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СТУДЕНТСЬКІ КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ 
ЯК ФОРМА ОВОЛОДІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ УМІННЯМИ 

Сучасні зміни в суспільстві, у шкільній освіті зумовили тенденцію до 
розширення низки проблем педагогічної діяльності. Впровадження 
інноваційних педагогічних технологій особистісно зорієнтованого навчання і 
виховання, забезпечення інтелектуального, творчого і морального розвитку 
учня, формування його особистісної і професійної самореалізації спонукає 
вчителів-практиків до творчого пошуку, який все частіше набуває 
дослідницького характеру і спрямований на забезпечення ефективніших 
педагогічних умов своєї праці. Особливо перспективними і результативними 
є їх співпраця з науковими колективами вищих навчальних закладів та участь 
у спільних дослідницьких програмах і проектах, здійснюваних під 
керівництвом учених, провідних фахівців різних галузей знань [1; 4; 6]. Тому 
сьогодні одним із критеріїв оцінки підготовки випускника університету до 
роботи в школі можна вважати його готовність до вирішення нестандартних 
завдань, які вимагають навичок самостійного наукового пошуку. У зв’язку з 
цим важливою ланкою професійної підготовки майбутніх учителів у системі 
вищої школи є їх залучення до дослідницької діяльності та оволодіння її 
педагогічною технологією. 

Педагогічна наука стверджує, що поняття "дослідницькі навички" не має 
виразних меж і може бути узагальнене у таких вимогах стосовно до студентів 
вищої педагогічної школи: 

1. Любити і шанувати педагогічну науку, знати історію її розвитку, 
захоплюватись науковими знахідками з проблем навчання і виховання дітей. 

2. Постійно підвищувати свій професійний рівень, критично аналізувати 
традиційні методи роботи, прагнути успіхів у педагогічній діяльності. 

3. Уміти проводити науково-педагогічне дослідження (самостійно 
проводити експеримент, збирати й аналізувати наукові факти, узагальнювати 
та систематизувати їх, вчитися давати теоретичне обґрунтування). 

4. Сміливо проводити дослідження пошукового характеру, не боятися 
йти новим шляхом, використовувати нові педагогічні технології у 
педагогічному процесі. 

5. Оволодівати іноземними мовами з метою використання зарубіжного 
педагогічного досвіду та популяризації своїх наукових знахідок. 

6. Уміти самостійно користуватися бібліотечними каталогами та 
довідково-інформаційними виданнями, робити виписки, накопичувати та 
систематизувати наукову інформацію. 

7. Знати: 
- основи наукової організації праці, зокрема, дослідницької; 
- основи планування наукових досліджень; 
- правила гігієни розумової праці та відпочинку; 
- структуру наукових установ. 



8. Уміти написати тези наукового повідомлення, реферат і активно брати 
участь у науковій дискусії (наприклад, у роботі наукового студентського 
гуртка, на засіданні наукової школи, науково-дослідної лабораторії, кафедри, 
на конференції молодих учених). 

9. Учитися мислити відповідно до наукової інформації, критично 
оцінювати її переваги та вади; розвивати уміння нестандартного мислення, 
пошуку нових (кращих) педагогічних рішень. 

10. Уміти організовувати наукові гуртки учнів і керувати їх діяльністю 
[2; 3; 5]. 

Досвід роботи вищої школи переконує, що ефективність студентської 
науково-дослідної роботи значною мірою пов’язана з системою її організації, 
в основі якої лежить висока кваліфікація викладачів-науковців ВНЗ, 
становлення і розвиток наукових шкіл університету. Робота над курсовим і 
особливо дипломним дослідженням за своєю сутністю є логічним 
продовженням формування і становлення дослідницьких умінь студента. 
Тому студент має чітко уявляти і знати університетську систему організації 
студентської науково-дослідної діяльності з першого і до останнього курсів 
навчання. 

Процес безпосереднього оволодіння дослідницькими уміннями та 
навичками студентів можна розділити на три послідовних етапи: 

1) вступний курс з основ науково-педагогічних досліджень та вступу до 
спеціальності (для студентів першого та другого курсів); 

2) залучення студентів до виконання елементів науково-дослідної 
діяльності у навчальному процесі (написання рефератів, підготовка наукових 
повідомлень, проведення дискусій з педагогічних проблем тощо); 

3) організація самостійної науково-дослідної діяльності студентів під 
керівництвом наукового керівника (наукової школи) на базі кафедри, 
науково-дослідної лабораторії університету тощо. 

