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ПЕДАГОГ ІЗ ВЕЛИКОЮ БОЖОЮ ІСКРОЮ – таким є для всіх 

нас, освітян Іван Андрійович Зязюн. НАШ УЧИТЕЛЬ не давав нашій школі і 
українській педагогіці остаточно зійти на манівці національного нігілізму, 
що, як злоякісна пухлина, підточує живе тіло національного. Висока 
культура, інтелігентність, толерантність, чуття нового, відсутність догм і 
шаблонів – це наш Іван Андрійович Зязюн. Ми до нього горнулися всі – і 
молодь, і старше покоління, бо мала ця Людина велику притягальну силу, 
БОЖУ ІСКРУ. 
 

Світлій пам’яті УЧИТЕЛЯ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ! 
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ПЕРЕДМОВА 

У сучасному інформаційному суспільстві зростають вимоги до якості 
освіти загалом і філологічної зокрема. Загальноосвітня школа потребує 
вчителів-словесників, які здатні ефективно працювати в умовах зростання 
обсягів наукової інформації, прагнуть до професійного самовдосконалення і 
самореалізації, володіють уміннями аналізу, інтерпретації та продукування 
фахових текстів, проектують і проводять уроки та виховні заходи, 
створюючи атмосферу дослідницько-пізнавальної співпраці, власним 
прикладом формують дослідницьку позицію, літературно-творчі здібності, 
високий рівень мовно-мовленнєвої і читацької культури молодих громадян 
України. 

Важливість цих професійних і особистісних рис актуалізує 
необхідність удосконалення змісту, форм і методів формування 
дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників у процесі професійної 
підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах, зокрема під час 
вивчення професійно орієнтованих навчальних дисциплін, проведення 
навчальних і педагогічних практик, визначених галузевими стандартами 
вищої освіти. 

На важливості єдності освіти й науки у формуванні особистості 
вчителя, самомотивованого на творчий пошук і новаторство, наголошується 
у міжнародних документах з проблем розвитку освіти в умовах глобалізації 
та європейської інтеграції (Стратегія ЮНЕСКО щодо вчителів на 2012 – 
2015 рр.), у Національній доктрині розвитку освіти (2002) [210], в 
Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» (1996), в 
Державній цільовій науково-технічній та соціальній програмі «Наука в 
університетах» на 2008 – 2017 рр., у Національній стратегії розвитку освіти 
в Україні на 2012 – 2021 роки, а також у Концептуальних засадах розвитку 
педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір 
(2004), Концептуальних підходах до розвитку багаторівневої педагогічної 
освіти України (2011), Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти 
(2013), у Законі України «Про вищу освіту» (2014). 

Фундаментальною основою дослідження слугують роботи, в яких: 
− висвітлено філософські погляди на проблеми наукових досліджень 

(В. Андрущенко, В. Кремень та ін.), питання методології та методики 
проведення педагогічних досліджень (С. Гончаренко, В. Загвязинський, 
В. Краєвський, О. Новиков та ін.), дослідницької діяльності як специфічного 
способу учіння (І. Лернер, М. Скаткін, А. Хуторський та ін.); 

− обґрунтовано концептуальні засади неперервної професійної освіти 
(А. Алексюк, С. Гончаренко, І. Зязюн, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Л. Хомич та 
ін.), професійної підготовки майбутнього вчителя до дослідницької 
діяльності (О. Абдуліна, В. Андреєв, Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.), до 
творчої діяльності та розвитку його педагогічної майстерності (Є. Барбіна, 
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О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Зінченко, А. Кузьмінський, О. Лавріненко, 
О. Отич, М. Солдатенко та ін.); 

− виявлено особливості організації наукової роботи у вищих 
педагогічних навчальних закладах України (О. Барибіна, З. Гіптерс, 
С. Головко, М. Донченко, Л. Зеленська, Г. Кловак, О. Курок, О. Мартиненко, 
О. Микитюк та ін.); 

− схарактеризовано зміст, форми і методи науково-дослідної роботи 
викладачів і студентів (Н. Базелюк, П. Горкуненко, Л. Коваленко, Л. Онищук, 
В. Курок, Л. Султанова та ін.); 

− проаналізовано форми колективної наукової творчості, зокрема наукові 
школи та науково-дослідні лабораторії як їх складові, що набувають поширення 
у зв’язку з тенденцією до університетизації педагогічної освіти (О. Антонова, 
О. Гончаренко, О. Глузман, Д. Зербіно та ін.); 

− здійснено аналіз проблеми формування вмінь і навичок учнів та 
студентів (С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Бадер, Л. Бірюк, 
М. Вашуленко, П. Гальперін, Н. Тализіна та ін.). 

