
 

 

Роль особистості Вчителя 

у формуванні культури наукового дослідження 

Культура наукової праці дослідника-початківця, успіх його інтелектуального 

продукту значною мірою залежить від ефективної діяльності наукового колективу, в 

якому відбувається фахове зростання, й особистості її керівника. У наукових й 

освітянських колах ученого величають носієм гуманітарної культури, психологом, 

майстром наукового дослідження, Учителем. Власною науково-педагогічною 

діяльністю (науковими публікаціями, академічними лекціями, науковими 

доповідями й виступами) наші сучасники виховують шляхетність, природню 

самоповагу, пробуджують у студентів, магістрантів, здобувачів наукових ступенів 

мислителів, які прагнуть зрозуміти світ науки. Роль особистості вченого особливо 

зростає в умовах ускладнення дослідницьких завдань професійної підготовки у 

вищій школі й водночас уже доволі системної невдоволеності учасників 

навчального процесу лекційним викладанням, консервативної переваги 

педагогічного впливу над педагогічною взаємодією. 

Як показує аналіз науково-довідкових джерел, поняття «вчений» тлумачать 

загалом як «особу (громадянина України, іноземця або особу без громадянства), 

котра має повну вищу освіту, виконує фундаментальні та (або) прикладні  наукові 

дослідження й отримує наукові результати. Діяльність ученого регламентується 

відповідними законодавчими документами». Результати моніторингових 

досліджень, що проводилися у 2001-2003 рр. Центром досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва НАН України, вказують 

на такі позитивні іміджеві характеристики вченого, як активність розумового життя, 

постійний пошук істини, духовна гідність, патріотизм. Наголошуючи на 

динамічному характері змісту культури дослідника-професіонала, фахівці цілком 

умотивовано розглядають означену категорію через призму ставлення  вченого до 

самого себе, колег і учнів.  

Поняття «культура» й зокрема «культура суб’єкта науково-дослідницької 

діяльності», незважаючи на дефінітивне розмаїття, не дістала належного 

тлумачення. Ми послуговуємося визначенням психологів: «культурна людина – це 



 

 

не віртуоз формально-етикетної шляхетності, а інтелігент (за духовною суттю), який 

посідає активно-творчу життєву позицію і прагне найвищі здобутки людства, 

оптимальний раціоналізм діяльності спрямувати на створення творчої свободи і 

гідності людини як вищої цінності».  

З особливою гостротою в авторитетних дослідницьких колах постає поняття 

культури наукової праці, характеристику якого подаємо за Д.Зербіно: «Культура 

особистості формується у щоденній праці. Осяяння приходить при постійній роботі 

думки…Учений - це поет-дослідник, котрий  шукає думки, образи, вивчає події, 

психологію народу, природу. Бути вченим – це образ життя, це робота без часу. 

Тільки особистості із  сильною волею, цілеспрямовані ідуть уперед. Але  скільки 

необхідно сил, щоб подолати щоденну побутову і робочу суєту!». Така робота 

спрямована на вільний постійний, щоденний, щохвилинний правдивий пошук 

істини через  сумнів і через власне серце. Варто наголосити, що саме правдивість 

І.Кант визнавав найбільш цінною рисою особистості. 

Лицарем правдивості називають колеги і вдячні учні вченого світової величини 

Івана Андрійовича Зязюна. У корисних для молодих дослідників порадах-

міркуваннях, які педагог-гуманіст висловлює на систематичних наукових семінарах 

в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, яскраво образно 

розкриваються психологічні і загальнометодологічні передумови наукового 

становлення. «Аспірантура – особливий період становлення науковця. Якщо він 

захоплений ідеєю, має від цього почуттєве задоволення, дні і ночі спливають 

непомітно, і пошукова праця набуває поетичних окреслень у роздумах, у 

зіставленнях, у наукових розвідках. Крім філософської, психологічної, педагогічної, 

соціологічної та іншої гуманітарної літератури, я переглядав усі без винятку 

журнали, які надходили до бібліотеки. І в багатьох з них, здавалось, віддалених від 

філософської, людської почуттєвості, знаходив щось для запису і кореспондування 

до параграфів для написання дисертації» [з виступу]. 

