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Статтю присвячено актуальній проблемі особливостей наукової роботи студентів майбутніх учителів 

початкових класів на заняттях з дисциплін філологічного циклу, таких як: „Сучасна українська літературна мова з 

практикумом”, „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Культура мови”, ,,Основи лінгвістичних 

досліджень” та інші. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено специфіку 

дослідницької діяльності та вплив науково-дослідницької роботи викладачів на розвиток інтересу студентів до 

науки. У статті приділяється увага формам і видам науково-дослідної роботи студентів з дисциплін філологічного 

циклу, розкривається особливості самостійної та комплексної роботи студентів з науковими керівниками. Зроблені 

у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки 

методики особистісного розвитку студентів педагогічних спеціальностей. 

Ключові слова: наукова робота, наукова робота зі студентами майбутніми учителями початкових класів, наукова 

робота у ВНЗ, наукова робота на заняттях філологічного циклу. 

 

Зміни, що відбуваються в сучасному суспі-

льстві, потребують активної переорієнтації 

освіти на фундаментальні світові цінності: 

лібералізацію, права людини, свободу 

отримання освіти тощо.  

Важливе місце у цьому процесі займає 

освітня діяльність, оскільки доступ до цих 

цінностей можливий тільки через неї. Тому на 

викладача покладається особлива місія, особ-

ливо це стосується наукової діяльності зі 

студентами. 

Проблемі науково-дослідної діяльності у 

системі вишів присвячено значну кількість 

досліджень вітчизняних і зарубіжних дослід-

ників з різних аспектів. Зокрема, загально-

методологічні підходи представлені в роботах 

В. Загвязінського, С. Кара-Мурзи, Б. Кедрова; 

специфіці дослідницької діяльності, формам, 

видам співпраці викладачів і студентів, впливу 

науково-дослідницької роботи викладачів на 

розвиток інтересу студентів до науки приділе-

но увагу в роботах Л. Аксенова, Г. Бухарової, 

Н. Кисильової; питання наукової діяльності 

викладача розкрито в дослідженнях С. Бала-

шової, І. Зимньої, Ю. Козловського, К. Мако-

гон, Л. Романишиної. 

Мета статті ‒ розкрити особливості науко-

вої роботи зі студентами майбутніми учителя-

ми початкових класів на заняттях філологіч-

ного циклу. 

У сучасній педагогіці вищої школи виділя-

ють такі форми наукової роботи у вищих нав-

чальних закладах: 

‒ участь у різних видах навчальної ауди-

торної роботи (лекції, семінари, лабораторні 

заняття) з елементами наукових досліджень; 

‒ індивідуальна робота викладачів зі сту-

дентами, які займаються науковими дослід-

женнями; 

‒ науково-дослідна робота студентів у науко-

вих гуртках, конструкторських бюро тощо; 

‒ участь студентів-дослідників у постійних 

наукових проблемних групах; 

‒ участь студентів у науково-практичних кон-

ференціях, наукових читаннях, семінарах та ін.; 

‒ проведення наукових пошуків у процесі 

виконання різних видів практики в навчально-

виховних закладах та на виробництві [3, 326]. 

Звичайно, що кожна з представлених форм 

не є однозначною й потребує творчого підходу 

до її впровадження. Ці форми реалізуються 

через окремі види наукової роботи:  

‒ аналіз наукової літератури; 



Альманах науки 

 

32 

‒ систематизація матеріалів опрацювання 

літературних джерел; 

‒ добір наукової літератури, складання 

бібліографій з визначених тем; 

‒ підготовка наукових повідомлень і 

рефератів; 

‒ наукові доповіді, тези; 

‒ наукові статті; 

‒ методичні розробки з актуальних питань 

професійної діяльності; 

‒ наукові звіти про виконання елементів 

досліджень під час практики; 

‒ конструкторські розробки приладів, 

пристроїв та ін.; 

‒ дослідні комп´ютерні програми; 

‒ курсові; 

‒ кваліфікаційні; 

‒ дипломні; 

‒ магістерські роботи та ін. [3, 324]. 

У ДЗ „Луганський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка” майбутні вчи-

теля початкової школи здобувають кваліфі-

кації в навчально-науковому інституті педаго-

гіки і психології. Навчальним планом спеціа-

льності „Початкова освіта” передбаче-но низ-

ку дисциплін філологічного циклу: „Сучасна 

українська літературна мова з практикумом”, 

„Українська мова (за професійним спрямуван-

ням)”, „Культура мови”, Основи лінгвістичних 

досліджень тощо. 

Наукова робота зі студентами розпочинається 

з 1 курсу з використанням різних форм і видів. 

Розглянемо використання окремих видів і 

форм наукової роботи на заняттях філологіч-

ного циклу. 

Звичайно, що найпоширенішим видом нау-

ково-дослідної роботи, у якій беруть участь усі 

студенти є їх участь у різних видах аудиторної 

роботи з елементами наукових досліджень: 

лекційні та семінарські заняття з дисциплін фі-

лологічного циклу. 