Разом з тим, науково-дослідна робота студентів у межах навчального 
процесу є обов’язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми 
навчальної роботи, а саме: 

- написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін 
соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих 
спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором; 

- виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних 
завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; 

- виконання нетипових завдань дослідницького характеру у період 
педагогічної практики; індивідуальних завдань, спрямованих на оптимізацію 
діяльності закладів освіти; 

- розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких 
методів (планів-конспектів, нетрадиційних уроків і виховних заходів, 
програм і методики педагогічних досліджень тощо); 

- підготовка та захист курсових і дипломних робіт, пов’язаних з 
проблематикою досліджень науково-дослідних лабораторій, спеціальних 
кафедр тощо. 



Методика постановки і проведення науково-дослідної діяльності 
студентів у навчальному процесі визначається специфікою ВНЗ, його 
науковою і матеріально-технічною базою, набутими традиціями. 

У деяких ВНЗ (університетах) навчально-дослідницькій роботі передує 
спеціальний курс з основ організації та методики проведення наукових 
досліджень, з організації бібліографічної та патентно-ліцензійної справи. 

Чітка організація науково-дослідної діяльності студентів у навчальному 
процесі сприяє поглибленому засвоєнню студентами спеціальних навчальних 
дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати 
власну думку про кожну дисципліну. При цьому особлива увага приділяється 
залученню студентів до збору, аналізу та узагальнення кращого практичного 
досвіду, проведення соціологічних та експериментальних досліджень, 
підготовки доповідей та повідомлень. 

Науково-дослідна робота поза навчальним процесом є одним із 
найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців і 
передбачає: 

- участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих 
секцій, науково-дослідних лабораторій, наукових шкіл та ін.; 

- участь студентів у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових 
наукових робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, 
факультетів, наукових лабораторій, загальноосвітніх шкіл, інших закладів 
освіти; 

- написання статей, тез доповідей, інших публікацій. 
Найрозповсюдженішими формами організації студентської науково-

дослідної діяльності є наукові гуртки, проблемні групи, секції, студії, бюро, 
центри. Кожна з них є невеликим (10-15 осіб) творчим студентським 
колективом, який працює над однією або кількома суміжними науковими 
темами, за планами, що складаються на семестр або навчальний рік. Кожним 
науковим підрозділом керує викладач, помічником якого є студент. 

Науково-дослідна діяльність студентів диференціюється залежно від 
курсу навчання, спеціальності та спеціалізації. Якщо напрям дослідження має 
міжкафедральний характер, то здійснюється спільне керівництво 
студентською науково-дослідною діяльністю викладачами декількох кафедр. 

Всі названі форми науково-дослідної роботи спрямовані не тільки на 
набуття студентом навичок володіння окремими елементами дослідницької 
діяльності, але, насамперед, передбачають засвоєння умінь проведення 
самостійного наукового дослідження, результати якого в кінцевому підсумку 
мають бути відповідно оформлені. 

 Курсова та дипломна роботи з педагогічних дисциплін є одними з 
найважливіших форм навчальної та наукової підготовки студентів до роботи 
в сучасній загальноосвітній школі. Вони є різновидом самостійної науково-
дослідної діяльності студентів і, маючи єдині вимоги до структури, апарату 
дослідження і оформлення, відрізняються своєю значимістю в навчальному 
процесі, рівнем складності, мірою пошукової самостійності. 



Виконання курсової роботи з педагогіки великою мірою визначається 
навчальною метою, сприяє поповненню теоретичних знань студентів, 
спонукає їх до вивчення практичного досвіду і формує навички самостійної 
дослідницької діяльності. 

Дипломна робота в системі університетської освіти є завершальним 
етапом професійної підготовки спеціалістів, а її захист на засіданні державної 
екзаменаційної комісії – формою підсумкової атестації випускника. Вона 
характеризує рівень теоретичної і практичної підготовки вчителя, його 
здатність до творчого пошуку, уміння використовувати дослідницькі методи 
для наукового усвідомлення особистого практичного досвіду і досвіду колег 
та визначати умови підвищення успіху своєї професійної діяльності. 

Вцілому основними завданнями курсових та дипломних робіт є: 
- індивідуалізація навчання, поглиблення теоретичної підготовки 

студентів, розширення їх науково-педагогічного світогляду і формування 
навичок самостійної дослідницької роботи; 

- вироблення у студентів творчого, пошукового підходів до вирішення 
педагогічних проблем і нових завдань, які виникають у професійній 
діяльності вчителя. 

