямів залучення магістрантів до наукової роботи в нашому експерименті

було  виконання  комплексних  кафедральних  тем,  спрямованих  на

опрацювання реальних проблем освіти, що зв’язувало наукові дослідження

з  майбутньою професійною  діяльністю магістрантів  і  запитами  реальної

практики.  Для  нас  важливим  є  той  факт,  що  порівняно  з  контрольною

групою  покращилися  відсоткові  оцінки  таких  форм  НДРС  як  предметні

студентські  олімпіади (КГ –  1,9%;  ЕГ –  16,2%) та  конкурс студентських

наукових робіт (КГ – 0; ЕГ – 15,9%), участь в яких безсумнівно доводить

ефективність  експериментального  навчання,  націленого  на  стимулювання

залучення магістрантів до наукової діяльності у вузі (див. підрозділи 2.1та

2.2).

Подальше  вивчення  ефективності  експериментального  навчання

передбачало порівняльно-зіставний аналіз ступеня сформованості виділених

нами  дослідницьких  умінь  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  (див.

підрозділ  1.3)  у  контрольній  і  експериментальній  групах  відповідно  до

показників  творчо-діяльнісного  критерію.  Дані,  отримані  в  результаті

статистичного опрацювання за п’ятибальною шкалою (рис. 2.6 і 2.7).
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Рис 2.6. Зіставлення самооцінки дослідницьких умінь магістрантів
контрольної та експериментальної груп

Рис 2.7. Зіставлення експертної оцінки дослідницьких умінь магістрантів
контрольної та експериментальної груп

Загальна  оцінка  отриманих  даних  дозволяє  визначити,  що  цифрові

показники,  які  характеризують  сформованість  умінь  у  магістрантів

контрольної  та  експериментальної  груп до  проведення  експерименту  (див.

підрозділ  1.3)  та  після нього,  показують,  що в  першому випадку  істотних

розходжень  між  опитуваними  обох  груп  не  виявлено,  тоді  як  у  другому

випадку,  тобто  після  проведення  експериментальної  роботи,  істотні

розходження наявні в усіх п’ятьох компонентах. 

В експериментальній групі найбільшого розвитку, як за самооцінкою,
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так  і  за  оцінкою  експертів,  зазнали  теоретичні  та  методологічні  уміння.

Динаміка  розвитку  тут  дорівнює  +2,28  (теоретичні  вміння)  та  +2,19

(методологічні  вміння)  порівняно  з  констатувальним  етапом

експериментальної роботи (див. підрозділ 1.3). У контрольній групі середній

бал і самооцінки, і експертної оцінки сформованості цих умінь не перевищує

чотирьох  (див.  діаграму  на  рис.  2.6  та  2.7).  На  нашу  думку,  характер

експериментальної  роботи  з  акцентом  на  розроблені  стратегії  реалізації

дослідницького  навчання  магістрантів  педагогічної  освіти протягом

університетської  підготовки зумовив  високий  ступінь  сформованості  цих

умінь.

З  огляду  на  той  факт,  що  магістранти  в  ході  експериментального

навчання  систематично  проводили  тестування  та  опитування,  збираючи

інформацію для  проведення  педагогічного  експерименту  в  процесі  роботи

над магістерською, вивчали та узагальнювали науковий досвід, оброблювали

результати  власного  експерименту,  не  дивним  здається  динаміка  розвитку

емпіричних  умінь  (див.  підрозділ  1.3).  За  оцінкою експертів  середній  бал

цього  компоненту  склав  4,51  бали  в  експериментальній  групі,  і  3,56  –  в

контрольній після формувального експерименту.

Зіставлення отриманих даних за мовним компонентом показує істотну

відмінність у динаміці сформованості цієї групи вмінь. К контрольній групі

він склав + 1,23 бала, в експериментальній - +1,7 (див. підрозділ 1.3). Саме

при  формуванні  цього  компонента  найбільшою  мірою  позначилася

спрямованість  експериментального  навчання  на  усталені  форми,  що

адаптовані  нами  відповідно  до  завдань  нашого  дослідження:  робота

магістрантів у наукових осередках, заохочення їх до участі в науковому житті

університету;  участь  у  заходах  наукової  конкуренції;  апробація  результатів

досліджень  у  наукових  виданнях;  здійснення  досліджень  під  час  науково-

педагогічної та науково-дослідної практик.

Дещо менше розходження в середньому балі й у динаміці росту за

інформаційним компонентом. Це, на наш погляд. може бути пояснене тим,
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що уміння працювати з  першоджерелами та здійснювати пошук наукової

інформації вже тією чи іншою мірою були розвинуті у магістрантів, у яких

уже  є  ступень  бакалавра,  і  про  що  ми  зазначали,  здійснюючи первинну

діагностику  сформованості  цих  умінь  (див.  підрозділ  1.3).  Тож  на  етапі

формувального експерименту вони не зазнали таких значних змін і вплив

експериментального  навчання  виявився  об’єктивно  меншим.  Проте

динамізм зростання інформаційних умінь у магістрантів експериментальної

групи до 4,63 балів порівняно з констатувальним етапом (див підрозділ 1.3)

(у контрольній групі – 3,99 бали) може бути одним із елементів доведення

ефективності нашої експериментальної роботи.

Завершуючи розпочатий у цьому розділі дисертації аналіз, зазначимо,

що  виходячи  з  теоретичних  установок  дослідження,  весь  його  хід  було

спрямовано  на  формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти у науково-дослідній роботі, тож не дивною здається така

динаміка  в  рівні  самооцінки  магістрантами  власних  здібностей  щодо

креативного  розв’язання  дослідницьких  та  професійно-творчих  завдань  у

педагогічній  діяльності  (Додаток  В,  п.12),  про  що  свідчить  діаграма,

зображена на рисунку 2.8.

Рис. 2.8. Самооцінка магістрантами експериментальної групи здібностей
до креативного розв’язання дослідницьких та професійно-творчих

завдань у педагогічній діяльності
Тож,  якщо  порівняти  дані  етапу  діагностики  (див.  підрозділ  1.3)  і
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контрольного,  то  в  експериментальній  групі  не  залишилося  зовсім  тих

магістрантів, які б не мали здібностей до творчої педагогічної діяльності. Зі

ста  відсотків  опитуваних  лише  3,7%  сумніваються  в  тому,  що  таких

здібностей  у  них  немає,  значна  ж  частина  респондентів  вважають,  що  їх

мають тою чи іншою мірою.

Завершуючи в цілому вивчення ефективності проведеного дослідження

за трьома запропонованими критеріями, ми звернулися до загального аналізу

й порівняння рівнів розвитку професійної креативності майбутніх магістрів

педагогічної  освіти.  Раніше за кожним із  трьох критеріїв ми виділили три

рівні (низький, середній, високий) і визначили їх конкретні показники.

Відповідність  студентів  тому  або  іншому  рівню  є  найважливішим

самостійним показником ефективності  експериментальної  роботи,  оскільки

визначальним  ми  вважаємо  загальний  рівень  в  цілому  за  визначеними

критеріями. Тому експертами була здійснена відповідна оцінка, а її результати

в відсотковому відношенні представлені на рисунку 2.9.

Рис. 2.9. Зіставлення контрольної й експериментальної груп магістрантів
за загальним рівнем сформованості професійної креативності у науково-

дослідній роботі
Відображені дані засвідчують, що кількість студентів високого рівня за

визначеними  критеріями  в  експериментальній  групі  (49,7%)  більше  ніж  у
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двічі перевищує таку кількість у контрольній групі (20,4%). До достатнього

рівня,  який визначається  обізнаністю з наданих питань,  експерти віднесли

47,1%  студентів  експериментальної  групи  і  57,9%  контрольної  групи.

Магістрантів,  які  були  занесені  експертами  до  низького  рівня,  що

характеризується  низькою  мірою  їх  вияву,  зафіксовано  3,2%  осіб

експериментальної групи та 21,7% контрольної групи.

Отже,  можна  стверджувати,  що  саме  здійснена  в  експериментальній

групі  наукова  робота  значно  вплинула  на  загальний  рівень  сформованості

професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  за

визначеними  нами  критеріями  (пізнавально-продуктивним,  спонукально-

вольовим  та  творчо-діяльнісним).  Це  забезпечило  близький  до  високого

рівень їхньої  обізнаності,  а  в контрольній – достатній,  що обґрунтовується

єдністю загального навчально-виховного процесу. Принципова ж відмінність,

на нашу думку, полягає в тому, що експериментальне навчання здебільшого

було спрямоване на досягнення магістрантами високого рівня сформованості

професійної креативності. 
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Висновки до розділу 2

У розділі подано форми і методи науково-дослідної роботи магістрантів

педагогічної освіти задля формування їх професійної креативності. Матеріал,

викладений  в  останньому  підрозділі  дослідження,  характеризує  процес  і

результати  дослідно-експериментальної  роботи  з  упровадження  зазначених

форм і методів НДР в університетську підготовку магістрантів.

1.  Розроблено  концепцію  дослідження  як  сукупність  теоретичних

положень,  що  стали  визначальними  в  подальшому  прийнятті  науково

обґрунтованих педагогічних рішень та  ідей:  1)  креативність як невід’ємний

складник професійної підготовки магістрів педагогічної освіти виявляється в їх

численних творчих соціокультурних взаємозв’язках, інтелектуальному розвитку,

знаннях,  духовних  цінностях,  досвіді,  уміннях  і  навичках  та  дозволяє

породжувати  нестандартні  ідеї,  інноваційне  мислити,  долати  стереотипи,

виявляти творчість  у розв’язанні  широкого кола професійних педагогічних

проблем;  2)  успішність  формування  професійної  креативності  майбутніх

магістрів педагогічної освіти залежить від наявного середовища університету, що

сприяє  реалізації  творчої  спрямованості  особистості,  формуванню  творчого

мислення, умінь і навичок; успішна креативна діяльність майбутніх магістрів

педагогічної  освіти  неможлива  без  їхньої  цілеспрямованої  підготовки  до

розв’язання  творчих  завдань,  розуміння  та  усвідомлення  важливості

формування  креативності  особистості  в  освітньому  процесі;  3)  якості  в

формуванні професійної креативності майбутніх магістрів можливо досягти

за  умови  їх  залучення  до  активної  науково-дослідної  роботи  в  процесі

професійної підготовки, яка сприяє перетворенню особистості магістранта на

креативного педагога; науково-дослідна співпраця викладачів і магістрантів

ґрунтується  на  їхній  творчій  взаємодії,  що  слугує  системним  чинником

формування  креативності  особистості  та  важливою  умовою  становлення

професійності;  4)  залучення  магістрантів  до  науково-дослідної  роботи
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потребує  підвищення  статусу  університетської  науки  шляхом  розробки

спеціальної  стратегії,  зорієнтованої  на  спільні  наукові  дослідження

викладачів  і  магістрантів  на  зразок  провідних  зарубіжних  університетів,

особливостями  яких  є  такі:  пріоритет  наукової  спрямованості

університетської  освіти;  підготовка  магістрантів  в  умовах  науко

зорієнтованого  освітнього  середовища;  статус  університетів  як  провідних

наукових та інноваційних центрів.

