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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У РЕАЛІЯХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ

 

Одним з найінтенсивніших явищ у розвитку університетської освіти на сучасному етапі є активна розробка інтеграційної політики в галузі наукових
досліджень. Національні відокремлені системи вищої освіти вже не в змозі задовольнити потреби держав, які інтегруються на світовому рівні. У реаліях
сьогодення все яскравіше проявляються тенденції до співробітництва в галузі освіти, науки та культури, формування єдиного освітнього простору, який має
достатню однорідність, необхідну для вирішення проблеми мобільності студентів і фахівців та повсюдного підвищення якості вищої освіти.

Зазначене повністю повинно враховуватися при дослідженні дидактичних основ організації науково-дослідницької роботи студентів. У зв‘язку з
інтенсивним повсякчасним оновленням науково-технічної інформації, у наш час все більш очевидною постає необхідність оволодіння фахівцями значним
обсягом знань у процесі навчання. Проблему інтенсифікації науково-дослідницької складової вищої освіти з урахуванням міжнаціональної інтегративності
сучасної освітньої системи розробляли П. Агутов, Д. Інвуд, Р. Крозієр, Х. Мелінгер, Дж. Раундз, Е. Стіар, М. Флемінгз, Е.Фромм та інші. Питанню організації
науково-дослідницької роботи студентів в університетах присвячені роботи Т. Калашнікової, Т. Ковалевої, Ю. Кулюткіна, Б. Сорокіна, І. Сумбаєва та інших.

Вивчення організаційних засад науково-дослідницької роботи студентів на сучасному етапі виходить з необхідності якісного оновлення
проблемно-логічних, ціннісних та евристичних основ знань про організацію освітньої діяльності, адекватних ситуації нової епохи. Аналіз зарубіжного досвіду
засвідчує, що в європейських навчальних закладах останнім часом великого значення надається єдності наукової та навчальної підготовки студентів засобами
залучення їх до науково-дослідницької роботи. У практиці університетів розвинених зарубіжних країн наголос перенесено з розповсюдження енциклопедичних
знань на відбір інформації, уміння мислити критично, вирішувати проблеми, працювати в групі, володіти навичками спілкування та переоцінювати свої знання
та навички у світлі потреб, які постійно змінюються. Адже на сучасному етапі розвитку суспільства подання і засвоєння готових знань під час навчання є
недостатнім, натомість, студент повинен володіти навичками роботи з інформацією, уміти самостійно знайти і використати необхідний матеріал.

Однак, формування в студентів здатності включатися в процеси розвитку науки та техніки, тобто ставити нові проблеми, здійснювати розробки та
провадити наукові дослідження нині декларуються як мета, і не виділяються в дидактичні та організаційні проблеми, вирішення яких спрямоване на її
досягнення. У зв‘язку з цим перед нами постала задача дослідити підходи до вирішення проблеми організації науково-дослідницької роботи студентів за умов
активної інтернаціоналізації вищої освіти.

Становлення світової освітньої системи, яке інтенсивно прогресує в наш час, відбувається поступово, як результат багаторічної сумісної роботи
різноманітних міжнародних комісій під егідою ЮНЕСКО, континентальних, регіональних та національних асоціацій освіти, державних органів управління
сферою вищої освіти, спільноти з обміну досвідом, узгодження позицій та координації розвитку вищої професійної освіти. У більшості європейських країн
інтеграційні процеси в освітній сфері здійснюються шляхом розробки схем міжнародної академічної мобільності завдяки міжнародному партнерству,
співпраці між представниками професорсько-викладацького складу університетів тощо.

"Інтернаціоналізація освіти – це процес упровадження міжнародного виміру в такі функції навчального закладу як викладання, дослідження, надання
послуг. Традиційно інтернаціоналізація освітньої діяльності визначає академічну мобільність студентів, професорсько-викладацького складу, надання
національними навчальними закладами освітніх послуг іноземним студентам, інтернаціоналізацію навчальних планів, проведення міжнародних досліджень
тощо" [1, с.68].