Результати наукових пошуків з цієї актуальної проблеми узагальнено в 
дисертаційних працях, в яких представлено теоретичні і методичні засади 
формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання 
(О. Рогозіна), математики і фізики (В. Базурін), музики (М. Фалько), 
технології (Т. Шипілова), в системі післядипломної педагогічної освіти 
(В. Базелюк, І. Рибальова). Окремі аспекти дослідницької діяльності 
майбутніх учителів-словесників обґрунтовано Л. Базиль, Л. Бутенко, 
М. Вовк, Н. Волошиною, Н. Голуб, О. Горошкіною, О. Куцевол, Л. Мацько, 
Н. Остапенко, М. Пентилюк, О. Семеног, В. Сидоренко, Т. Симоненко, 
Л. Струганець, Г. Токмань та ін. 

Водночас аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує відсутність 
фундаментальних досліджень, у яких було обґрунтовано сутність та 
визначено групи дослідницьких умінь, розроблено зміст, форми і методи їх 
формування у майбутніх учителів-словесників у процесі професійної 
підготовки, виявлено педагогічні умови забезпечення ефективності цього 
процесу. 

Науковий аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і 
практиці дав можливість виявити низку суперечностей, зокрема, між: 

– зростанням вимог до якості дослідницької діяльності майбутніх 
учителів-словесників та недооцінкою у вищих педагогічних навчальних 
закладах важливості цієї проблеми; 

– творчим характером дослідницької діяльності та переважно 
репродуктивним підходом до формування дослідницьких умінь у майбутніх 
учителів-словесників у процесі професійної підготовки; 

– важливістю професійно орієнтованих (лінгвістичних, 
літературознавчих, психолого-педагогічних, методичних) дисциплін, 
навчальних і педагогічних практик у формуванні дослідницьких умінь 
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майбутніх учителів-словесників та недостатньою дослідницькою 
спрямованістю їх змісту, форм і методів; 

– усвідомленням педагогами вищої школи необхідності вдосконалення 
процесу формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників 
та недостатньою розробленістю навчально-методичного забезпечення цього 
процесу. 

Актуальність проблеми, її недостатня розробленість у педагогічній 
теорії, необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір 
теми дослідження, мета якого полягає в науковому обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці змісту, форм, методів і педагогічних умов 
формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і 
літератури. 

В основу дослідження покладено ідею професійного розвитку, 
саморозвитку і самореалізації вчителя-дослідника. Завдання мовно-
літературної підготовки в сучасній загальноосвітній школі здатний 
виконувати конкурентоспроможний на ринку освітніх послуг учитель, який 
володіє уміннями усвідомленого й осмисленого читання, аналізу, 
інтерпретації наукових, художніх та публіцистичних текстів та створення 
власних фахових (наукових і навчальних) текстів, успішно здійснює творчий 
пошук, що ґрунтується на гуманістичних цінностях, здобутках психології, 
педагогіки, лінгвістики, літературознавства і методики. Ефективне 
розв’язання завдань професійної підготовки вчителя-словесника 
уможливлюється за умови впровадження в освітній процес вищих 
педагогічних навчальних закладів моделі формування дослідницьких умінь, 
що забезпечує єдність мети, змісту, структури, етапів, відповідних форм, 
методів та реалізується у процесі опанування студентами професійно 
орієнтованих, зокрема лінгвістичних, історико-літературних, методичних 
курсів, у науково-дослідній роботі, під час навчальних та педагогічної 
практик за визначених педагогічних умов. 

Лінгвістичні, історико-літературні, психолого-педагогічні, методичні 
дисципліни, зміст яких доповнений диференційованими та 
індивідуалізованими завданнями дослідницького, культурологічного, 
аксіологічного характеру, спрямовані на формування інформаційних 
(бібліографічних, лексикографічних, технічних), операційних 
(інтелектуально-евристичних, аналітико-інтерпретаційних, текстово-
жанрових), мовнокомунікативних (власне комунікативних, редакторських, 
полемічних), діагностично-прогностичних (проектувальних, прогностичних, 
діагностичних, рефлексивних) дослідницьких умінь студентів. Науково-
дослідна робота сприяє вдосконаленню набутих дослідницьких умінь під час 
створення і презентації усних і писемних фахових текстів. Фольклорна, 
діалектологічна, літературно-краєзнавча, етнографічна (музейна), педагогічна 
практики спрямовані на перевірку набутих дослідницьких умінь, їх 
неперервне вдосконалення, саморозвиток і самореалізацію. Результатом 
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поетапного впровадження моделі є динаміка формування дослідницьких 
умінь, готовність майбутніх учителів-словесників здійснювати дослідницьку 
діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Припускаємо, що ефективність формування дослідницьких умінь у 
майбутніх учителів-словесників зросте, якщо буде розроблено і реалізовано в 
навчально-виховному процесі філологічних факультетів вищих педагогічних 
навчальних закладів модель формування означених умінь, що буде 
реалізована поетапно, за таких педагогічних умов: надання навчальному 
процесу дослідницької спрямованості, залучення студентів до виконання 
завдань дослідницького, культурологічного, аксіологічного характеру; 
оволодіння студентами культурою дослідницької роботи з фаховим текстом 
під час вивчення лінгвістичних, історико-літературних дисциплін; виконання 
студентами дослідницьких проектів у процесі навчальних та педагогічних 
практик; активізація науково-дослідної співпраці студента і педагога-
вченого; створення студентами власного дослідницького продукту (реферат-
огляд, читацький щоденник, конспект, анотація, наукова стаття, науковий 
відгук, наукова доповідь, кваліфікаційна робота, дослідницький проект, 
портфоліо); постійний контроль і корекція рівнів сформованості 
дослідницьких умінь. 