2.  Розроблено  стратегію  реалізації  дослідницького  навчання

магістрантів педагогічної освіти, що розкриває основні форми та методи НДР

задля  формування  професійної  креативності,  які  виявляється  через  наступні

види креативності: дидактичну, яка характеризується узагальненими знаннями,

отриманими на основі  творчого досвіду;   комунікативну,  яка охоплює вміння

спілкуватись  у  різних  формах  та  видах;  соціальну,  яка  виступає  творчим

складником процесу соціалізації та адаптації. Для реалізації зазначеної стратегії

використано наступні умови:  забезпечення особистісно-креативного розвитку

магістранта;  здійснення креативної  суб’єкт-об’єктної взаємодії  викладачів і

магістрантів; формування мотиваційно-ціннісного ставлення магістрантів до

креативної діяльності, наукової роботи; підготовка магістрантів до реалізації

креативності в професійній діяльності. 

Формування  креативної  особистості  обумовлено  факторами:

профілізацією  та  індивідуалізацією  освітнього  процесу;  авторськими

креативними  методиками;  варіативними  системами  навчання;  методами

проектування та моделювання творчості особистості; рейтинговою системою

оцінювання  навчальних  досягнень;  модернізацією  змісту,  форм  і  методів

освітньої діяльності.

3.  Обґрунтовано  форми  НДР  задля  формування  професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти.  Усталені  форми

адаптовані нами відповідно до завдань дослідження: 1) робота магістрантів у

наукових осередках, заохочення їх до участі в науковому житті університету;

2) участь у заходах наукової конкуренції (конференціях, семінарах, виставках,
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круглих столах, лекціях, дебатах, інтелектуальних іграх, зустрічах з відомими

науковцями,  презентаціях  наукових  проектів,  конкурсах,  олімпіадах);  3)

апробація  результатів  досліджень  у  наукових  виданнях;  4) здійснення

досліджень  під  час  науково-педагогічної  та  науково-дослідної  практик.

Інноваційні  форми  НДР  розроблено  в  площині  авторської  креативної

концепції: 1) участь у розробці та реалізації практико зорієнтованих проектів

на замовлення закладів освіти,  організацій,  установ; 2)  участь у грантових

програмах та в інших заохочувальних заходах, спрямованих на стимулювання

наукових пошуків; 3) участь у роботі школи магістранта-дослідника.

4.  Визначним  фактором  вибору  методів  НДР  задля  формування

професійної креативності та їх подальша адаптація була визначена  стратегія

реалізації  дослідницького  навчання  магістрантів  педагогічної  освіти.  Це

дозволило  обґрунтувати  когнітивні  методи  НДР:  сутнісного  бачення;

евристичних  питань  і  спостережень;  порівняння;  фактів;  конструювання

правил,теорії  та  гіпотез;  помилок;  креативні  методи НДР: образної  картини;

„Мозковий  штурм”;  гіперболізації  та  аглютинації;  а  також  організаційно-

діяльнісні  методи  НДР:  цілепокладання  та  планування;  самоорганізації

навчання; взаємонавчання; рецензій та рефлексії; стимулювання.

5. Нами виділено три етапи впровадження розроблених форм і методів

НДР у практику університетської підготовки майбутніх магістрів педагогічної

освіти.  Перший етап –  адаптаційний,  він  полягає  передусім у  вивченні  та

аналізі наявного рівня розвитку дослідницьких умінь, формування знань про

інновації  в  системі  НДР,  стійкої  мотивації  до  науково-дослідницької

діяльності  та розв’язання креативних завдань,  а також розширення знань з

фаху  за  допомогою  залучення  майбутніх  магістрів  до  активної  НДР,  що

дозволяє  розкрити їхній творчий,  дослідницький потенціал.  Другий етап –

мобільно-дослідницький, його завдання полягає у подальшому формуванні в

магістрантів  умінь,  навичок  і  досвіду  дослідницької  діяльності,  основ

методології  педагогічного дослідження через організацію їхньої взаємодії з

викладачами  в  процесі  університетської  підготовки,  зокрема  в  процесі
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вирішення  дослідницьких  педагогічних  завдань.  Останній  етап  –науково-

дослідницький,  його основним завданням є  набуття досвіду  впровадження

власних  наукових,  науково-методичних  розробок,  а  також  провідного

педагогічного досвіду в практику. 

6. Здійснена в експериментальній групі наукова робота значно вплинула

на  загальний  рівень  сформованості  професійної  креативності  майбутніх

магістрів педагогічної освіти за визначеними нами критеріями (пізнавально-

продуктивним,  спонукально-вольовим  та  творчо-діяльнісним).  Це

забезпечило близький до високого рівень їхньої обізнаності, а в контрольній –

достатній,  що  обґрунтовується  єдністю  загального  навчально-виховного

процесу.  Принципова  ж  відмінність,  на  нашу  думку,  полягає  в  тому,  що

експериментальне  навчання  здебільшого  було  спрямоване  на  досягнення

магістрантами високого рівня сформованості професійної креативності. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Результати дослідження дозволили дійти таких висновків:

1. У  дисертації  наведено  теоретичне  узагальнення  та  практичне

розв’язання  наукової  проблеми  формування  професійної  креативності

майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  в  науково-дослідній  роботі,  що

виявляється в обґрунтуванні та експериментальній перевірці форм і методів

науково-дослідної роботи, які забезпечують ефективність цього процесу.

2. Аналіз  науково-педагогічної  літератури дозволив констатувати,  що

поряд із зростанням наукового інтересу до професійної підготовки майбутніх

магістрів педагогічної освіти відсутні спеціальні дослідження цієї проблеми в

контексті  використання  науково-дослідної  роботи  задля  формування

професійної  креативності,  виконаних  на  дисертаційному  рівні.  Отже,

досліджувана  проблема  залишається  теоретично  й  методично  недостатньо

розробленою.

3. Розкриття  сутності  НДР  магістратів  як  педагогічного  феномену

дозволяє  стверджувати,  що  інститут  магістратури  з  його  вираженою

дослідницькою  спрямованістю  формує  креативного  магістра  педагогічної

освіти,  який  добре  бачить  напрями  розвитку  педагогічної  науки,  здатний

поєднати  предметне  викладання  з  науково-дослідницькою  діяльністю.

Провідна  роль  у  координації  НДР  магістрантів  належить  Науковому

товариству,  яке  є  частиною  системи  громадського  самоврядування  в

університеті. Визначення мети, завдань, функцій та принципів НДР допускає

визначення  основних  напрямів  залучення  магістрантів  до  науки,

ефективність  якого  залежить  від  рівня  сформованості  їхньої  мотивації.

Зазначено основні прийоми підвищення мотивації магістрантів до НДР.

4. Проведення  констатувального  етапу  експерименту  дозволило

виділити  критерії  (пізнавально-продуктивний,  спонукально-вольовий  та

творчо-діяльнісний),  їхні  показники  та  діагностувати  вихідний  рівень

сформованості професійної креативності в майбутніх магістрів педагогічної

освіти.  У  результаті  первинної  діагностики  шляхом  проведення  тесту-
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самооцінки творчого потенціалу та експертної оцінки креативності на основі

зовнішніх спостережень педагогів вишів серед магістрантів контрольної та

експериментальної  груп  виявлено,  що  більшості  опитуваних  притаманний

низький та достатній рівень креативного потенціалу.

5. Розроблена концепція дослідження сприяла обґрунтуванню форм і

методів  НДР  задля  формування  професійної  креативності  майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти.  Усталені  форми  адаптовані  відповідно  до

завдань дослідження: робота магістрантів у наукових осередках, заохочення

їх  до  участі  в  науковому  житті  університету;  участь  у  заходах  наукової

конкуренції  (конференціях,  семінарах,  виставках,  круглих  столах,  лекціях,

дебатах,  інтелектуальних  іграх,  зустрічах  із  відомими  науковцями,

презентаціях  наукових  проектів,  конкурсах,  олімпіадах);  апробація

результатів досліджень у наукових виданнях; здійснення досліджень під час

науково-педагогічної  та  науково-дослідної  практик.  Розроблено інноваційні

форми НДР: участь у розробці та реалізації практико зорієнтованих проектів

на  замовлення  закладів  освіти;  участь  у  грантових  програмах  і  в  інших

заохочувальних заходах,  спрямованих на  стимулювання наукових пошуків;

участь  у  роботі  школи  магістранта-дослідника.  Обґрунтовано  когнітивні

методи  НДР:  сутнісного  бачення;  евристичних  питань  і  спостережень;

порівняння;  фактів;  конструювання  правил,  теорій  та  гіпотез;  помилок;

креативні методи НДР: образної картини;  „Мозковий штурм”; гіперболізації

та  аглютинації;  організаційно-діяльнісні  методи  НДР:  цілепокладання  та

планування; взаємонавчання; самоорганізації навчання; рецензій та рефлексії;

стимулювання.  Розроблено  „Стратегію  реалізації  дослідницького  навчання

магістрантів  педагогічної  освіти”,  що  розкриває  основні  форми та  методи

НДР  задля  формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти.

6. Упровадження  розроблених  форм  і  методів  НДР  у  практику

університетської  освіти  реалізовано  в  межах  трьох  етапів.  Перший  –

адаптаційний,  він  полягає  у  вивченні  та  аналізі  наявного  рівня  розвитку
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дослідницьких умінь, формуванні знань про інновації в системі НДР, стійкої

мотивації  до  НДР та  розв’язанні  креативних  завдань,  а  також розширенні

знань із фаху за допомогою залучення майбутніх магістрів до активної НДР,

що дозволяє розкрити їхній творчий, дослідницький потенціал. Другий етап –

мобільно-дослідницький, його завдання полягає в подальшому формуванні в

магістрантів  умінь,  навичок  і  досвіду  дослідницької  діяльності,  основ

методології  педагогічного дослідження через організацію їхньої креативної

взаємодії  з  викладачами  в  процесі  університетської  підготовки,  зокрема  в

процесі  вирішення  дослідницьких  педагогічних  завдань.  Останній  етап  –

науково-дослідницький,  його  основним  завданням  є  набуття  досвіду

впровадження  власних  наукових,  науково-методичних  розробок,  а  також

провідного педагогічного досвіду в практику. 

7.  Аналіз  результатів  діагностики  сформованості  професійної

креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної  освіти  в  науково-дослідній

роботі, проведений на заключному етапі дослідно-експериментальної роботи,

виявив позитивну динаміку змін у магістрантів експериментальної групи й

засвідчив  суттєві  переваги  показників  сформованості  високого  рівня  над

аналогічними  в  магістрантів  контрольної  групи,  що  дозволило  дійти

висновку  про  ефективність  упроваджених  форм  і  методів  НДР  задля

формування  професійної  креативності  майбутніх  магістрів  педагогічної

освіти.

Розглянуті  в  дисертації  положення  не  вичерпують  усіх  аспектів

досліджуваної  проблеми.  У  подальшому  необхідно  зосередити  увагу  на

розробці питань інтеграції навчальної та науково-дослідної роботи в умовах

магістратури,  удосконаленні  творчої  спрямованості  навчання  магістрів  до

наукового пошуку й розв’язання сучасних професійних питань.
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ДОДАТКИ

Додаток А

САМООЦІНКА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Інструкція.  Просимо  вас  надати  свої  відповіді  на  запропоновані

питання.  Для  цього  поряд  із  номером  питання  поставте  свою відповідь  у

буквеній формі.

Опитувальник

1. Чи вважаєте ви, що навколишній світ може бути поліпшений?

