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СУТНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ДОСВІДУ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Як відомо, науково-дослідна робота студентів є засобом формування в майбутнього 

вчителя наукового світогляду, дослідницької позиції, пізнавальної активності й самостійності, 

професійно-кваліфікаційного зростання, вдосконалення знань та самореалізації. Саме в 

процесі дослідницької діяльності формується й дослідницький досвід (О. Очирова, 

І. Пастухова та ін).  

Так, у науковій літературі дослідницький досвід визначається й як сукупність практично 

засвоєних знань, умінь і навичок і способів діяльності (С. Лебедєва, С. Тарасов), і як здібності, 

що дозволяють легко пристосуватися до навколишньої дійсності (А. Немцов), і як 

особистісний набуток того, хто навчається (О. Хвостикова), і як характеристика особистості, 

що формується в результаті накопичення й осмислення нових знань і вмінь, що отримані в 

процесі дослідницької діяльності (С. Нужнова).  

Дослідницький досвід характеризується багатомірністю, поліфункціональністю, 

універсальністю й надпредметністю його структурних компонентів (О. Хвостикова). Серед 

основних компонентів досвіду дослідницької діяльності виокремлюються: набуті в процесі 

дослідницької діяльності знання з певної наукової сфери; можливість здійснення діяльності 

(можливість розуміння дійсності); вміння, необхідне для організації дослідницької діяльності 

(робота з обладнанням, каталогами та науковою літературою, основи рефлексивної культури 

та комунікативні вміння); дослідницькі вміння; сформоване емоційно-ціннісне ставлення до 

дослідницької роботи (О. Кононенко). Водночас, формування такого емоційно-ціннісного 

ставлення напряму залежить від сформованості рефлексивних умінь, зокрема уміння 

звертатися до своїх внутрішніх резервів, здатності за допомогою самоаналізу змінювати 

свій внутрішній стан, самооцінки. Самооцінка особистості є визначальною для 

усвідомлення самої себе суб’єктом дослідницького досвіду та відображає готовність до 

його оновлення та реконструкції. 

Дослідницький досвід майбутнього вчителя є дійовим тільки тоді, коли особистість 

на основі переосмислення, логічного структурування попереднього досвіду набуває 

нового. Тут джерелом новизни стає перетворення вже набутого досвіду. При цьому 

зазначимо, що така робота з досвідом може відбуватися за певних обставин, а саме: 
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спроможності особистості сприймати власний і чужий досвід та ії активності, яка 

виявляється в потребі постійно оновлювати й збагачувати свої знання, у розумінні 

необхідності дослідницької роботи для майбутньої професії, у високому рівні навчальної 

мотивації, у потребі використання та позитивного перетворення власного й чужого 

досвіду в процесі пізнавальної, дослідницької та творчої діяльності тощо. 

Формування дослідницького досвіду – це складний процес, що має відбуватися 

комплексно і за певними етапами, серед яких: підготовчий, емпіричний, теоретичний і 

творчий (О. Кононенко). Всі ці етапи мають на меті: 

• набуття тих знань, що дістаються у процесі дослідницької діяльності, зокрема, 

виконання науково-дослідної роботи;  

• активізацію пошуково-пізнавальної самостійності;  

• формування дослідницьких і рефлексивних умінь.  

Так, дослідницькі й рефлексивні вміння визначаються базовими компонентами 

особистості майбутнього вчителя, що відображають провідні характеристики процесу її 

професійного становлення, цілісного сприйняття процесу та результатів навчальної, 

пізнавальної й дослідницької діяльності; виявляються особистісною характеристикою 

дослідника, яка в умовах ціннісного ставлення до діяльності та особистісної 

зацікавленості ініціює здібності до творчої самореалізації; призводять до усвідомленій 

готовності майбутнього вчителя здійснювати активну дослідницьку діяльність в 

майбутньому.  

 