Вагомий внесок у вивчення аспектів функціонування та розвитку систем вищої освіти на міжнародному рівні робить ЮНЕСКО, узагальнюючи,
аналізуючи і поширюючи інформацію, при цьому, зосереджуючи увагу на найактуальніших напрямах сучасних досліджень. На європейському рівні
практичну реалізацію концепції інтернаціоналізації здійснюють такі міжнародні організації як Європейський центр вищої освіти ЮНЕСКО, комісія Ради
Європи, Європейська асоціація вищої освіти, європейська мережа національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності ЮНЕСКО та
Ради Європи.

Міжнародні організації генерують досвід та відпрацьовують моделі співробітництва між країнами в усіх напрямах вищої освіти. Говорячи про механізм
реалізації інтеграційної стратегії в галузі університетських досліджень, важливо зазначити, що поряд з такими її традиційними елементами як обмін
інформацією, координація національних політик у сфері освіти, створена мережа навчально-наукових та дослідницьких інститутів, з‘являються великі цільові
програми з різних напрямів інтеграції вищої школи. Серед них, зокрема, варто відмітити наступні:

-    програма ЕРАЗМУС, яка координує співробітництво вищих навчальних закладів у сфері навчання, підвищення мобільності студентів та викладачів;
-    програма КОММЕТ – спрямована на розвиток співробітництва та зміцнення зв‘язків вищих навчальних закладів з промисловістю, а також на

організацію стажування студентів за кордоном;
-    програма ЛІНГВА – забезпечує розвиток інформаційних технологій;
-    програма ТЕМПУС – розрахована на розв‘язання освітніх проблем з метою модернізації найперспективніших галузей вищої освіти, стимулювання

транс'європейської мобільності студентів університетів;
-    програма КОРДЕЕ – координує співробітництво в галузі освіти з метою посилення її розвитку в Європі;
-    програма ПЕТРА – займається організацією професійного навчання, обміном досвіду, працевлаштуванням у країнах Західної Європи;
-    програма ЛЕОНАРДО – займається питаннями професійної підготовки у західноєвропейських країнах з метою підвищення якості професійного

навчання, обмінів та стажування;
-    програма САЙНС, суть якої є підвищення ефективності університетських досліджень в Європі шляхом створення дослідницької мережі тощо.
Крім того, на забезпечення трансформаційної функції сучасної вищої школи, координацію традиційних та інноваційних процесів стимулювання

реформаційних процесів у системах вищої освіти європейських країн спрямована діяльність таких організацій як Міжнародна асоціація університетів,
Конференція ректорів Європи, Британська Рада, Міжнародне бюро освіти, Міжнародний інститут планування освіти, Європейська асоціація наукових
досліджень у галузі освіти, Європейська асоціація викладачів, Асоціація європейських університетів тощо.

Наслідком процесу інтеграціоналізації наукової та дослідницької роботи на сучасному етапі є загострення міжнародної конкуренції за придбання молодих
талановитих університетських випускників. Відповідно, однією з головних цілей вищої професійної освіти має виступати мета розвитку дослідницьких
можливостей особистості майбутнього фахівця, здатного до ефективної самостійної організації та здійснення професійної діяльності.

Загальновідомо, що освіта повинна мати своєю суттєвою компонентою основу стратегій наукового, технічного та технологічного переозброєння
виробництва. Раніше великі структурні зсуви відбувалися не так уже й часто, і їх вдавалося кваліфіковано забезпечити за рахунок природної, багато у чому
стихійної, переорієнтації інженерних та наукових працівників. Тепер ці зсуви стають ключовою тенденцією розвитку науки та виробництва і відбуваються
неодноразово за час професійної діяльності одного покоління фахівців. Відповідно, сучасних спеціалістів потрібно озброїти теоретичними програмами
здійснення стратегічних змін, психологічно адаптувати до таких змін та створити умови, за яких наукові сили самі будуть спрямовані на  постійне оновлення
науки та виробництва.