а) так;

б) ні;

в) так, але лише де в чому.

2.  Чи  думаєте  ви,  що  самі  можете  брати  участь  у  значних  змінах

навколишнього світу?

а) так, у більшості випадків;

б) ні;

в) так, у деяких випадках.

3. Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей викличуть значний прогрес у тій

сфері діяльності, яку ви обрали?

а) так;

б) звідки у мене можуть бути такі ідеї;

в) може бути, і не значний прогрес, але певний успіх можливий.

4.  Чи  вважаєте  ви,  що  в  майбутньому  будете  відігравати  настільки

важливу роль, що зможете щось принципово змінити?

а) так;

б) дуже малоймовірно;

в) може бути.

5. Коли ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені ви в тому, що справа вийде?

а) звичайно;

б) часто охоплюють сумніви, чи зможу зробити;
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в) частіше впевнений, чим не впевнений.

6. Чи виникає у вас бажання зайнятися якоюсь невідомою для вас справою, в

якій у даний момент ви некомпетентні, тобто зовсім її не знаєте?

а) так, невідоме приваблює мене;

б) ні;

в) все залежить від самої справи та обставин.

7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте ви бажання

досягти в ньому досконалості?

а) так;

б) що виходить, то добре;

в) якщо це не дуже важко, то так.

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви знати про неї

все?

а) так;

б) ні, треба вчитися самому головному;

в) ні, я тільки задовольню свою цікавість.

9. Якщо ви зазнаєте невдачі,

а) якийсь час упираєтеся, навіть усупереч здоровому глузду;

б)  відразу  махнете  рукою  на  цю  витівку,  як  тільки  побачите

нереальність;

в)  продовжуєте  робити свою справу,  поки здоровий глузд  не покаже

непереборність перепон.

10. Професію потрібно вибирати виходячи з:

а) своїх можливостей і перспектив для себе;

б) стабільності, значущості, потрібності професії, потреби в ній;

в) престижу і переваг, які вона забезпечить.

11.  Подорожуючи,  могли б  ви легко орієнтуватися  на маршруті,  яким уже

пройшли?

а) так;

б) ні;
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в) якщо місцевість сподобалась і запам’яталась, то так.

12. Чи можете ви згадати відразу ж після бесіди все, що говорилося під час

неї?

а) так;

б) ні;

в) згадаю все, що мені цікаво.

13. Коли ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете ви його повторити по

складах, без помилки, навіть не знаючи його значення?

а) так;

б) ні;

в) повторю, але не зовсім правильно.

14. У вільний час ви віддаєте перевагу:

а) залишитись наодинці, поміркувати;

б) перебувати в компанії;

в) мені байдуже, чи буду я один або в компанії.

15. Якщо ви займаєтеся якоюсь справою, то вирішуєте припинити її тільки

тоді:

а) коли справа закінчена і здається вам відмінно виконаною;

б) коли ви більш-менш задоволені виконаним;

в) коли справа здається зробленою, хоча її ще можна зробити краще.

Але навіщо?

16. Коли ви одні, то ви:

а) любите мріяти про якісь, можливо, абстрактні речі;

б) будь-якою ціною намагаєтеся знайти собі конкретне заняття;

в)  іноді  любите  помріяти,  але  про  речі,  які  пов’язані  з  вашими

справами.

17. Коли якась ідея захоплює вас, то ви будете думати про неї:

а) незалежно від того, де і з ким знаходитесь;

б) тільки наодинці;

в) тільки там, де тиша.
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18. Коли ви відстоюєте якусь ідею, то:

а) можете відмовитися від неї, якщо аргументи опонентів здадуться вам

переконливими;

б) залишитеся при своїй думці, якщо опір виявиться надто сильним.

в) зміните свою думку, якщо опір виявиться надто сильним

Обробка та інтерпретація результатів

Нараховується по 3 бали за відповідь „а”, по1 балу за відповідь „б”, по

2 бали за відповідь „в”. Підраховується загальна сума балів.

48 і більше балів. У вас закладений значний творчий потенціал, який

надає вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо ви зможете реалізувати

свої здібності, то вам доступні найрізноманітніші форми творчості.

24  –  47  балів. У  вас  є  якості,  які  дозволяють  вам  творити,  але  є  і

бар’єри. Найнебезпечніший – це страх, особливо якщо ви орієнтовані тільки

на успіх. Боязнь невдачі сковує вашу уяву – основу творчості.  Страх може

бути й соціальним – страх громадського осуду. Будь-яка нова ідея проходить

через етап несподіванки,  подиву, невизнання оточуючими.  Боязнь осуду за

нову, незвичну для інших поведінку, погляди, почуття сковують вашу творчу

активність, призводить до деструкції вашої творчої особистості.

23 і менше балів. Ви просто недооцінюєте себе. Відсутність віри у свої

сили приводить вас до думки, що ви не здатні до творчості, пошуку нового.
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Додаток Б

Тестова методика-опитувальник креативності Дж. Рензуллі

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИТУВАЛЬНИКА

Опитувальник  креативності  –  це  об’єктивний  список  характеристик

творчого мислення і поведінки, що складається з десяти пунктів, створений

спеціально для ідентифікації проявів креативності,  доступних зовнішньому

спостереженню. 

Кожен  пункт  оцінюється  на  основі  спостережень  експерта  за

поведінкою особистості, що нас цікавить, в різних ситуаціях (в аудиторії, на

заняттях, на практиці тощо).

Даний опитувальник дозволяє провести експертну оцінку креативності

педагогами,  зокрема  науковими  керівниками  магістрантів  та  керівниками

навчальних та педагогічних практик.

Кожний  пункт  опитувальника  оцінюється  за  шкалою,  що  містить

чотири градації: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко.

Загальна  оцінка  креативності  є  сумою  балів  з  десяти  пунктів

(мінімальна можлива оцінка – 10, максимальна — 40 балів).

Інструкція: Ці  шкали складені  для  того,  щоб викладач  міг  оцінити

креативні  характеристики магістранта.  Кожен пункт шкали слід оцінювати

безвідносно до інших пунктів. Ваша оцінка повинна відображати, наскільки

часто Ви спостерігали прояви кожної  з  характеристик.  Будь ласка,  уважно

прочитайте твердження і поставте X у відповідному місці згідно наступного

опису:

1 − якщо Ви майже ніколи не спостерігали цієї характеристики;

2 − якщо Ви спостерігаєте цю характеристику час від часу;

3 − якщо Ви спостерігаєте цю характеристику досить часто;

4 − якщо Ви спостерігаєте цю характеристику майже весь час.
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ТВОРЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Надзвичайно допитливий у самих різних областях:  постійно задає

питання про що-небудь і про все.

2. Висуває велику кількість різних ідей або розв’язання проблем; часто

пропонує незвичайні, нестандартні, оригінальні відповіді.

3.  Вільний  і  незалежний  у  вираженні  своєї  думки,  іноді  гарячий  у

суперечці; наполегливий і завзятий.

4.Здатний ризикувати; заповзятливий і рішучий.

5. Віддає перевагу  завданням, що пов’язані з „грою розуму”; фантазує,

має  уяву  („цікаво,  що  станеться,  якщо...  ”);  маніпулює  ідеями  (змінює,

ретельно  розробляє  їх);  любить  займатися  застосуванням,  поліпшенням та

зміною правил і об’єктів.

6. Володіє тонким почуттям гумору і бачить смішне в ситуаціях, які не

здаються смішними іншим.

7.  Усвідомлює  свою  імпульсивність  і  приймає  це  в  собі,  більш

відкритий сприйняттю незвичайного в собі (вільний прояв „типово жіночих”

інтересів  для  хлопчиків;  дівчатка  більш  незалежні  і  наполегливі,  ніж  їх

однолітки); виявляє емоційну чутливість.

8.  Володіє  почуттям  прекрасного;  приділяє  увагу  естетичним

характеристикам речей і явищ.

9. Має власну думку і здатний її відстоювати; не боїться бути несхожим

на  інших;  індивідуаліст,  не  цікавиться  деталями;  спокійно  ставиться  до

творчого безладу.

10. Конструктивно критикує; не схильний покладатися на авторитетні

думки без їх критичної оцінки.
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ЛИСТ ВІДПОВІДЕЙ

Шкала креативності

Дата __________

Респондент (П.І.Б) ____________

Експерт __________________

В таблиці під номерами від 1 до 10 відзначені характеристики творчого

прояву  (креативності).  Будь  ласка,  оцініть,  використовуючи  чотирибальну

систему,  в  якому  ступені  наступні  творчі  характеристики  мають  прояв  у

респондентів (магістрантів).

Можливі оцінні бали: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко.

№

з/п

П.І.Б. Номера творчих характеристик Сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Додаток В

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ

Шановні магістранти!

Просимо надати відверті відповіді на питання анкети. Отримані дані 

мають конфіденційний характер.

Спеціальність  ____________________________ Курс _____________

1. Чи вважаєте Ви себе креативною людиною?

а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) ні;
г) скоріше ні, ніж так;
ґ) важко визначитися.

2. Чи згодні Ви з твердженням, що креативною може стати будь-яка людина?
а) ні, не згоден, бо для цього потрібні вроджені креативні здібності;
б)  так,  згоден,  бо  для  цього  достатньо  створення  сприятливих  умов

розвитку певних креативних здібностей;
в) важко визначитися.

3. Як Ви вважаєте, креативність у професії педагога:

а) необхідна якість;

б) іноді необхідна якість;

в) непотрібна якість; 

г) майже не затребувана якість;

ґ) шкідлива якість;

д) інше (укажіть).

4. Як, на Вашу думку, співвідносяться поняття „креативність” і „творчість”?

(Підкресліть один із варіантів відповіді):

а) ці поняття тотожні, синонімічні;

б) ці поняття мають відмінності, але взаємопов’язані;

в) важко визначитися.
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5. Як Ви оцінюєте свій рівень орієнтування в тезаурусі відповідних понять

педагогіки  креативності  (сутність  та  зміст  понять  „педагогічна  творчість”,

„педагогічна  креативність”,  „професійна  креативність”,  „професійна

компетентність”;  структура  креативності  педагога;  феномен,  стилі  та

принципи педагогічної творчості; механізми розвитку творчого мислення)? 

а) низький;

б) середній;

в) достатній;

г) високий;

ґ) важко визначитися.

6.  Якою  мірою  Ви  задоволені  умовами,  створеними  у  Вашому  вузі  для

творчого розвитку майбутнього педагога?

а) цілком задоволений;

б) в основному задоволений;

в) важко визначитися;

г) в основному незадоволений ;

ґ) зовсім незадоволений.

7.  Які  фактори  вплинули  на  Ваше  рішення  навчатися  в  магістратурі?

(Підкресліть 1-3 із варіантів відповіді):

а) отримання вищої педагогічної освіти;

б) покращення якості професійних знань;

в) удосконалення вмінь і навичок із обраної професії;

г) участь у творчій науково-дослідницькій діяльності;

ґ) бажання отримати додатковий диплом про вищу освіту;

д) можливість розвинути креативні здібності;

е) перспективи професійного кар’єрного росту;

є) набуття досвіду творчого розв’язання професійних завдань;

ж) інтерес до розробки певної наукової проблеми у галузі педагогіки;

з) прагнення до творчої самореалізації, до наукового відкриття;

и) щось інше (укажіть).
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8.  Для  Вас  магістерська  робота  –  це  …  .  (Підкресліть  один  із  варіантів

відповіді):

а) навчальна формальність, що потрібна для отримання академічного 

ступеня магістра;

б) джерело знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності;

в) засіб формування дослідницьких здібностей;

г) засіб формування креативних здібностей; 

ґ) форма самостійної професійної діяльності;

д) вагаюся визначитися.