Успішне виконання курсових та дипломних досліджень з педагогіки 
вимагає від студентів не тільки достатніх знань з досліджуваного предмету і 
всіх курсів психолого-педагогічних, методичних, суспільних дисциплін, але 
й оволодіння прийомами самостійної навчальної роботи та ознайомлення з 
основами науково-педагогічної діяльності, що передбачені навчальним 
планом. 

Успіх роботи значною мірою залежить від вибору теми. Найчастіше 
студент знайомиться з тематикою курсових та дипломних досліджень, 
запропонованою кафедрою і, керуючись міркуваннями про її актуальність, 
власними науковими інтересами і практичним досвідом, обирає тему. При 
цьому значення мають також виконані раніше реферати, доповіді та 
повідомлення на студентських конференціях і засіданнях наукового гуртка 
чи проблемної групи. Разом з тим, студент може запропонувати свою тему і, 
отримавши дозвіл, узгодити з науковим керівником її остаточне 
формулювання. Дипломні роботи дуже часто пов’язані з курсовими, є їх 
продовженням, тому добре, коли тема курсової роботи є перспективною для 
наступного дипломного дослідження і може стати його частиною. 

Актуальність теми студентського дослідження визначається потребами 
практики і певними прогалинами в теорії, тобто, наявністю наукової 
проблеми. Своєю чергою, наукова проблема є усвідомленням неповноти 
наукових знань для успішного розв’язання конкретного практичного 
завдання. Коли це актуальне у педагогічній практиці завдання (у шкільній 
практиці вона, як правило, пов’язана з труднощами, суперечностями 
виховного процесу, впровадженням нових педагогічних технологій) не 
вдається вирішити за допомогою відомих засобів, коли не дають результату 
спроби організаційних удосконалень, виникає питання про вироблення 
нових, науково обґрунтованих підходів, про нові знання. Студентам важливо 



навчитися відрізняти наукову проблему і практичне завдання, розуміти, що 
вдосконалення якого-небудь напрямку роботи вчителя є завданням практики, 
а не науки. Мета ж наукового дослідження – виявити умови, які сприяють 
підвищенню ефективності практичної діяльності, умови подолання 
труднощів і суперечностей, що виникають у педагогічному процесі. 

Однією з найпоширеніших помилок є також підміна обґрунтування 
актуальності конкретної теми актуальністю цілого напрямку навчально-
виховної роботи. В наш час практично всі напрямки педагогіки є важливими 
і актуальними, а тому виділення будь-якого з них із загальної педагогіки є 
відповіддю на вимогу часу. Однак потрібно відрізняти значення наукової 
проблеми і важливість певного напрямку практичної діяльності. Наприклад, 
моральне виховання учнів з одного боку і педагогічні умови, що 
забезпечують підвищення ефективності цієї роботи з іншого. У першому 
випадку – це напрямок роботи, а в другому – тема спеціального наукового 
дослідження. 

Можлива і така ситуація: вирішення практичного завдання існує як 
передовий педагогічний досвід. Але його просте запозичення і механічне 
копіювання не дають бажаного результату, тому що передається загальна 
думка, яка взята із досвіду, але не сам досвід. Отже, потрібні аналіз і 
узагальнення цього досвіду, відкриття в ньому основних закономірностей, 
виявлення принципових ідей його змісту. Все це треба знати студенту як 
майбутньому вчителеві. Зазначені вміння входять до складових 
дослідницького компоненту його професійної діяльності, дозволяючи творчо 
використовувати передовий досвід роботи. 

Дуже важливо, щоб тематика курсових і дипломних робіт була пов’язана 
з потребами загальноосвітньої школи, тобто, щоб тема наукового 
дослідження була виконана на замовлення школи. Це підвищує практичну 
спрямованість роботи, відповідальність за її результати. 

Тематика студентських курсових і дипломних робіт може бути пов’язана 
із науковими проблемами кафедр, науково-дослідних лабораторій, інших 
наукових підрозділів університету, що, безперечно, має не тільки навчально-
виховне значення для формування професійних якостей майбутнього 
вчителя-дослідника, але і прикладне значення для наукового дослідження 
вцілому, при цьому студент залучається до розробки фундаментальних 
педагогічних досліджень науковців, до роботи над держбюджетними темами. 
Зокрема, студенти педагогічного факультету Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини беруть участь у розробці 
актуальних тем науково-дослідної лабораторії "Проблеми сільської 
початкової школи", членами якої є провідні викладачі-науковці факультету. 
Тематика курсових і дипломних робіт цієї лабораторії широко пов’язана з 
такими основними проблемами: 

- впровадження нових педагогічних технологій у сільській школі; 
- організації педагогічного процесу в малокомплектних класах та 

школах; 
- особистісно зорієнтованого навчання і виховання молодших школярів; 