Таким чином, на сучасному етапі відбувається суттєве корегування цілей та змісту вищої освіти, зокрема, має місце:
-    орієнтація змісту освіти на модель фахівця, котрий відповідає критеріям якості, які в самому загальному вигляді можна представити наступним чином:

високий професіоналізм, вільне творче мислення, готовність взяти на себе відповідальність, ініціатива та заповзятливість, самостійність у прийнятті рішень,
творча активність;

-    зсув цілей освіти в бік формування в студентів потреби до неперервного самостійного продовження освіти після закінчення вищої школи: формування в
студентів продуктивного творчого мислення, розвиток здібності до логічного аналізу та до всебічної обробки інформації, яка споживається;

-    розширення спектру форм організації наукової діяльності студентів: наукова діяльність студентів в університеті повинна стати особливим пунктом у
системі вищої освіти, при цьому має бути забезпечена можливість її реалізації в подальшому у різноманітних альтернативних формах.

Відповідно, однією з найважливіших задач сучасної університетської освіти стає формування в студентів здатності до бачення, постановки та вирішення
певних наукових проблем, які мають практичне значення. "Навчальний процес у вищій школі має бути підпорядкований не стільки задачі інформаційного
насичення, скільки формуванню продуктивного мислення, розвиткові інтелектуального потенціалу особистості, становленню способів логічного аналізу та
всебічної обробки інформації, яка споживається, творчому конструюванню" [2, с.6].

Саме участь у науково-дослідницькій роботі сприяє інтелектуальному, професійному і в цілому особистісному зростанню студентів, адже саме науково-
дослідницька робота студентів в університеті є ефективним засобом підвищення якості підготовки фахівців, засобом розвитку їхньої пізнавальної активності та
вироблення дослідницької поведінки. Вона дозволяє перенести акцент з процесу репродуктивного засвоєння знань на розвиток пізнавальних інтересів,
формування вмінь і навичок ведення наукової роботи, тобто вона передбачає зсув акценту з навчання, орієнтованого на засвоєння програмного матеріалу, на
навчання, в процесі якого відбувається розвиток і самореалізація особистості студента. Відтак, основним  критерієм готовності молодого спеціаліста до
професійної діяльності стає наявність можливостей до самостійного пошуку інформації для вирішення поставлених у професійній діяльності задач.

Для зарубіжної вищої школи на сучасному етапі розвитку характерним стає те, що науково-дослідницька робота студентів набуває статусу, рівного
основним формам навчальних занять (лекціям, семінарам, практичним і лабораторним заняттям). Крім того, продуктивна наукова діяльність все більше
пронизує головні елементи навчального процесу та стає його визначальною ознакою, адже в її основі лежать принципи єдності навчання та дослідження,
єдності навчальних та позанавчальних форм, наступності та неперервності протягом всього процесу навчання в університеті, на основі яких будується система
зростаючих вимог до науково-дослідницької роботи студентів.

Значущість науково-дослідницької роботи студентів в освітньому процесі пояснюється також і тим, що сучасні фахівці повинні не лише мати глибокі
теоретичні знання, але й відмінно володіти методикою та основами наукового пошуку, вміти експериментальним шляхом знаходити відповідь на складні
питання виробництва тощо. Саме науково-дослідницька робота покликана прищепити ці навички студентам, адже наукова діяльність студентів являє собою
комплексну проблему планування, організації та управління, підвищення якості навчання підготовки спеціалістів.

Науково-дослідницька робота характеризується власною пізнавальною потребою студентів, самоконтролем, індивідуальним режимом роботи, свободою
вибору місця та часу її виконання, тобто являє собою найвищий прояв їхньої самостійності. Відповідно, важливе місце в науково-дослідницькій роботі
належить самостійній роботі студентів. Поняття "самостійна робота" трактується зарубіжними педагогами неоднозначно. Для одних це форма та метод
організації навчання, для інших – спеціальні завдання, призначені для самостійного виконання, для третіх – лише діяльність студентів, яка відбувається без
безпосередньої участі викладача.