9. Який у Вас досвід науково-дослідної роботи в університеті? (Допустимо

підкреслити більше, ніж один варіант відповіді):

а)  виконання  завдань  дослідницького  характеру  в  межах  навчальних

дисциплін;

б)  виконання  завдань  дослідницького  характеру  під  час  педагогічної

(навчальної) практики;

в) виконання реферату, курсової, дипломної роботи, що мають реальний

дослідницький характер

г)  участь  у  науково-практичних  конференціях  та  семінарах  різного

рівня (всеукраїнських, міжнародних);

ґ) підготовка доповідей, тез;

д) участь у конкурсі студентських наукових робіт;

е) участь у предметних студентських олімпіадах;

є) публікація наукової статті;

ж) участь у роботі наукової лабораторії, проблемної групи, гуртка та ін.

з) щось інше (указати).

10. Визначте, якою мірою Ви володієте тими чи іншими компонентами знань 

із основ методології наукової творчості (5 – глибоко володію; 4 – достатньою 

мірою; 3 – важко відповісти; 2 – знаю поверхнево; 1 – не знаю).

1 Знання, творчість і наукова діяльність 1 2 3 4 5

2 Особливості наукової творчості 1 2 3 4 5
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3 Розвиток творчих здібностей і 

конструктивного мислення

1 2 3 4 5

4 Основні принципи методології наукового 

творчості

1 2 3 4 5

5 Методи наукового пізнання 1 2 3 4 5

6 Принципи класифікації в наукових 

дослідженнях

1 2 3 4 5

7 Послідовність проведення наукового 

дослідження

1 2 3 4 5

8 Завдання наукового дослідження 1 2 3 4 5

9 Гіпотеза – джерело майбутньої теорії 1 2 3 4 5

10 Роль експерименту в науковому 

дослідженні

1 2 3 4 5

11.  Наскільки  Ви  усвідомлюєте  потребу  в  оволодінні  дослідницькими

знаннями для розвитку власних професійно-креативних здібностей?

а) цілком усвідомлюю;

б) скоріше усвідомлюю, ніж ні;

в) скоріше ні, ніж так;

г) зовсім не усвідомлюю;

ґ) важко визначитися.

12.  Чи  відчуваєте  Ви  у  себе  здібності  до  креативного  розв’язання

дослідницьких та професійно-творчих завдань у педагогічній діяльності?

а) впевнений, що в мене є здібності;

б) майже впевнений, що в мене є здібності;

в) думаю, що в мене є здібності;

г) думаю, що в мене немає здібностей;

ґ) впевнений, що в мене немає здібностей.

 13. Оцініть будь, ласка, рівень сформованості Ваших дослідницьких  умінь

(5 – найвищий рівень; 4 – високий рівень; 3 – середній рівень; 2 – низький
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рівень; 1 – мінімальний рівень):

а) працювати з першоджерелами 5 4 3 2 1

б) виділяти в тексті доводи та аргументи 5 4 3 2 1

в) визначати головну ідею тексту 5 4 3 2 1

г) здійснювати пошук наукової інформації 5 4 3 2 1

ґ) аналізувати та систематизувати 

наукову інформацію 5 4 3 2 1   

ґ) порівнювати та зіставляти 5 4 3 2 1

д) узагальнювати результати дослідження, 

формулювати висновки 5 4 3 2 1

є) формалізувати та моделювати 5 4 3 2 1

ж) визначати перспективні і поточні 

цілі і завдання 5 4 3 2 1

з) планувати дослідницьку діяльність 5 4 3 2

и) виявляти проблему та розв’язувати її 5     4 3 2 1

і) формулювати гіпотезу 5 4 3 2 1

к) проводити тестування, опитування 5      4 3 2 1

л) розробити та провести педагогічний 

експеримент 5 4 3 2 1

м) вивчати та узагальнювати 

науковий досвід 5 4 3 2 1

н) оброблювати результати експерименту5 4 3 2 1

о) вести науковий діалог, 

відстоювати власну точку зору 5 4 3 2 1

п) оформлювати наукові повідомлення 

відповідно до наукового жанру 5 4 3 2 1

р) дискутувати та 

захищати результати дослідження 5 4 3 2 1

с) здійснювати рубрикацію наукового 

тексту 5 4 3 2 1 
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14.  Визначте  Ваше  ставлення  до  науково-дослідної  роботи  як  ресурсу

формування креативних здібностей у педагогічній діяльності:

а) ставлюся до НДР з великим зацікавленням, вважаю її пріоритетним

напрямком сучасної педагогічної діяльності;

б) вважаю використання  НДР у педагогічній діяльності обов’язковим;

в) вважаю, що впровадження НДР у педагогічну діяльність не завадить;

г) НДР мене не цікавить, тому не вважаю її впровадження в педагогічну

діяльність обов’язковим;

д) мені байдуже.

15.  Визначтеся,  що  Вас  приваблює  та  що  не  приваблює  в  науково-дослідній  роботі.  Біля

відповідного твердження поставте „+”.

Приваблює Не приваблює
1.  Сприяє  розвитку  креативних

здібностей, потрібних педагогу

1.  Не  впливає  на  розвиток  й

удосконалення майбутнього фахівця
2.  Можливість  неформального

„спілкування” з викладачами

2. Не знаходжу контактів із науковим

співтовариством
3. Творчий характер діяльності 3.  Відсутні умови для творчості
4.  Задоволення  від  інтелектуальної

праці

4. Перевтома від розумової праці 

5.  Можливість  займатися  науковою

роботою у свій вільний час

5.  Недостатність  вільного  часу  для

занять наукою  
6. Постійне самовдосконалення 6. Перепони для самовдосконалення
7.  Є  здібності  до  творчої

дослідницької діяльності

7. Відсутність творчих дослідницьких

здібностей
8. НДР відповідає моєму характеру 8. НДР не відповідає характеру
9.  Матеріальне  та  моральне

заохочення  

9. Відсутність заохочення

10. Творча атмосфера в колективі 10.  Часті  контакти  з  творчими

людьми
11.  Можливість  наукових  досягнень,

визнання колегами

11.  Неможливість  досягти  наукових

результатів і визнання у колег
12. Інші фактори (які?) 12. Інші фактори (які?)

16.  Укажіть причини,  які  стають перешкодою для Вашої  участі  в  науково-
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дослідницькій діяльності?

а) відсутність інформації про НДРС; 

б) бракує часу;

в) відсутність інтересу до наукових досліджень;

г) бракує знань для здійснення дослідження;

ґ) низький рівень організації НДРС у вузі;

д) відсутність матеріального заохочення;

е) щось інше (укажіть).

Дякуємо за відповіді.
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Додаток  Г

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХУНІВЕРСИТЕТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування

Наукового  товариства  студентів,  аспірантів,  докторантів  і  молодих  учених
(далі – Наукове товариство) університету (далі – Університет).

1.2.  Діяльність  Наукового  товариства  здійснюється  відповідно  до
Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про
наукову  і  науково-технічну  діяльність”,  інших  нормативно-правових  актів
України, Статуту Університету та цього Положення. 

1.3.  Наукове  товариство  є  частиною  системи  громадського
самоврядування  в  Університеті,  що  сприяєрозвитку  науки  та  виникненню
інтересу  до  наукової  роботи  в  молодіжному  середовищі  Університету,
забезпечує  захист  прав  та  інтересів  студентів,  аспірантів,  докторантів  і
молодих  ученихз  питань  наукової  діяльності,  підтримку  перспективних
наукових ідей, інновацій та обміну знаннями.

1.4. Наукове товариство діє на принципах:
 свободи наукової творчості та конкурентності;
 добровільності, колегіальності, відкритості;
 рівності прав членів Наукового товариства;
 органічного  поєднання  навчання  та  науково-дослідної

роботи;
 незалежності від керівництва Університету;
 співпраці  з  органами  управління,  профспілковими

організаціями  та  іншими  органами  громадського  самоврядування
Університету.
1.5. Наукове товариство може мати власну символіку, членський квиток

та інші засоби ідентифікації.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
2.1.  Метою  діяльності  Наукового  товариства  є:  створення  умов  для

розкриття  наукового  та  творчого  потенціалу  студентів  і  працівників
Університету; розвиток у них наукового мислення та навичок дослідницької
роботи;  популяризація  різних  галузей  науки;  розвиток  інноваційної
діяльності;  організаційна допомога  керівництву  Університету  в  оптимізації
освітньої  діяльності  та  наукової  роботи,  які  відповідають  місії  та
Корпоративному стандарту наукової діяльності Університету.

2.2. Основними завданнями Наукового товариства є:
 залучення  студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених до
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науково-дослідної роботи;
 захист  прав  та  інтересів  студентів,  аспірантів,  докторантів  і

молодих ученихз питань наукової діяльності;
 підвищення якості науково-дослідної роботи студентів, аспірантів,

докторантів, молодих учених;
 допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні освітніх

дисциплін;
 оволодіння  сучасними  методиками  та  навичками  проведення

самостійних наукових досліджень;
 пошук і підтримка талановитих дослідників, надання їм всебічної

допомоги;
 організація та розвиток співпраці з іншими вищими навчальними

закладами, науковими установами та організаціями;
 узагальнення та поширення позитивного досвіду наукової роботи

студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету;
 залучення студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених до

реалізації наукових проектів;
 висвітлення результатів наукової діяльності  студентів, аспірантів,

докторантів,  молодих  учених,  діяльності  Наукового  товариства  в засобах
масової інформації;

 виконання  інших  завдань,  які  відповідають  меті  Наукового
товариства та цьому Положенню.

2.3. Відповідно до своєї мети діяльності та завдань Наукове товариство:
 приймає протокольні рішення, що  регулюють питання поточного

функціонування Наукового товариства;
 проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 популяризує  наукову  діяльність  серед  молоді,  сприяє  залученню

студентів  і  працівників  Університету  до  наукової  роботи  та  інноваційної
діяльності;

 представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих
учених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань
наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

 обирає виборних представників (а) з-поміж студентів, аспірантів і
докторантів до складу Вченої ради Університету;

 сприяє  підвищенню  якості  наукових  досліджень,  обміну
інформацією  між  молодими  вченими,  розвитку  міжвузівського  та
міжнародного співробітництва;

 підтримуєнаукові  проекти,  спрямованіна  дослідження
проблемрозвитку Університету,  регіону, а також сприяє впровадженню їх у
практичну діяльність;

 взаємодіє  з  Національною  академією  наук  України  та
національними  галузевими  академіями  наук,  науковими  та  науково-
дослідними установами, науковими товариствами інших ВНЗ;
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 погоджує рішення про відрахування з Університету та поновлення
на навчання осіб, які здобувають ступінь доктора філософії;

 здійснює  інші  функції,  які  спрямовані  на  реалізацію  завдань
Наукового  товариства  та  не  суперечать  законодавству  України,  Статуту
Університету.

3. ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ
3.1.  Членство  в  Науковому  товаристві  є  вільним  і  здійснюється  на

добровільних засадах.
3.2.  Членами Наукового товариства можуть бути студенти, аспіранти,

докторанти та молоді вчені Університету віком до 35 років (докторанти – до
40 років), які виявили бажання працювати в Науковому товаристві.

Молоді вчені – співробітники Університету віком до 35 років, які мають
вищу  освіту  та  проводять  фундаментальні  та  (або)  прикладні  наукові
дослідження й отримують наукові та (або) науково-технічні результати.

3.3. Рішення про прийняття в члени Наукового товариства ухвалюється
Радою  Наукового  товариства  на  підставі  заяви  на  ім’я  Голови  Наукового
товариства.

До  обрання  Ради  Наукового  товариства  Університету  рішення  про
прийняття  в  члени  Наукового  товариства  приймається  Конференцією
студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету.

3.4. Члени Наукового товариства мають право:
 обирати та бути обраними в керівні органи Наукового товариства;
 брати участь в обговоренні питань,  пов’язаних з  організаційною

діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих
питань;

 отримувати  інформацію  про  діяльність  Наукового  товариства,
зокрема про прийняті рішення та здійснені заходи;

 брати участьу заходах наукової конкуренції, які проводить Наукове
товариство;

 отримувати  методичну,  інформаційну  та  іншу  допомогу  з  боку
Наукового товариства щодо наукової діяльності;

 звертатися  до  керівних  органів  Наукового  товариства  з
пропозиціями, заявами та скаргами;

 бути рекомендованими Науковим товариством для нагородження
преміями,  стипендіями,  подяками,  державними  нагородами  та  іншими
відзнаками, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;

 вільно вийти з Наукового товариства.
3.5. Члени Наукового товариства Університету зобов’язані:
 дотримуватися  норм  чинного  законодавства  України,  Статуту

Університету,  цього  Положення,  виконувати  рішення  керівних  органів
Наукового товариства;

 активно брати участь у роботі Наукового товариства, виступати з



241

доповідями на конференціях, круглих столах та інших заходах, організованих
Науковим товариством;

 сумлінно  та  своєчасно  виконувати  покладені  Науковим
товариством на них обов’язки;

 популяризувати  наукову  діяльність  серед  молоді  тасприяти
розвитку Наукового товариства;

 подавати  звіт  про  свою  роботу  на  вимогу  керівних  органів
Наукового товариства.

3.6.  Члени  Наукового  товариства  можуть  мати  й  інші  права,  які  не
суперечать законодавству України, Статуту Університету, цьому Положенню
та закріплені у рішеннях Конференції Наукового товариства.

3.7. Членство в Науковому товаристві припиняється:
 за власним бажанням (на підставі особистої письмової заяви);
 у зв’язку з досягненням 35 років (для докторантів – 40 років);
 у разі відрахування студента, аспіранта, докторанта або звільнення

з роботи в Університеті молодого вченого.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
4.1.  Наукове товариство діє на загальноуніверситетському рівні та на

рівні структурних підрозділів Університету (навчально-наукових інститутів,
коледжів).

4.2. На рівні структурних підрозділів утворюються Наукові товариства
відповідних навчально-наукових інститутів та Університетських коледжів, які
діють на підставі  цього Положення та Положення про Наукове товариство
структурного підрозділу Університету.

4.3. Відповідно до напрямів роботи в структурі Наукового товариства
діють такі сектори:

4.3.1.  Сектор  роботи  з  молодими  вченими,  аспірантами,
докторантами, який здійснює діяльність за напрямами:

 надання  допомоги  аспірантам,  докторантам,  молодим  ученим
Університету  в  створенні  сприятливих  умов  для  професійної  науково-
дослідної діяльності;

 залучення  аспірантів,  докторантів,  молодих  учених  до  наукових
досліджень,  які  виконують  кафедри,  науково-дослідні  лабораторії
Університету;

 сприяння  встановленню  зв’язків  між  старшим  і  молодим
поколінням учених, забезпечуючи спадкоємність у науковій діяльності;

 проведення заходів наукової  конкуренції,  в  яких могли би брати
участь молоді вчені Університету;

 організація  роботи  аспірантів,  докторантів,  молодих  учених  у
наукових осередках;

 пошук  і  підтримка  талановитих  дослідників  серед  аспірантів,
докторантів, молодих учених, надання їм усебічної допомоги;
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 проведення роботи з інформування молодих учених Університету
про  наукові  дослідження  та  заходи,  що  проводяться  українськими  і
закордонними організаціями;

 участь у грантових програмах;
 співпраця  з  установами,  організаціями  та  підприємствами,  що

пов’язані з діяльністю Наукового товариства;
 проведення  моніторингу  якості  науково-дослідницької  діяльності

серед молодих учених Університету;
 розроблення та поширення навчально-методичних матеріалів;
 поповнення  банку  даних  про  молодих  учених  Університету  з

інформацією  про  їхні  біографічні  дані,  наукові,  навчальні  та  педагогічні
досягнення;

 визначення  серед  молодих учених Університету  претендентів  на
стипендії Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України тощо.

4.3.2. Сектор  роботи  зі  студентами,  який  здійснює  діяльність  за
напрямами:

 організація  та  проведення  заходів,  передбачених  планом  роботи
Наукового товариства;

 сприяння  комплексній  розробці  науковими  гуртками
дослідницьких  тем  із  провідної  проблематики  кафедр,  науково-дослідних
лабораторій;

 проведення зборів зі старостами та керівниками наукових гуртків;
 висування кандидатур із метою відрядження для участі в заходах

наукової конкуренції;
 налагодження  співробітництва  з  громадськими  об’єднаннями,

установами, підприємствами, зарубіжними установами та організаціями для
виконання завдань Наукового товариства згідно з цим Положенням;

 налагодження  взаємодії  зі  структурами  студентського
самоврядування Університету;

 обговорення  спільно  з  органами  студентського  самоврядування
Університету кандидатур на присвоєння премій, іменних стипендій та ін. та
за  погодженням  з  науковим  керівником  подання  на  розгляд  Вченої  ради
Університету;

 рекомендація  членів  Наукового  товариства  до  навчання  в
аспірантурі Університету;

 висвітлення  роботи  Наукового  товариства  в  засобах  масової
інформації;

 висування  питань,  що стосуються  роботи  Наукового  товариства,
студентської  наукової  роботи  в  Університеті  на  розгляд  Вченої  ради
Університету,  ректорату,  Учених  рад  інститутів,  педагогічної  ради
Університетського коледжу;

 підтримка  зв’язків  з  випускниками  –  членами  Наукового
товариства;
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 підтримка зв’язків  з  науковими товариствами вищих навчальних
закладів України та інших країн.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
5.1.  Вищим  керівним  органом  Наукового  товариства  Університету  є

Конференція членів (делегатів) Наукового товариства Університету.
5.2.  Конференція  скликається  Радою Наукового  товариства  не  рідше

одного  разу  на  рік.  Час,  місце  проведення,  порядок  денний  Конференції
встановлюються Радою Наукового товариства. 

У разі необхідності Радою Наукового товариства Університету або на
вимогу  1/3  членів  Наукового  товариства  може  скликатися  позачергова
Конференція.

5.3.  Загальну  чисельність  делегатів  на  Конференцію  Наукового
товариства та квоту представництва встановлює Рада Наукового товариства
Університету.

Делегати на Конференцію Наукового товариства обираються на Зборах
Наукових товариств структурних підрозділів у порядку, передбаченому цим
Положенням  та  Положенням  про  Наукове  товариство  структурного
підрозділу.

5.4.  Конференція  вважається  легітимною,  якщо в  ній  бере  участь  не
менше 2/3 обраних делегатів  Наукового товариства.

5.5.  На  Конференцію  Наукового  товариства  можуть  бути  запрошені
представники адміністрації Університету з правом дорадчого голосу.

5.5. Делегати Конференції Наукового товариства голосують особисто.
Рішення  Конференції  приймаються  простою  більшістю  голосів  присутніх
делегатів. 

5.6.  Рішення  про  дострокове  припинення  повноважень  Голови
Наукового  товариства  Університету,  Заступника  Голови,  членів  Ради
приймаються 2/3 присутніх делегатів на Конференції.

5.7. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань
діяльності Наукового товариства. 

5.8.  Конференція  може  делегувати  частину  своїх  повноважень  Раді
Наукового товариства, крім питань, що належать до її виключної компетенції.

5.9.  До  виключної  компетенції  Конференції  Наукового  товариства
належить:

 прийняття  в  члени  Наукового  товариства  до  обрання  Ради
Наукового товариства; 

 погодження  нової  редакції,  внесення  змін  і  доповнень  до
Положення  про  наукове  товариство  та  подання  їх  Конференції  трудового
колективу Університету для затвердження;

 обрання таємним голосуванням Голови Наукового товариства з-
поміж аспірантів,  докторантів  і  молодих учених,  які  є  членами Наукового
товариства Університету;

  обрання  таємним  голосуванням  Заступника  голови  Наукового
товариства  з-поміж  студентів,  які  є  членами  Наукового  товариства
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Університету;
 дострокове  припинення  повноважень  Голови  Наукового

товариства, Заступника голови;
 призначення секретаря Наукового товариства за поданням Голови

Наукового товариства та припинення його повноваження;
 затвердження  Положення  про  Наукове  товариство  структурних

підрозділів;
 прийняття рішення про утворення органів Наукового товариства

та їх ліквідацію;
 визначення основних напрямів діяльності Наукового товариства;
 затвердження, за поданням Ради Наукового товариства, щорічного

плану діяльності Наукового товариства, внесення змін і доповнень у нього;
 заслуховування щорічного звіту Голови Наукового товариства про

діяльність Наукового товариства.
5.10.  Рішення  Конференції  Наукового  товариства  оформлюються

протоколом, який підписується головуючим та секретарем Конференції.
5.11. У разі потреби копія протоколу Конференції направляється Вченій

раді Університету або Конференції трудового колективу Університету. 
5.12.  Обов’язок  зі  збереження  протоколів  Конференції  Наукового

товариства Університету покладається на секретаря Наукового товариства.
5.13.  Рішення  Конференції  Наукового  товариства  обов’язкові  до

виконання всіма його членами.
5.14.  Рада  Наукового  товариства  Університету  є постійно  діючим

колегіальним виконавчим органом, який здійснює координаційні функції та
керує  поточною  роботою  Наукового  товариства  в  періоди  між
Конференціями.

5.15.  Членами  Ради  є  Голова  Наукового  товариства  Університету,
Заступник  голови,  секретар  Наукового  товариства,  Голови  та  Заступники
голів  наукових  товариств  структурних  підрозділів  (навчально-наукових
інститутів і коледжу).

5.16 Рада Наукового товариства Університету:
 ухвалює  рішення  щодо  прийняття  осіб  у  члени  Наукового

товариства та припинення членства відповідно до Положення;
 ініціює скликання чергових і позачергових Конференцій Наукового

товариства;
 визначає  загальну  чисельність  делегатів  на  Конференцію

Наукового  товариства  Університету  та  квоту  представництва  від  Наукових
товариств структурних підрозділів;

 затверджує  символіку,  членський  квиток  та  іншу  атрибутику
Наукового товариства; 

 готує  щорічний  план  діяльності  Наукового  товариства  та  подає
його для затвердження Конференції; 

 забезпечує виконання рішень, прийнятих на Конференції;
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 здійснює контроль за виконанням членами Наукового товариства
цього Положення та рішень керівних органів;

 за потреби приймає рішення про утворення окремих не керівних
робочих органів (комітетів, секцій, комісій, творчих груп тощо) за напрямами
діяльності Наукового товариства;

 розглядає  скарги  членів  Наукового  товариства  в  межах  своєї
компетенції;

 здійснює управління  поточною діяльністю Наукового товариства
Університету;

 приймає  інші  рішення  щодо  діяльності  Наукового  товариства,
якщо вони не входять до компетенції Конференції.