У контексті міркувань вченого цілком очевидною є вага бібліографічної 

культури дослідника, що передбачає глибокі знання про науковий текст, володіння 

методами збору інформації та способами її використання у процесі наукового 



 

 

дослідження. Сьогодні це показник зрілості, етична складова і критерій виваженого 

аналізу наукових робіт, - наголошує відомий методолог Семен Устинович 

Гончаренко, характеризуючи етичні вимоги до вченого. Імперативами вченого 

мають стати служіння Істині, корисність діяльності для суспільства, чесне ставлення 

до наукових результатів.  

Важливу роль у формуванні культури наукової праці дослідника-початківця  

відіграють методологічні семінари і наукові конференції. Наукові форуми дають 

можливість активно прилучитися до діяльності науково-педагогічних шкіл, що 

функціонують у вищих педагогічних навчальних закладах і науково-дослідних 

установах. Однак, зауважує Нелля Григорівна Ничкало, структурний підрозділ 

академічного інституту чи вищого навчального закладу може набути статусу 

наукової школи лише тоді, коли наявна оригінальна ідея, авторська чи колективна 

концепція, що започатковує новий напрям у науці й водночас відчутна 

взаємопідтримка й пошанування думки Вчителя й учня, вміння навчатися в інших і 

щедро ділитися власними ідеями, коли наявний  дух творчості».  Критеріями 

успішного функціонування науково-педагогічної школи називають створення 

навчальних матеріалів, що отримали визнання на державному й регіональному 

рівнях; використання оригінальної або творчо адаптованої методики викладання; 

читання авторських курсів; проведення постійного наукового, науково-методичного 

семінару.  

Потужною є наукова школа академіка Неллі Григорівни Ничкало. Виважена, 

толерантна, смілива, оптимістична, з власною позицією – така науково-педагогічна 

школа має майбутнє. Особистість її лідера відзначається честю і гідністю і, 

безумовно, українською елітарністю. Володіючи сильним характером і глибоко 

вкоріненою відповідальністю, дослідниця наповнює внутрішній простір учнів 

такими рисами, як ясний розум, віра, творчість, наполегливість, самостійність.  

До академічної наукової праці Н.Ничкало підходить з рідкісною філігранністю. 

Для неї властиве глибоке проникнення у тканину наукового тексту, уміння 

викристалізувати в роботі справжні цінності. Стиль опрацьовується до блиску, не 



 

 

залишається жодних сумнівних місць: цитат, дат, прізвищ, цифр, і рукопис 

дисертації стає більш самодостатнім і повноцінним.  

Уміння добирати творчу молодь і навчати її мистецтву наукового дослідження, 

створювати в колективі творчу, ділову, доброзичливу обстановку, заохочувати до 

самостійності мислення і вияву ініціативи – такі риси керівника науково-

педагогічної школи С. Гончаренка. Завдання Вчителя  – не обтяжувати наукову 

діяльність своїх учнів дріб'язковою опікою, натомість поетапно розкривати перед 

ними програму досліджень, координувати роботу, оцінювати отримані результати і в 

разі необхідності вносити корективи. Ще одна необхідна якість – уміння спокійно й 

по-філософському сприймати невдачі та рухатися далі. 

У науково-педагогічній школі відомого лінгводидакта Марії Іванівни Пентилюк 

є і вчені-методисти, і вчителі-практики. Мета діяльності школи - теоретично 

осмислити й аргументувати технологію сучасного уроку, тобто систему дій, що 

підвищують ефективність навчання мови, а отже, формування й розвиток 

комунікативно самодостатньої мовної особистості. У співавторстві з колегами, вже 

знаними науковцями О.Горошкіною, А.Нікітіною М.Пентилюк розробила концепції 

когнітивної та комунікативної методик. Метою когнітивної методики є опанування 

учнями глибинних значень змістових структур тексту, що втілюють мотиви та 

інтенції автора задля формування вмінь адекватного сприймання текстової 

інформації та створення власних висловлювань відповідно до комунікативної мети й 

наміру. Комунікативна методика зорієнтована на посилення практичної 

спрямованості змісту навчання мови, надання пріоритету формуванню й розвитку в 

учнів умінь і навичок спілкуватися в різних сферах соціального життя.  