Самонавчання тісно пов‘язане з усіма формами наукової діяльності. Самостійність може стосуватися при цьому як вивчення наукових фактів та методів



роботи, так і процесу наукової роботи та суспільної діяльності студентів. Самостійність послідовно виявляється у визначенні мети, шляху, у виборі засобів, у
виконанні діяльності, у контролі та оцінці результату.

Важливою умовою при організації науково-дослідницької роботи є також готовність студентів до її виконання, що передбачає наявність у них необхідних
знань, дослідницьких умінь, розвиток мотивації та індивідуальних дослідницьких можливостей. Готовність студентів до дослідницької роботи – це складова
частина творчості, аспект професійної підготовки фахівця до конкретного виду діяльності, професійна якість випускника університету. Готовність до
дослідницької діяльності визначається як цілісна властивість особистості, оскільки "вона проявляється у людини при будь-якій діяльності, коли вона не має
точної інструкції, але сама повинна вирішувати, як їй вчинити" [3, с.19].

Взагалі, зближення навчання з наукою, прагнення до комплексного, міждисциплінарного підходу до вирішення поставлених задач, пошук нових,
оптимальних форм, серед яких усе більшого значення набувають регіональні комплексні об'єднання навчальних, наукових та виробничих організацій є
загальною тенденцією в розвинених країнах. Таким чином, однією з визначальних тенденцій системи зарубіжної вищої освіти на сучасному етапі є тісний
зв'язок та співпраця університетів з промисловістю. Академічний сектор завжди очікував від промисловості ємкого ринку праці для своїх випускників та
фінансової підтримки своїм індивідуальним дослідженням. Промисловості ж завжди потрібні були добре підготовлені фахівці, нові ідеї для стимулювання
інновацій та нововведень.

Внесок науково-дослідницької роботи студентів у співпрацю університетів з промисловістю базується, як правило, на принципі міждисциплінарності та
передбачає більш тісний зв‘язок навчання студентів з відповідними секторами виробництва.

Принцип міждисциплінарності створює нову основу для організації наукової діяльності студентів. Для нього характерне прагнення органічно об'єднати
різноманітні галузі знань на основі підсилення значущості певних фундаментальних дисциплін. Здійснення цього інтеграційного процесу призводить до
зникнення міждисциплінарних бар‘єрів, що відображується при вирішенні комплексних задач у різноманітних формах науково-дослідницької роботи студентів.
Міждисциплінарний підхід до навчання студентів спрямований на:

-    виховання в студентів широти поглядів;
-    нестандартність мислення;
-    здібність вирішувати загальні проблеми на перетині різноманітних наукових галузей;
-    виявлення взаємозв‘язку фундаментальних досліджень, технологій та потреб виробництва.
Організоване за таким принципом навчання потребує розвитку в студентів міждисциплінарного мислення, а, на сучасному етапі розвитку освіти "кожну

навчальну концепцію потрібно розглядати з огляду на те, як вона спонукає в методологічному та теоретичному відношенні студентів, майбутніх учених та
дослідників до міждисциплінарного мислення та праці" [4, с. 297].