5.17.  Рада Наукового товариства  приймає рішення на  засіданнях,  що
проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць. Засідання
Ради  Наукового  товариства  можуть  проводитись  зокрема  й  шляхом
використання сучасних засобів зв’язку (за допомогою Інтернету, телефонного
зв’язку тощо).

5.18.  Засідання  Ради  Наукового  товариства  вважається  легітимним,
якщо  в  ньому  бере  участь  не  менше  2/3  членів  Ради.  Рішення  Ради
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів
Ради, які взяли участь у засіданні.

5.19. Голова Наукового товариства Університету:
 обирається  Конференцією  Наукового  товариства  з-поміж

аспірантів,  докторантів  і  молодих  учених,  які  є  членами  Наукового
товариства Університету строком на 2 роки; 

 здійснює  загальне  керівництво  Науковим  товариством,  очолює
Раду  Наукового  товариства  та  координує  діяльність  Сектору  роботи  з
молодими вченими, аспірантами, докторантами;

 є членом Вченої ради Університету;
 підписує рішення, прийняті Радою Наукового товариства;
 розподіляє обов’язки між членами Ради;
 представляє інтереси Ради в органах державної влади та місцевого

самоврядування,  установах, підприємствах, організаціях, як в Україні, так і
за кордоном; 

 укладає від імені Наукового товариства договори про співпрацю та
інші  правочини  з  урахуванням  обмежень,  встановлених  законодавством
України, цим Положенням та рішеннями Конференції;

 розглядає  скарги  членів  Наукового  товариства  в  межах  своєї
компетенції;

 здійснює  іншу  діяльність,  що  не  суперечить  нормам  чинного
законодавства України, Статуту Університету та цього Положення.

5.20.  У разі  відсутності  Голови Наукового товариства  його обов’язки
виконує Заступник голови Наукового товариства.

5.19. Заступник голови Наукового товариства Університету  обирається
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Конференцією  Наукового  товариства  з-поміж  студентів,  які  є  членами
Наукового товариства Університету строком на 2 роки.

5.20.  Заступник  голови  Наукового  товариства  координує  діяльність
Сектору роботи зі студентами.

6. НАУКОВІ ТОВАРИСТВА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
УНІВЕРСИТЕТУ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ І

КОЛЕДЖІВ)
6.1.  Наукові  товариства  структурних підрозділів  діють відповідно  до

цього  Положення  та  Положення  про  Наукові  товариства  структурних
підрозділів.

6.2.  Члени  Наукового  товариства  Університету  одночасно
зараховуються  членами  Наукового  товариства  структурного  підрозділу
Університету, в якому вони навчаються або працюють.

6.3.  Вищим  керівним  органом  Наукового  товариства  структурного
підрозділу є Збори Наукового товариства структурного підрозділу (далі –
Збори).

6.4. Збори скликаються не рідше одного разу на рік Головою Наукового
товариства відповідного структурного підрозділу. У разі необхідності Збори
можуть скликатися на вимогу 1/3 членів Наукового товариства відповідного
структурного підрозділу.

6.5. Загальну чисельність делегатів на Збори та квоту представництва
встановлює  Голова  Наукового  товариства  відповідного  структурного
підрозділу.

6.6. Збори вважаються легітимними, якщо в них бере участь не менше
2/3  обраних  делегатів  Наукового  товариства  відповідного  структурного
підрозділу.

6.7.  На  Збори Наукового товариства  структурного підрозділу  можуть
бути  запрошені  представники  адміністрації  інституту  (коледжу),
Університету з правом дорадчого голосу.

6.8. Делегати Зборів голосують особисто. Рішення Зборів приймаються
простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

6.9.  Рішення  про  дострокове  припинення  повноважень  Голови
Наукового  товариства  структурного  підрозділу  та  його  заступника
приймаються 2/3 присутніх делегатів на Зборах.

6.10.  До  компетенції  Зборів  належить  вирішення  будь-яких  питань
діяльності  Наукового  товариства  структурного  підрозділу,  крім  тих,  що
належить  до  виключної  компетенції  Конференції  та  Ради  Наукового
товариства. 

6.11.  До  виключної  компетенції  Зборів  Наукового  товариства
структурного підрозділу належить:

 обрання  таємним  голосуванням  строком  на  2  роки  Голови
Наукового  товариства  структурного  підрозділу  з-поміж  аспірантів,
докторантів  і  молодих  учених,  які  є  членами  Наукового  товариства
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Університету  та  навчаються  (працюють)  у  відповідному  структурному
підрозділі;

  обрання таємним голосуванням строком на 2 роки Заступника
голови  Наукового  товариства  з-поміж  студентів,  які  є  членами  Наукового
товариства  Університету  та  навчаються  у  відповідному  структурному
підрозділі;

 обрання  делегатів  на  Конференцію  Наукового  товариства
Університету  з-поміж  членів  Наукового  товариства  відповідного
структурного підрозділу;

 дострокове  припинення  повноважень  Голови  Наукового
товариства відповідного структурного підрозділу та його Заступника;

 затвердження,  за  поданням  Голови  Наукового  товариства
структурного підрозділу,  щорічного плану діяльності  Наукового товариства
структурного підрозділу, внесення змін і доповнень у нього;

 заслуховування  щорічного  звіту  Голови  Наукового  товариства
структурного підрозділу про діяльність;

6.12.  Рішення  Зборів  Наукового  товариства  структурного  підрозділу
оформлюються  протоколом,  який  підписується  головуючим  та  секретарем
Зборів.

6.13. У разі потреби копія протоколу зборів направляється Вченій раді
інституту (Педагогічній раді коледжу), Зборам трудового колективу інституту
(коледжу), Конференції та (або) Раді Наукового товариства Університету. 

6.14.  Обов’язок  зі  збереження  протоколів  Конференції  Наукового
товариства  Університету  покладається  на  Голову  Наукового  товариства
відповідного структурного підрозділу.

6.15.  Рішення  Зборів  Наукового  товариства  структурного  підрозділу
обов’язкові до виконання всіма його членами.

6.16.  Голова Наукового товариства  структурного підрозділу  є  членом
Вченої ради відповідного інституту (Педагогічної ради коледжу).

6.17.  Голова  Наукового  товариства  структурного  підрозділу  та  його
Заступник є членами Ради Наукового товариства Університету.

7. СПІВПРАЦЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З КЕРІВНИЦТВОМ
УНІВЕРСИТЕТУ

7.1. Координацію  наукової  та  організаційної  роботи  Наукового
товариства Університету здійснює проректор з наукової роботи.

7.2. Проректор з наукової роботи має право:
 отримувати  інформацію  про  діяльність  Наукового  товариства

(плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність
тощо);

 скликати  позачергову  Конференцію  Наукового  товариства  у
випадках  недотримання  органами  Наукового  товариства  Статуту
Університету;

 брати  участь  у  заходах,  що  проводять  органи  Наукового
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товариства.
7.3. Керівництво Університету: 
 сприяє діяльності Наукового товариства Університету;
 створює  умови,  необхідні  для  ефективної  діяльності  Наукового

товариства;
 надає інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види

підтримки діяльності Наукового товариства.
7.4.  Забороняється  втручання  керівництва  Університету  у  внутрішню

діяльність Наукового товариства,  зокрема у формування органів Наукового
товариства, обрання посадових осіб, у процес прийняття ними рішень  крім
випадків,  коли  діяльність  Наукового  товариства  суперечить  законодавству,
статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

8. ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
8.1.  Фінансовою  основою  діяльності  Наукового  товариства  є  кошти,

визначені Вченою радою Університету.
8.2. Фінансування діяльності Наукового товариства може здійснюватися

з інших джерел, не заборонених законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ,
ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ

9.1. Внесення змін та доповнень до Положення або його нова редакція
затверджується  Конференцією  трудового  колективу  Університету  за
погодженням Конференції Наукового товариства Університету.

10. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
10.1.  Організація  та  проведення  виборів  керівного  складу

новоствореного  Наукового  товариства  здійснюється  протягом  року  з  дати
затвердження  цього  Положення  Конференцією  трудового  колективу
Університету.

10.2.  До  проведення  виборів  керівного  складу  новоствореного
Наукового товариства обов’язки Голови Наукового товариства виконує Голова
ради молодих учених Університету, а обов’язки  Заступника голови – Голова
Студентського наукового товариства Університету.
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Додаток Д

Стратегія реалізації дослідницького навчання 
магістрантів педагогічної освіти

Метою  забезпечення  стратегії  дослідницького  навчання  магістрантів
педагогічної  освітиє визначення системи заходів,  спрямованих на розвиток
науково-педагогічного мислення магістрантів щодо продукування нових ідей,
формування відповідальних та мобільних дослідників, здатних до інновацій,
дослідницької  діяльності,  креативного  вирішення  наукових  і  соціальних
проблем  міждисциплінарним  способом  відповідно  до  потреб  сучасного
суспільства. 

За своїм змістом розроблені заходи охоплюють різні сфери життєдіяльності магістрантів в
університеті,  ґрунтуються  на  принципах  наукової  творчості,  відкритості,  рівності  прав,
добровільності та можуть бути розподілені на три рівні: організаційний, змістово-методичний та
інформаційний. 
№ Назва заходу Індикатори виконання

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

1.1 Започаткувати електронне видання  
„Наукові розвідки магістрантів: пошуки та 
ініціативи” Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених 
для апробації наукових здобутків студентів. 
Передбачити наявність різних серій 
(секцій) відповідно до напрямів підготовки 
магістрантів

Розміщення на сайті 
університету електронного 
наукового видання за 
різними секціями.
Випуск наукового видання 
щороку

1.2 Розширити мережу баз практик за рахунок 
включення ЗНЗ, ДНЗ, які здійснюють 
експериментальну діяльність, науково-
дослідних інститутів, наукових бібліотек, 
інших наукових установ

Укладання договорів з 
експериментальними 
майданчиками, які 
функціонують на базі ДНЗ,
ЗНЗта інших установ

1.3 Розвивати серед магістрантів 
міжкультурний діалог та обмін знаннями в 
межах програми „Erasmus Mundus”
та інших міжнародних програм

Участь магістрантів 
у міжнародних заходах 
наукової конкуренції 
(конкурсах, семінарах, 
грантах та ін.)