«Елітарною мовленнєвою особистістю», яка фахово рефлектує над словом, 

вважаємо керівника науково-педагогічної школи, мовознавця Любов Іванівну 

Мацько. Світ лінгвістики в численних статтях, підручниках з історії української 

літературної мови, культури мови, стилістики, риторики Любов Мацько збагачує 

животворним впливом Українського Слова на розум і почуття співгромадян, адже 

«мовна культура не постає на пустому місці, це постійна робота, спрямована на 

вдосконалення свого мовлення, розвиток інтелекту, на виховання і вдосконалення 



 

 

кращих людських чеснот, створення свого фахового образу і досягнення 

соціального престижу».  

У навчальних книгах відомого вченого замість звичних монологічних текстів з 

нейтральним тоном отримуємо насолоду працювати з новими текстовими нормами 

діалогічного мовлення: «Мова є найпотужнішою впливовою системою. Тільки вона 

здатна забезпечувати повне ефективне спілкування, тобто таке, в якому 

досягається мета і зберігається комунікативне співробітництво, певна рівність 

комуні кантів, персоніфікація людини як особистості у соціумі і його культурі». 

 Міркування про предмет дослідження реалізуються через призму  особистого 

ставлення, захоплюють своєю оригінальністю, влучною інтерпретацією мовних 

фактів, строго вивіреною системою аргументації, глибоким проникненням у 

сутність аналізованих явищ, комплексністю підходу до мовних закономірностей. 

Вражає здібність лінгвіста концентрувати увагу на певному об'єкті, терпляче (як 

ювелір шліфує дорогоцінний камінь), зосереджено, до досконалості, аналізувати 

факти, відточувати думку, наповнювати її семантичною місткістю, багатством і 

несподіваністю асоціацій.  

Наприклад: «реалізація програми можлива лише за умови українськості 

педагогічного дискурсу, навчального середовища, україномовного особистісно 

зорієнтованого навчання; інтелект нації закодований у системі національної 

мови»; «… хатня вжитковість української літератури»; «мовна культура не 

постає на пустому місці, це постійна робота, спрямована на вдосконалення свого 

мовлення, розвиток інтелекту, на виховання і вдосконалення кращих людських 

чеснот, створення свого фахового образу, досягнення соціального престижу». 

Однак далеко не завжди писемний текст дає можливість повноцінно  

відтворити лекцію Вчителя. Відчути справжнє враження і професійне задоволення 

можна насамперед і лише тим, хто був присутній в аудиторії. На відміну від 

конспекту чи підручника лекція – це  безпосереднє встановлення зв'язку студентів з 

навчальною  дисципліною, своєрідна синергія викладача і студента, магістранта, 

здобувача наукового ступеня. Складова успіху – лектор, його досвід текстотворення, 

прагнення до самовираження, що знаходить вияв в індивідуальному стилі: 



 

 

авторських стилістичних прийомах застосування різних мовних засобів для 

установки морально-психологічного контакту на спільну творчу діяльність, 

створення атмосфери пізнавально-емоційного спілкування викладача з аудиторією. 

Саме індивідуальність лектора вивищує лекцію перед іншими джерелами навчальної 

інформації.  

С.Гончаренко, І.Зязюн, Л.Мацько, Н.Ничкало, М.Пентилюк спонукають  

розглядати академічну лекцію як професійний комунікативний феномен, науково-

педагогічний комунікативний процес, багатоаспектне дійство, що дозволяє захопити 

вихованців «власними емоціями, інтересом, бажанням …з власної волі залучитися 

до запропонованої педагогом навчальної діяльності».  

Систематизація й узагальнення різних наукових підходів дає можливість 

припускати, що академічна лекція – теж своєрідна педагогічна система, сукупність 

дидактично спресованих інформаційних блоків, тісно пов'язаних  внутрішніми 

системними зв’язками і пронизаних особистісним смислом. Її мета  – закласти 

основи наукових знань, познайомити з методологією наукового дослідження з 

відповідної дисципліни і разом з тим забезпечити науково-педагогічну взаємодію 

викладача і студентів. У такому контексті  загострюється увага до культури тексту 

академічної лекції, укладання якого важливо здійснювати і з урахуванням наступних 

принципів професійної значущості, наукової новизни, інтертекстуальності.  