Таким чином, можна стверджувати, що науково-дослідницька робота майбутніх фахівців може лише в тому разі виконати покладену на неї задачу, якщо в
її організації та здійсненні буде дотриманий ряд вимог:

-    вона ведеться з урахуванням майбутнього фаху студента;
-    має цілеспрямований характер на пошук, обґрунтування власної позиції;
-    залучені до роботи студенти усвідомлюють значущість свого дослідження для власного становлення як майбутнього фахівця;
-    розроблена і використовується система різноманітних форм і методів науково-дослідницької роботи;
-    розроблена система стимулювання роботи студентів-дослідників та їх наукових керівників.
На думку зарубіжних учених, організації наукової діяльності студентів сприяє концепція, яка включає в систему зростаючих вимог, зокрема:
-    цілеспрямоване заохочення інноваційних ініціатив;
-    підсилення принципу міждисциплінарності (на противагу високому ступеню спеціалізації);
-    взаємозв‘язок базових та спеціальних дисциплін;
-         координація програм наукових намірів тощо [5: 10-11].
Отже, науково-дослідницька робота студентів виступає засобом підвищення якості підготовки і виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо

застосовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного і культурного прогресу. Необхідність підвищувати значущість наукової
підготовки мотивується перш за все тим, що в процесі її студенти оволодівають методологією науки та навичками проблемного аналізу, умінням самостійно
працювати та застосовувати свої знання в різноманітних галузях, що є необхідним для сучасного кваліфікованого спеціаліста. Функціонування системи
науково-дослідницької роботи студентів в університеті повинно бути не самоціллю, а слугувати формуванню та розвитку студентів як творчих особистостей,
здатних обґрунтовано та ефективно вирішувати задачі, які виникають перед ними. Діяльність університетів з розкриття та становлення потенційних
особистісних здібностей студентів, їхніх творчих можливостей повинна стати провідною в системі навчання та виховання. При цьому адаптація системи
науково-дослідницької роботи студентів до сучасних умов, стимулювання її учасників повинні базуватися не лише на розробці нових шляхів та методів
удосконалення системи, що, безумовно, важливо, але й на використанні багаторічного позитивного вітчизняного досвіду підготовки спеціалістів та
аналогічного досвіду зарубіжних країн. А поглиблення інтеграції вищої освіти, науки та виробництва – задача дійсно глобального масштабу. Її реалізація, без
сумніву, сприятиме прогресивному розвиткові як самої освіти, так і інших сфер суспільного життя.
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РЕЗЮМЕ

Тенденції до співробітництва в галузі освіти і науки, формування єдиного освітнього простору, вирішення проблеми мобільності студентів і фахівців є
одними з провідних за сучасних реалій. Зарубіжний досвід засвідчує, що для сучасної освіти велике значення має єдність наукової та навчальної підготовки
студентів засобами залучення їх до науково-дослідницької роботи, однак, формування в студентів здатності включатися в процеси розвитку науки нині
декларуються як мета, і не виділяються в дидактичні та організаційні проблеми, вирішення яких спрямоване на її досягнення.

 

Ключові слова: вища освіта, інтернаціоналізація, міждисциплінарність, мобільність, наукова діяльність, науково-дослідницька робота, особистість,
самонавчання, самореалізація.

 
Т.П. Голубь
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РЕАЛИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЗЮМЕ

Тенденции к сотрудничеству в области образования и науки, формирование единого образовательного пространства, решение проблем мобильности
студентов и специалистов являются одними из основных в наше время. Зарубежный опыт подтверждает, что для современного образования важно единство
научной и учебной подготовки студентов путем привлечения их к научно-исследовательской работе, но, формирование у студентов способности включаться
в процессы развития науки сейчас декларируются в качестве цели, и не выделяются в дидактические и организационные проблемы.

 

Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, личность, междисциплинарность, мобильность, научная деятельность, научно-
исследовательская работа, самообразование, самореализация.

 
T.P. Holub
ORGANIZATION OF STUDENTS’ SCIENTIFIC WORK IN TERMS OF INTERNATIONAL EDUCATION

SUMMARY

Collaboration of science and education, formation of common educational space, solving problem of students’ and specialists’ mobility are among the main
tendencies of the present. Foreign experience affirms that integrity of scientific and educational training of students through involving them in research activities is
very important for modern education. However forming students’ ability of getting involved in science development is just proclaimed as an aim and is not assigned as
didactic and organizational issues whose solution is aimed at its achievement.
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