1.4 Проводити презентації наукових 
досліджень кафедр і структурних 
підрозділів університету з метою залучення
магістрантів до наукової роботи

Участь магістрантів
у наукових тижнях кафедр, 
презентаціях наукових 
досліджень

1.5 Створення університетського банку 
міждисциплінарних дослідницьких 

Розроблення
та реалізація міждисциплі-
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проблем нарних дослідницьких 
проектів 

1.6 Запровадження конкурсу наукових 
проектів, які виконуються за рахунок 
коштів університету

Розроблення та введення в 
дію Положення про 
конкурс наукових проектів, 
які виконуються за рахунок
коштів Університету

ІІ. ЗМІСТОВО-МЕТОДИЧНИЙ РІВЕНЬ
2.1 У рамках змістового наповнення освітніх 

програм передбачити міждисциплінарні 
теми, до виконання яких будуть залучені 
магістранти

Експертиза освітніх 
програм щодо наявності  
міждисциплінарних тем, до
виконання яких залучені 
магістранти

2.2 Створити робочі групи для розроблення 
змісту освітньо-наукових програм 
підготовки магістрів відповідно до вимог 
Закону України „Про вищу освіту”

Розроблення змісту 
освітньо-наукових 
магістерських програм

2.3 Оновити тематику індивідуальних науково-
дослідних завдань, курсових, 
бакалаврських, магістерських робіт, яка 
відповідає напряму науково-дослідної 
діяльності кафедри. Залучати магістрантів 
до виконання практико зорієнтованих 
наскрізних досліджень протягом усієї 
університетської підготовки

Залучення не менше 20% 
магістрантів до науково-
дослідної роботи кафедр;
затвердження тематики 
магістерських робіт

2.4 Доповнити предмети з методології та 
методики проведення наукових досліджень 
темами „Етика наукових досліджень” та 
„Психологічні особливості творення 
наукових текстів” на другому рівні вищої 
освіти (магістратура)

Внесення зазначених тем
до робочих навчальних  
програм

2.5 Оновити критерії оцінювання 
магістерських робіт, зокрема врахувати 
питому вагу дослідницького компоненту, 
створення елементів нових знань

Визначення та 
затвердження на кафедрах 
критеріїв оцінювання 
магістерських робіт

2.6 Запровадити в межах навчальних 
дисциплін нові форми організації науково-
дослідної діяльності (виступ

Моніторинг робочих 
програм щодо 
запровадження в межах 
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на міні-конференції; виконання групових 
дослідницьких проектів; підготовка 
наукових есе, аналітичної записки; 
доповідь удвох; конкурс рефератів; ділова, 
рольова гра тощо), спрямовані
на розвиток наукового та критичного 
мислення

навчальних дисциплін 
нових форм організації 
науково-дослідної 
діяльності магістрантів

2.7 Створити наукові групи магістрантів для 
підготовки та захисту магістерських робіт у
формі спільних наукових проектів, 
спрямованих на вирішення проблем освіти

Презентація проектів, 
спрямованих на вирішення 
проблем (зокрема, освіти), 
внесення пропозицій на 
Вчену раду університету

2.8 Оновити змістнавчальних програм 
(семінарські та практичні заняття), програм
виробничих практик завданнями 
дослідницько-пошукового характеру

Моніторинг змісту робочих
навчальних програм, 
програм виробничих 
практик магістрантів щодо 
наявності завдань 
дослідницько-пошукового 
характеру

2.9 Активізувати роботу магістрантських 
наукових гуртків при кожній випусковій 
кафедрі через актуалізацію дослідницьких 
питань відповідно до профілю кафедри

Залучення не менше ніж 
20% магістрантів до роботи
в наукових гуртках кафедр

2.10 Налагодити співпрацю між викладачами 
випускових кафедр, співробітниками 
науково-дослідних лабораторій та 
відповідними магістрантськими науковими 
гуртками

Створення наукових 
творчих колективів 

2.11 Упровадити в освітній процес рейтинг 
наукової роботи магістрантів, 
передбачивши в ньому два рівні: базовий 
(обов’язковий для всіх магістрантів) і 
високий (для магістрантів, які виявляють 
особливу схильність до науки)

Використання результатів 
рейтингу
з метою розкриття 
наукового потенціалу 
магістрантів 

2.12 Провести конкурс магістрантських 
інноваційних ідей

Організація
та проведення конкурсу 
магістрантських 
інноваційних ідей у рамках
щорічної наукової 
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конференції
ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

3.1 Провести методологічні семінари
для науково-педагогічних працівників
для роз’яснення шляхів переходу
до нової парадигми, розробити
методичні рекомендації

Проведення науково-
методологічного
семінару „Навчання на 
дослідницькій основі: 
теорія та практика” 

3.2 Створити сайт Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих
учених

Розробленнясайту 
Наукового товариства 
студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих 
учених
як відкритого 
університетського ресурсу. 
Динаміка кількості 
відвідувань сайту

3.3 Проведенняінформаційних занять і  
семінарів задля формування у магістрантів 
навичок роботи з наукометричними базами 
даних

Використання ресурсів, що 
входять до наукометричних
баз даних, при підготовці   
кваліфікаційних і наукових 
робіт

3.4 Орієнтувати магістрантів на використання 
внутрішніх електронних інформаційних 
ресурсів університету (електронних 
каталогів, репозиторіїв, електронних 
навчальних курсів тощо) при написанні 
кваліфікаційних та наукових робіт

Відстеження
динаміки відвідування 
електронних ресурсів

3.5 Інформувати магістрантів про необхідність 
перевірки магістерських досліджень через 
систему „Антиплагіат” та внесення до 
банку магістерських робіт Університету

Забезпечення перевірки 
всіх магістерських робіт 
через систему  
„Антиплагіат”
та внесення їх
до банку магістерських 
робіт університету

3.6 Залучати магістрантів до участі в існуючих
і нових Вікі-проектах

Створення нових вікі-
проектів, збільшення 
кількості магістрантів,
які залучені
до зазначених проектів
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3.7 Доповнити структуру навчального 
портфоліо магістранта запитаннями, які 
відображають його наукові здобутки

Внесення змін
до структури навчального 
портфоліо
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Додаток Е

ПОЛОЖЕННЯ

про університетський конкурс інноваційних ідей магістрантів і аспірантів 

Мета та завдання Конкурсу

1.1.Метою університетського конкурсу інноваційних ідей магістрантів і

аспірантів  (далі  –  Конкурс)  є  широке  залучення  молоді  до  впровадження

результатів  наукових  досліджень  і  розробок  в  практичне  використання  та

комерційний  оборот  соціально-економічної  сфери  країни  задля  розвитку

пріоритетних напрямів розвитку університетської науки.

1.2.Завдання Конкурсу:

 -  виявлення  та  стимулювання  інноваційно  активної  молоді  як

кадрового резерву для соціально-економічного розвитку університету, країни;

 -  створення  бази  даних  інноваційних  ідей,  інноваційних  проектів,

рекомендованих для розробки та реалізації;

 - залучення фінансових ресурсів для проведення Конкурсу і реалізації

інноваційних проектів; 

 - формування іміджу університету як інноваційно активного.

2. Номінації Конкурсу

Конкурс проводиться за наступними номінаціями:

- технологічні інновації;

- педагогічні інновації;

- інновації в соціально-економічній сфері. 

3. Вимоги до учасників Конкурсу

3.1. Учасниками  Конкурсу  можуть  бути  магістранти  і  аспіранти

університету віком до 35 років.

3.2.  Приймаються тільки індивідуальні заявки.

3.3. Учасник згоден на публікацію звітних і інформаційних матеріалів

про хід і результати Конкурсу.

3.4.  Учасник може подати на Конкурс тільки одну заявку.
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3.5. Учасник  повинен  особисто  представляти  інноваційну  ідею  на

попередньому відборі і  підсумковій публічній презентації при проходженні

етапів Конкурсу.

4. Вимоги до заявки на Конкурс

4.1. Заявка на Конкурс містить наступні документи:

- заява учасника відповідно до Додатка 1 до цього Положення;

- короткий опис інноваційної ідеї (1 сторінка тексту, шрифт Times New

Roman, кегль 12, одинарний інтервал), найменування ідеї, що подається на

Конкурс, інформація про значущість вирішуваної проблеми, короткий опис

сутності  пропонованого  рішення,  інформація  про  його  новизну  та

конкурентні переваги, практична, комерційна і соціальна значущість ідеї;

- презентацію інноваційної ідеї в PowerPoint (не більше 10 слайдів), що

розкриває сутність, новизну, конкурентні переваги  пропонованого рішення,

опис  продуктів  (послуг),  які  можуть  бути  створені  на  його  основі,

інформацію  про  масштаби   використання  (застосування,  комерціалізації),

комерційну  і  соціальну  значущість  його  впровадження  для  університету,

регіону,  пропозиції  для  інвесторів,  коротка  характеристика  команди,  яку

передбачається залучити для реалізації ідеї.

4.2. Матеріали, представлені на Конкурс, учасникам не повертаються.

5. Організація Конкурсу

5.1. Конкурс проводиться на підставі цього Положення, затвердженого

вченою радою університету. 

5.2.  Організатором  конкурсу  є  науковий  відділ,  наукове  товариство

університету.

5.3. Конкурс проводиться в три етапи:

-  збір  заявок  і  заочний  розгляд  заявок  експертними  комісіями  з

номінацій з метою виявлення найкращих заявок в кожній номінації (вересень-

грудень);

-  попередній  відбір  трьох  найкращих  інноваційних  ідей  в  кожній

номінації експертними комісіями на очному засіданні (лютий);
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-  підсумкова  публічна  презентація  найкращих  інноваційних  ідей  в

номінаціях, вибраних на етапі попереднього відбору, конкурсною комісією у

рамках проведення Днів науки.

5.4. Для організації заочного розгляду і попереднього відбору науковий

відділ  університету  призначає  журі  Конкурсу  в  кожній  номінації,  а  також

публікує  в  засобах  масової  інформації  і  на  сайті  анонс  про  початок  і

закінчення термінів збору заявок на Конкурс.

5.5. Науковий відділ:

- забезпечує реєстрацію учасників і заявок, збирає і зберігаєконкурсні

матеріали;

-  формує  пропозиції  по  складу  експертної  комісії  з  номінації  і

кандидатури її голови;

-  організовує заочний розгляд заявок і попередній відбір;

-  організовує  інформування  учасників  і  громадськості  про  хід  і

результати заочного розгляду заявок і попереднього відбору;

- організовує і забезпечує засідання експертної комісії;

- організовує виконання рішень експертної комісії.

6. Конкурсна і експертні комісії

6.1.  Для  організації  і  проведення  Конкурсу  формується  конкурсна

комісія. 

6.2. Конкурсна комісія складається з голови, секретаря ічленів комісії.

Головою комісії  є  проректор з наукової  роботи університету.  Склад комісії

визначається  наказом  ректора  університету  і  не  може  перевищувати  7

чоловік,  включаючи  голову  комісії.  До  складуКомісії  входить  представник

наукового  товариства  студентів  і  аспірантів,  голови  експертних  комісій  з

номінацій.

6.3. Конкурсна комісія виконуєнаступні функції:

- затверджує  склад  експертних  комісій  з  номінацій  і  кандидатури  їх

голів;

- затверджує результати Конкурсу.
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Рішення конкурсної комісії затверджуються протоколом.

6.4. Рішення Конкурсної комісії правомочні за наявності не менше 2/3

від загального числа їїчленів. Рішення приймаються простою більшістю. При

рівності голосів голосголови конкурсної комісії є вирішальним. Усі рішення

комісії оформляються протоколом, який підписується її головою.

6.5.  Для  проведення  заочного  розгляду  і  попереднього  відбору

створюються експертні комісії з номінацій. 