Звернемося до секретів педагогічної майстерності відомих учених. Лекторам-

початківцям варто поміркувати над ідеями цінності особистості, які обґрунтував  

видатний український педагог А. Макаренко. Актуальними є й  ідеї цінності 

акторської майстерності, запропоновані  К. Станіславським. Пізніше відомий 

філософ і педагог, продовжувач ідей А. Макаренка І. Зязюн напише: «...учитель 

уособлює в самому собі творця уроку, і виконавця, і режисера виконання творчого 

задуму ». Додамо до цих міркувань важливість і такої якості, як культура слухання 

лекції. При цьому скористаємося дослідженнями психологів О. Леонтьева, 

М.Жинкіна, В.Зінченка, що стосуються сприймання лекції,  психічного процесу 

відображення людиною змісту тексту при безпосередньому впливі на органи чуття.  

Важливою умовою успішного сприймання є потреба, зацікавленість, внутрішня 



 

 

мотивація. Усвідомлення лекційного тексту – це осягнення розумом,  осмислення 

структури і змісту тексту через аналіз вербальної форми тексту. Наслідком 

сприймання тексту є розуміння його  смислової структури.  

Складові успіху лекції – і в режисурі інтонації викладу науково-навчального 

матеріалу. Важливу роль на лекції відіграє чітка, звучна, відточена вимова, 

різноманітність тональних рисунків, чистота і ясність тембру, гнучкість, рухомість, 

адаптивність, емоційна насиченість і виразність фрази і сугестивність. Потрібно 

вирішити, де і який наголос (логічний, емфатичний), яку інтонацію застосувати для 

загострення уваги чи інтелектуального відпочинку слухачів. Тут вартує уваги досвід 

роботи Академії  педагогічної майстерності (керівник – І.А.Зязюн). Для вчителів і 

викладачів вищої школи важливими є запропоновані фахівцями  тренувальні вправи 

на розвиток правильного дихання, розминку і тренування активних м’язів 

мовленнєвого апарату, правильне відпрацьовування артикуляції  кожного голосного 

і приголосного звука. 

Важливо виховувати культуру паузи і наголосу. До речі, культурою 

психологічної паузи (5-7 секунд між блоками наукової інформації)  добре володіють 

І.Зязюн і Л.Мацько. Поєднання певних інтонаційних елементів у мовленні лектора  

(збільшення інтенсивності голосу, різнотемпова структура фраз, емотивні інтонеми, 

інтонеми важливості тощо) засвідчує індивідуальний інтонаційний стиль.  

Лекції Л. Мацько - це лабораторія мовної майстерності, навчаючи якій у курсах 

стилістики і риторики, дослідниця виробляє у студентів й аспірантів усвідомлене  

ставлення до мови. Для досягнення ефекту індивідуального спілкування радить 

уникати мовленнєвих штампів, працювати над мовними зворотами, які 

увиразнюють інформацію. З метою отримання від співбесідника інформації 

стосовно певного питання застосовує такі конструкції: Як ви вважаєте; Чи згодні ви 

з тим, що; для уточнення або доповнення потрібної інформації послуговується 

такими мовними кліше: Що ви мали на увазі; Уточніть, прошу…  Наведіть 

приклад…  

С.Гончаренко серед прийомів активізації наукової діяльності студентів на 

методологічних семінарах з аспірантами пропонує такі: прийом співучасті – 



 

 

використання дієслів першої особи множини (зазначимо, зупинимося на таких 

аспектах); прийом апелювання до спільності професійних, соціальних інтересів;  

прийом  текстового очікування (подається спочатку факт, а відтак його пояснення);    

прийом  парадоксальної ситуації (коли одна подія розглядається з різних боків);  

прийом постановки проблемного питання. 

Науковий діалог з академіком Н.Ничкало спонукає до розвитку мовленнєвих 

умінь представити власну думку в  гармонії форми і змісту. Свої  лекції вчена готує 

з дотриманням основних принципів англійського філософа-лінгвіста Пола Грайса: 

кількість інформації, її якість, спосіб подання («Уникай неоднозначності, будь 

лаконічним і організованим»); «комунікативна співпраця», що виявляється в 

коректності висловленої критики й етичному оформленні негативної оцінки.  

На лекціях в академіка І.Зязюна ми обов'язково стаємо свідками, як 

народжується і пульсує думка. Посилення аргументації, - зауважує вчений, -

обґрунтування положень, переконання повинні йти паралельно за двома напрямами: 

раціональним й емоційним.  