Під час цього виду наукової роботи викла-

дачі кафедри використовують такі форми, як: 

аналіз наукової літератури ‒ застосовується 

під час підготовки теоретичних питань до се-

мінарських занять, доповідей за темами семі-

нарських занять, повідомлень. 

Досвід роботи зі студентами майбутніми 

вчителями початкових класів показує, що такі 

форми роботи, як систематизація матеріалів 

опрацювання літературних джерел, добір нау-

кової літератури, складання бібліографії з виз-

начених тем є надзвичайно ефективним і до-

речним під час самостійної роботи студентів з 

дисциплін філологічного циклу. 

На кафедрі філологічних дисциплін створе-

но науково-проблемні групи, що закріплені за 

провідними викладачами кафедри та відпові-

дають напрямам зацікавленості студентів та 

колу досліджень викладача. Студенти мають 

змогу досліджувати сучасні проблеми дитячої 

літератури, лінгводидатики початкової школи, 

лінгвістики тощо. 

Результати такої роботи представлені у виг-

ляді статей надрукованих у збірнику праць мо-

лодих дослідників ДЗ „Луганський націона-

льний університет імені Тараса Шевченка”, у 

кафедральному збірнику щорічної студентсь-

кої конференції „Мова і література у проекції 

різних наукових парадигм” у наукових читан-

нях до Днів науки, де студенти також можуть 

представити свої наукові доробки: наукові до-

повіді, тези, статті. 

Така форма наукової роботи, як методична 

розробка з актуальних питань професійної дія-

льності знаходить своє втілення в розробці за-

нять для уроків мови й читання в початковій 

школі надрукованих в „Методичній скарбнич-

ці педагога”. 

Звичайно, наукова робота не залишається 

без уваги й під час різних видів практики в 

навчальних закладах та на виробництві. 

Студенти апробують свої власні розробки, 

діляться результатами своїх наукових 

досліджень із учителями. 

На окрему увагу заслуговує такий вид нау-

кової роботи як підготовка наукових повідом-

лень і рефератів, що дозволяє поєднати в собі 

одразу декілька видів одночасно. Цей вид 

знаходить своє застосування під час всіх 

дисциплін філологічного циклу. 

Отже, аналіз досвіду роботи викладачів ка-

федри філологічних дисциплін ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шев-

ченка” щодо наукової роботи зі студентами 

майбутніми учителями початкових класів на за-

няттях філологічного циклу показав, що засто-

сування більшості видів і форм науково-дослід-

ної роботи сприяє активній співпраці зі студен-

тами та їх ефективній науковій діяльності. 

Перспективи подальшого дослідження вба-

чаємо в розробці системи науково-дослідної 

роботи зі студентами спеціальностей 

„Почтакова освіта” та „Дошкільна освіта”. 
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Мордовцева Н.В., Починкова М.Н.  

Статья посвящена актуальной проблеме особенностей научной работы студентов будущих учителей начальных 

классов на занятиях по дисциплинам филологического цикла, таких как: "Современный украинский литературный 

язык с практикумом", "Украинский язык (по профессиональному направлению)", "Культура речи", ,, Основы 

лингвистических исследований "и другие. На основе анализа, обобщения и систематизации научных источников 

освещены специфику исследовательской деятельности и влияние научно-исследовательской работы 

преподавателей на развитие интереса студентов к науке. В статье уделяется внимание формам и видам научно-

исследовательской работы студентов по дисциплинам филологического цикла, раскрывается особенности 

самостоятельной и комплексной работы студентов с научными руководителями. Сделанные в статье выводы 

могут быть использованы при теоретического обоснования и практической разработки методики личностного 

развития студентов педагогических специальностей.  

Ключевые слова: научная работа, научная работа состудентами будущими учителями начальных классов, научная 

работа в ВНЗ, научная работа на занятиях филологического цикла. 

 

Mordovceva N., Pochinkova M.  

The article is devoted to the actual problem of peculiarities of the scientific work of students of future teachers of elementary 

school classes on disciplines of the philological cycle, such as: "Modern Ukrainian Literary Language with a Practicum", 

"Ukrainian Language (in Professional Orientation)", "Culture of Language", "Fundamentals of Linguistic research "and 

others. On the basis of analysis, generalization and systematization of scientific sources, the specifics of research activities 

and the influence of the research work of teachers on the development of students' interest in science are highlighted. The 

article focuses on the forms and types of research work of students in the disciplines of the philological cycle, reveals the 

peculiarities of independent and complex work of students with academic leaders. The conclusions made in the article can be 

used during theoretical substantiation and practical development of methods of personal development of students of 

pedagogical specialties. 

Key words: scientific work, scientific work by the students of future teachers of primary classes, scientific work in University, 

scientific work in the classes of the philological cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 