6.6.  Кількість  членів  експертної  комісії  не  може  перевищувати  7

чоловік, включаючи голову комісії. Голова комісії призначає свого заступника

і секретаря з числа членів комісії.  До складу комісії  входять представники

кафедр, наукових структурних підрозділів університету, наукового товариства

студентів і аспірантів.

6.7. Рішення експертної комісії правомочні за наявності не менше 2/3

від загального числа їїчленів. Рішення приймаються простою більшістю. При

рівності голосів голосголови експертної комісії є вирішальним. Усі рішення

комісії оформляються протоколом, який підписується її головою.

6.8. Експертна комісія з номінації виконуєнаступні функції:

- затверджує список експертів, що залучаються для заочного розгляду

заявок; 

- розглядає  і  затверджує  результати  заочного  розгляду  заявок

експертами;

- розглядає звернення учасників конкурсу з питань процедур заочного

розгляду і попереднього відбору;

- призначає дату проведення попереднього відбору;

- заслуховує  презентації  учасників,  допущених  за  результатами

заочного розгляду до попереднього відбору;

- приймає рішення про висунення  кращих проектів в кожній номінації

на підсумкову публічну презентацію перед конкурсною комісією.

Рішення експертної комісії затверджуються протоколом. 

6.9. При заочному розгляді кожна заявка розглядається не менше чим двома експертами і
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оцінюється бально-рейтинговим методом  за наступними критеріями:

№
п/п

Критерії оцінки Бали

1 Новизна, оригінальність представленої ідеї 0 – 3
2 Наявність конкурентних переваг 0 – 3
3 Відповідність  пріоритетним  напрямам  розвитку

університетської  науки,  соціально-економічному  розвитку
регіону

0 – 3

4 Рівень затребуваності продуктів, створених на основі ідеї 0 – 3
5 Технічна здійсненність ідеї 0 – 3
6 Комерційний потенціал ідеї 0 – 3
7 Соціально-економічна значущість результату реалізації ідеї 0 – 3
8 Реалістичність запропонованого механізму реалізації ідеї 0 – 3
9 Вірогідність здійснення проекту 0 – 3
10 Якість презентації 0 – 3

Максимально можлива кількість балів рейтингу 30
Заявки  розглядаються  експертами  незалежно,  протокол  розгляду

матеріалів заявки спрямовується експертом в експертну комісію. 

У  разі  істотної  розбіжності  думок  експертів  голова  комісії  може

прийняти рішення про призначення додаткової експертизи.

6.10. При проведенні попереднього відбору експертна комісія додатково

до  критеріїв  ураховує  рівень  представлення  презентації  лідерські  якості

учасника.  

7. Нагородження

7.1.  За  кожною  номінацією  за  результатамипідсумкової  публічної

презентації конкурсною комісією визначаються 3 призові місця.

7.2.  Усі учасники публічної презентації  отримують дипломи лауреата

конкурсу інноваційних ідей. 

8.3.  Нагородження  проводиться  у  рамкахпроведення  Днів  науки  в

університеті.

Додаток 1

до положенняпро університетський конкурс
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 інноваційних ідей магістрантів і аспірантів 

Заявка учасника

Прошу прийняти заявку «________________________» до участі в 
(найменування ідеї)

університетському конкурсі інноваційних ідей магістрантів і аспірантів 

Інформація про учасника

ПІБ

Вік 

Назва ідеї

Підпис 
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Додаток Ж

Приклади завдань письмової роботи учасників олімпіади другого

(магістерського) рівня вищої освіти

Твір-роздум.

Тема 1.  Який  смисл,  на  Вашу  думку,  вкладають  сучасні  науковці  та

практики  у  слово  „освіта”  –  міцні  знання,  професіоналізм,  створення

власного образу Я, розуміння набутих знань чи щось інше?

О. Брудний: „Освіта – це не те, чого вас вчили, а те, що ви зрозуміли”;

Ф. Т. Михайлов: „Освіта – це зустріч поколінь”;

Макс фон Лауе: „Освіта – це те, що залишається, коли ви забули все,

чому вас учили”.

Тема 2. Одна з основних категорій освіти – знання. Які асоціації з цим

словом виникають у Вас? Співвіднесіть ваші асоціативні образи з чотирма

метафорами знання, які існують у культурі:

 антична  метафора  воскової  таблички,  на  якій  відбито  зовнішні

враження;

 метафора сосуду, який наповнюється;

 метафора Сократа щодо потреби людини в зовнішній допомозі (як

у пологах) задля знаходження та породження цього знання;

 Євангельська  метафора  вирощування  зерна:  знання  виникає  як

результат уяви, яка пізнає.
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Додаток З

Рейтинг науково-дослідної роботи магістрантів

Університетський
рівень

Всеукраїнський
рівень

Міжнародний
рівень

Участь у 
конкурсах 
наукових робіт 4 6 6

Перемога у 
конкурсах 
наукових робіт 6 12 12

Участь в 
олімпіадах

2 8 8

Перемога в 
олімпіадах

8 12 12

Виступ на 
наукових 
конференціях 2 10 12

Публікації 8 10 12

Участь у 
розробці 
науково-
дослідних 
проектів

4 6 10
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Додаток И

Положення

про Науково-навчальний центр Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

І. Загальні положення

1.1. Науково-навчальний центр (далі – ННЦ) є структурним науковим

та  навчальним  підрозділом  Луганського  національного  університету  імені

Тараса Шевченка.

1.2. Метою створення й діяльності ННЦ є здійснення фундаментальних

і  прикладних  досліджень,  поглиблення  інтеграції  освіти  і  науки  для

підготовки висококваліфікованих фахівців і конкурентоспроможних наукових

розробок.

1.3. ННЦ  у  своїй  діяльності  керується  чинним  законодавством,

нормативними  актами  Міністерства  освіти  і  науки  України,  статутом

університету та даним Положенням.

1.4. ННЦ  створюється  на  площах  і  науково-лабораторній  базі

Луганського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  має

відповідне матеріальне забезпечення.

ІІ. Основні завдання діяльності ННЦ

2.1. Комплексні дослідження фундаментальних і прикладних проблем.

2.2. Посилення  практико  зорієнтованої  спрямованості  прикладних

досліджень у контексті запитів економіки та соціальної сфери регіону.

2.3. Максимальна  інтеграція  науково-дослідної,  навчальної  та

інноваційної діяльності.

2.4. Реалізація  новітніх  стратегій  ефективного  співробітництва  з

установами НАН України,  НАПН України та закордонних країн  на  основі

створення  спільних  фондів,  міжвідомчих  контрактів,  спільних виробничих

колективів та закладів тощо.
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2.5. Здійснення  маркетингу  в  науково-технічній  сфері  відповідно  до

напряму досліджень та розробок, провадження інноваційної діяльності.

2.6. Поглиблена наукова підготовка студентів, магістрантів, аспірантів і

докторантів,  підвищення  наукової  кваліфікації  науково-педагогічних  і

наукових  працівників  шляхом  здійснення  ними  спільних  наукових

досліджень і розробок.

ІІІ. Основні напрями діяльності ННЦ

3.1. Проведення фундаментальних і прикладних  досліджень, зокрема

міждисциплінарних,  які  відповідають  світовому  рівню.  Створення

конкурентоспроможних  на  світовому  ринку  прикладних  розробок,  зразків

нової техніки, технологій та матеріалів.

3.2. Виконання робіт  на  замовлення  промисловості  й  підприємств  за

основними напрямками діяльності.

3.3. Підготовка  науково-педагогічних  кадрів  вищої  кваліфікації  через

аспірантуру  і  докторантуру  Луганського  національного  університету  імені

Тараса Шевченка.

3.4. Використання кадрового наукового потенціалу ННЦ для вирішення

актуальних  наукових  і  науково-технічних  проблем  розвитку  економіки  на

регіональному й національному рівнях.

3.5. Інтегрування  науково-навчальної  діяльності  ННЦ  з  науковою

діяльністю академічних наукових установ.

3.6. Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з

університетами-партнерами, фірмами, фондами.      

IV. Організаційна структура ННЦ

4.1. ННЦ підпорядковується безпосередньо ректору університету.

4.2.  ННЦ  очолює  директор,  який  здійснює  загальне  керівництво

відповідно до вимог законодавства,  забезпечує належний рівень трудової  і

виконавчої дисципліни, керує і організовує  роботу, спрямовану на виконання
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поточних  і  перспективних  завдань,  представляє  ННЦ  в  інших  установах,

закладах і   організаціях. 

4.3. Директор  ННЦ  комлектує  штат  співробітників  відповідно  до

штатного розкладу, затвердженого ректором університету.

4.4. У ННЦ створюється наукова рада (далі рада), яку очолює директор.

Рада є колективним дорадчим органом. Рада заслуховує звіти та інформацію

працівників  ННЦ   про  виконання  робіт,  одержані  наукові  та  науково-

прикладні  результати,  погоджує  кандидатури  працівників  на  відзнаки  за

наукові досягнення, заслуховує наукові доповіді здобувачів наукового ступеня

тощо.  Для  забезпечення  поточної  діяльності  ради на  одного з  працівників

ННЦ можуть покладатись функції ученого секретаря ради. 

4.5. Рада в межах затвердженого головного напряму наукової і науково-

технічної  діяльності  визначає  основні  напрями  діяльності  ННЦ,  здійснює

організацію і координацію науково-дослідної роботи. 

4.6. Для організації роботи за тематикою в ННЦ створюються науково-

навчальні  проблемні  лабораторії  та  тематичні  групи,  що  очолюються

докторами і кандидатами наук.

4.7. Науково-навчальна проблемна лабораторія має у складі  наукових,

науково-педагогічних  та  інженерно-технічних  працівників,  для  яких  ця

робота  в  ННЦ  є  основною.  Обов’язковим  для  науково-навчальних

проблемних лабораторій є залучення студентів (магістрантів) для виконання

наукових досліджень і розробок з оплатою.

4.8.  Тематичні  групи  можуть  входити  до  складу  проблемних

лабораторій  або  функціонувати  в  ННЦ  окремо.  До  роботи  в  тематичних

групах залучаються студенти для виконання наукових досліджень і розробок

з оплатою або на безоплатній основі.

V.Права ННЦ

5.1. Для виконання своїх завдань ННЦ має право:

 На пріоритетне  у межах університету забезпечення фінансування
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наукових  досліджень  та  розробок  за  рахунок  видатків  загального  фонду

державного бюджету, поповнення та оновлення матеріально-технічної бази.

 Установлювати норми навчального навантаження викладачів ННЦ

нижчі за діючі в університеті, за умов відповідного збільшення робочого часу

на  проведення  ними  наукових  досліджень  та  розробок,  керівництва  та

супроводження наукової роботи студентів.

 У встановленому  законодавством  порядку  здійснювати  ділові  та

наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн.

 У межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними

юридичними  особами  різних  форм  власності  та   фізичними  особами

відповідно  до  чинного  законодавства  щодо  виконання  науково-дослідних

робіт,  послуг, продажу науково-технічної продукції,  ліцензій тощо у межах

головного наукового напряму діяльності ННЦ.

 Залучати  для  виконання  робіт  вітчизняних  та  іноземних

спеціалістів  на  контрактній  основі,  за  договорами  підряду  та  на  інших

умовах, що не суперечать законодавству.

 Преміювати  працівників  ННЦ  за  досягнуті  наукові  та  науково-

прикладні результати.
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