Емоційна взаємодія, що ґрунтується  на співтворчості, і набуті знання втіляться 

у нових дослідженнях, науковому пошуку учнів, допоможе молодим ученим 

сформувати власну манеру викладання. Тому важливою вважають відомі вчені і 

режисуру форми: початок лекції, навіть вхід в аудиторію. Отже, дійсно педагог має 

відчувати життя аудиторії і «виконувати лекцію» разом зі слухачами.  

У контексті проблеми, що розглядається, окреслимо особистість керівника 

відомої в Україні науково-методичної школи (4 доктори і 40 кандидатів 

педагогічних наук)  Ніли Йосипівни Волошиної (1940-2010). Науковий доробок 

нараховує понад 300 праць. Серед них – монографії: «Естетичне виховання учнів у 

процесі вивчення літератури», «Наукові основи методики літератури» (у 

співавторстві), методичні посібники: «Уроки позакласного читання в старших 

класах», «Вивчення української літератури в 5 класі», «Ми є. Були. І будем ми! 

(Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури»), 

«Слово і образ», «Людина і труд» (два випуски)», «Ні! Я жива. Я буду вічно жити!» 

(Леся Українка), «І. Котляревський і Г. Квітка-Основ’яненко», програми і 



 

 

підручники з української літератури для загальноосвітньої школи, наукові праці і 

статті про загальні проблеми виховання та методики літератури.  

Концептуальною основою наукового доробку Ніли Йосипівни стало формування 

особистості, здатної розуміти сутність художньої творчості, насолоджуватися 

естетикою словесного мистецтва, виховувати власну душу і душі оточуючих 

високохудожніми образами. «Жити й творити в нашому суспільстві, бути 

повноцінним громадянином України неможливо, якщо не усвідомлювати себе 

спадкоємцем, продовжувачем і примножувачем національної культури і не знати 

перлин зарубіжної літератури».  

У наукових працях Н.Й.Волошиної чітко прослідковується системний, 

інтегративний і цілісний підхід до літературної освіти, пошук нових форм і методів 

організації навчально-виховної діяльності школярів. Характерними рисами лекцій 

Учителя з методики української літератури завжди були бадьорість і творча 

схвильованість. Не завжди слід прагнути до проблемності будь-якою  ціною, - 

доводила Н.Волошина, - реальніше зробити вибір, пам'ятаючи, що проблемне 

навчання забезпечує більш високу стійкість засвоєння матеріалу, але вимагає часу. 

Ніла Волошина уміла працювати сама і власним прикладом ненав'язливо 

спонукала учнів до щоденної, важкої, виснажливої, але оптимістичної наукової 

праці - на позитивний і необхідний дослідницький результат. Завжди впевнено 

долала труднощі і, на перший погляд,  оптимістично-легко (з дівочим запалом, 

гордістю і сільською витримкою),  допомагала подолати їх  іншим, у найскладніші 

хвилини наукового життя підтримуючи  молодих, а іноді й сивочолих учнів. 

 Кожне слово вченого випромінювало потужну інтелектуальну та емотивну 

енергію. Усім, хто чесним шляхом рухається у науково-методичному просторі, 

Учитель віддавала часточку своєї душі. Для всіх учнів Н.Волошина залишиться 

генератором нових ідей, нових пошуків, носієм етичних  норм наукового 

дослідження,  соціальних, громадських, соціокультурни цінностей і цілей. Але й 

учні були необхідні Майстру, вони морально й емоційно підтримували його 

інновації. Цим самим забезпечується свого роду безсмертя ідей  Вчителя. 



 

 

Отже,  наукове пізнання забезпечується  конкретними суб’єктами наукової 

діяльності і несе на собі риси їх індивідуальності. Культура особистості дослідника 

– це система інтелектуальних, моральних, соціальних якостей, інтересів і 

здібностей, що формується ізоморфно структурі і функціям діяльності, це  результат 

і основа духовного становлення індивіда як суб’єкта наукового пізнання. 

Сформованість культури особистості вченого залежить від його фундаментальної 

підготовки, постійної копіткої розумової праці, здатності до критичного осмислення 

і творчого застосування  певних концепцій, норм і методів пізнання, прагнення до 

саморозвитку тощо. Йдучи за Г.Кребсом, … по-справжньому великі люди здаються 

собі карликами у присутності велетнів, а це у вищій мірі корисне почуття. Таким 

чином, гіганти науки вчать нас, що ми не повинні переоцінювати себе. 

 

О.М.Семеног,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

 