- розвитку обдарованих дітей тощо. 
На наш погляд, студенту треба забезпечити таку систему організації 

науково-дослідної роботи, яка б давала право вибору ним певного напрямку 
наукового дослідження (магістральної теми) та її основного керівника 
(наукової школи), який координує наукову діяльність на всіх етапах навчання 
( з першого до останнього курсів). Обов’язковим елементом у цій системі є 
виконання курсового та дипломного дослідження, які можуть узгоджуватися 
відповідно до обраної основної теми наукового пошуку на всіх етапах роботи 
студента в науковій школі викладача. Така концептуальна система організації 
науково-дослідної роботи дозволяє вже на початкових курсах навчання в 
університеті залучати до наукового пошуку здібних студентів, творчо 
використовувати їх науковий потенціал. Вона дає можливість оптимально 
визначити наукові інтереси кожного студента індивідуально, перевірити 
ефективність наукової школи кожного викладача-науковця. Зрозуміло, що 
такий підхід не повинен бути обов’язковим і студент може за його бажанням 
змінювати свої наукові інтереси, переходити до іншої наукової школи чи 
працювати традиційно за передбаченими програмою формами організації 
студентської науково-дослідної роботи.  

Зі зростанням вимог до актуальності тематики та практичної значущості 
курсових і дипломних робіт постає питання про їх наукову новизну. Тут 
можна відмітити два протилежних підходи: 

а) курсова робота (і навіть дипломна) не можуть у принципі мати 
наукової новизни, бо це робота навчальна, яка лише певною мірою імітує 
науковий пошук; у ній можливе лише "суб’єктивно нове", тобто, нове для 
самого студента, а не для науки; 

б) кожна курсова і дипломна робота повинна бути відкриттям, вступом у 
невідоме, вона має відповідати всім вимогам, що ставляться до наукового 
дослідження. 

На нашу думку, кожна точка зору є дискусійною. Звичайно, від 
дипломної, а тим більше курсової роботи, занадто оптимістично вимагати 
наукового відкриття. Проте, студенти у процесі їх виконання дійсно часто 
ніби “знову відкривають” уже відоме науці. Саме через це, результати їх 
досліджень сприяють поповненню наукових знань у вигляді конкретизації 
відомого стосовно до нових умов, раніше не вивчених об’єктів дослідження, 
вікових категорій. Важливими для науки можуть стати уточнення, 
доповнення чи поновлення фактичного матеріалу. 

Для підвищення якості підготовки майбутніх учителів-дослідників 
принципово важливим є подолання реферативного характеру курсових і 
дипломних робіт, надання студентові більшої самостійності під час їх 
виконання, підсилення їх пошукової спрямованості та проблемного 
характеру і, нарешті, наявність у них елементів новизни. Це видається цілком 
реальним, коли вибрано достатньо вузький аспект дослідження, справді 
маловивчене питання або якщо в полі зору автора курсової чи дипломної 
роботи є нове педагогічне явище, уже відображене в опублікованих працях, 
але яке ще не стало предметом ширшого наукового розгляду. 



Студентські дослідження з педагогічних дисциплін, як правило, мають 
комплексний характер, що обумовлено особливістю предмету. З одного боку, 
педагогічна наука нерозривно пов’язана з психологією, що спрямовує 
педагога на особистісно зорієнтовані педагогічні технології, індивідуальний 
підхід, а з іншого боку, педагогіка конкретизується в окремих методиках, які 
мають свою специфіку дослідження тощо. І в першому, і в другому випадках 
теми педагогічних досліджень найчастіше стають інтегрованими, що істотно 
розширює науковий світогляд майбутніх учителів. 

Успішний захист дипломної роботи свідчить про те, що випускник 
засвоїв освітньо-професійну програму зі спеціальності та її дослідницький 
компонент. Він володіє системою наукових знань з психолого-педагогічних, 
методичних дисциплін, уміннями отримувати й обробляти наукову 
інформацію, навичками педагогічного дослідження. Необхідно відмітити, що 
талановита і змістовна дипломна робота може бути заявкою на майбутню 
магістерську роботу чи навіть кандидатську дисертацію. Такі випадки не є 
поодинокими. 

Таким чином, студентські наукові дослідження в сучасних умовах є 
важливою складовою професійної підготовки майбутнього вчителя у вищій 
школі. Досвід, який здобувають студенти у процесі їх виконання, 
характеризує не тільки науково-теоретичну компетентність випускників, але 
і їх практичні вміння використовувати різні дослідницькі методи при 
виконанні буденних і перспективних професійних завдань.  
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