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ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ 



ТЕОРЕТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ІНСТИТУТСЬКОГО ФОРУМУ 

Навчання на дослідницькій основі – це комплекс педагогічних цілей, які 

об’єднанні основним завданням у розвиткові дослідницької компетентності 

студентів (розвиток умінь постановки дослідницького завдання та пошук шляхів 

його вирішення). 

Навчання на дослідницькій основі як вид навчання має такі ознаки: 

- Комплекс студентоцентрованих цілей навчання і викладання, які 

реалізовуються через наукові дослідження; 

- Навчання студентів за допомогою постановки спеціальних завдань, які 

передбачають інтерпретацію експериментальних даних, кейси (завдання) для 

аналізу чи комплекс реальних життєвих ситуацій/проблем для 

вирішення/розв’язання; 

- Комплекс завдань, які містять конкретні інструкції, та які сприяють 

студентокерованому та консультаційному дослідженню (викладач є 

консультантом); 

- Управління навчальним процесом відбувається за допомогою постановки 

питань та проблем/практичних завдань. 

Основні підвиди навчання на дослідницькій основі: проблемно орієноване 

навчання (сконцентроване на процесі вирішення проблеми/на процесі дослідження; 

основна мета – визначення нового, недослідженого); проектно орієнтоване навчання 

(сконцентроване на розробленні продукту; основна мета – визначення практичного 

використання результатів дослідження); доказове навчання (практично можна 

перевірити). 

Основні види завдань у навчанні на дослідницькій основі: кейс-стаді; проектні 

завдання; проблемно-пошукові завдання; брейн-стормінг (мозковий штурм); фокус 

група; опитування (анкетування, інтерв’ю тощо); прес-конференція, дискусія тощо. 

Роль студентів у навчанні на дослідницькій основі: активні учасники 

дослідницького процесу (продукування ідей, визначення актуальності, залучення у 

дослідження, розробка методології, емпіричні дослідження тощо). 

1. Практична частина. Завдання для кафедри 

Проаналізувати зміст навчальних дисциплін кафедри на наявність ознак, 

цілей, форм, елементів, підвидів, завдань навчання на дослідницькій основі. 

Результати оформити у вигляді таблиці.  

Таблиця 
Назва дисципліни Курс, напрям 

підготовки/ 

спеціальність 

Приклади завдань, які відповідають 

характеристикам навчання на дослідницькій 

основі 

   

Примітка: Не кожна дисципліна обов’язково матиме завдання, які притаманні 

навчанню на дослідницькій основі. 

2. Аналіз результатів 

Проаналізувати на засіданні кафедри результати контент-аналізу змісту 

навчальних дисциплін та перевірити відповідність виокремлених завдань 

характеристикам навчання на дослідницькій основі. 

Виокремити найкращі практики (1-5), які відповідають ознакам навчання на 

дослідницькій основі. Підготувати презентацію для виступу. Тривалість виступу: до 

20 хв. 
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