У межах дослідження визначимо сутність і визначити групи 
дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників; проаналізуємо стану 
формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і 
літератури; розробимо і обґрунтуємо модель формування дослідницьких 
умінь у майбутніх учителів української мови і літератури, педагогічні умови 
формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і 
літератури. 

Методологічну основу дослідження становлять положення теорії 
наукового пізнання, гуманістичної філософії освіти; психологічні й 
педагогічні ідеї щодо діяльнісної і творчої сутності особистості, 
неперервного професійного розвитку і саморозвитку особистості; системний, 
особистісно-діяльнісний, синергетичний, компетентнісний, контекстний, 
культурологічний, текстоцентричний, аксіологічний підходи. 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення і 
висновки, що стосуються: теорії гуманізації та гуманітаризації педагогічної 
освіти (Г. Балл, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); розвитку особистості 
(Б. Ананьєв, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Рибалка, С. Рубінштейн та ін.); 
наукової творчості (С. Гончаренко, В. Загвязинський, І. Зязюн, 
В. Краєвський, Н. Ничкало та ін.), системного аналізу педагогічного процесу 
вищої школи (В. Афанасьєв, В. Беспалько, І. Блауберг, А. Хуторський та ін.); 
теорії і методики професійної підготовки майбутніх учителів (О. Дубасенюк, 
Н. Кузьміна, О. Огієнко, Л. Пуховська); організації навчально-виховного 
процесу (А. Алексюк, С. Архангельський, Ю. Бабанський, О. Савченко та 
ін.); дослідницької діяльності (В. Андреєв, І. Лернер, М. Скаткін, 
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В. Сластьонін, А. Хуторський); особливостей дослідницьких умінь учнів і 
студентів (С. Балашова, М. Гладишева, О. Миргородська, Н. Недодатко та 
ін.); результати досліджень у галузі мовної та літературної освіти (Л. Базиль, 
Ю. Бондаренко, Н. Волошина, А. Градовський, О. Ісаєва, В. Гладишев, 
О. Куцевол, Л. Мацько, Н. Остапенко, О. Семеног, Т. Симоненко, 
А. Ситченко, В. Шуляр та ін.). 

Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки 
гіпотези використано комплекс методів дослідження: 1) теоретичні: аналіз, 
синтез, систематизація, узагальнення філософської, філологічної, 
психологічної, педагогічної, навчально-методичної літератури, законодавчих 
і нормативних документів стосовно вищої і середньої загальноосвітньої 
школи, що дало змогу сформулювати вихідні положення дослідження, 
з’ясувати стан розробленості означеної проблеми, виокремити педагогічні 
умови формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників; 
метод моделювання – для розроблення й обґрунтування моделі формування 
дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників; 2) емпіричні методи: 
анкетування, бесіда, педагогічне спостереження, узагальнення педагогічного 
досвіду, аналіз програм, підручників, посібників для вищої і 
загальноосвітньої школи, результатів навчальної, практичної, наукової 
роботи студентів для вивчення сучасного стану сформованості 
дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників; констатувальний та 
формувальний педагогічний експеримент – з метою діагностування і 
формування цих умінь; 3) статистичні методи для кількісного та якісного 
аналізу одержаних експериментальних даних. 

Автори висловлюють глибоку вдячність докт. філ. наук, професору, 
дійсному члену НАПН України Л. Мацько, докт. пед. наук, ст. наук. 
співробітнику Л. Онищук, докт. пед. наук, професору М. Солдатенку, 
співробітникам відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, викладачам кафедри 
української мови Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, викладачам кафедри української та зарубіжної літератури та 
методики навчання Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка за об’єктивну оцінку дослідження. 
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