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the region, in Spain and in the multi&ethnic Europe effectively; to be able
to find and study a variety of sources; to offer  schoolchildren the problem
situations that are interesting and understandable for them and develop
their analyticity, critical mind, reflexivity; to develop a flexible program
of educational actions to satisfy the needs of students; to introduce the
idea of  multi&culturality to form student’s intercultural competence; to
develop the ability to understand the relationship between a language,
knowledge and culture.

Thus, the research activity in Spain is organized according to
philological and psycho& educational components of future teachers’
training. The perspective of the study is to highlight the tools of research
activities for future teachers in the European Union, the USA, Canada,
Japan and so on.
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Раскрыта проблема организации научно&исследовательской де&
ятельности студента в системе высшего образования в Западной
Европе. Высветлен европейский опыт оптимизации научно&иссле&
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The problem of organizing student’s research activity in higher
educational system in Western Europe is revealed. The European
experience to optimize the research activity of students & future teachers&
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Проблема підвищення ефективності науково�дослідної діяльності май�
бутніх учителів є однією з найбільш актуальних у системі вищої освіти Украї�
ни. Її розв’язання пов’язане з такими важливими науковими завданнями, як
оптимізація професійної підготовки майбутніх учитеів (зокрема, філологіч�
ного профілю), формування широкого наукового світогляду педагогів, їхньої

Отже, науково�дослідна діяльність у Іспанії організується відповідно до
філологічної та психолого�педагогічної складових професійної підготовки
майбутніх учителів�філологів, при цьому принципова увага приділяється дослід�
женням з проблем розвитку іспанської та інших мов, методики навчання мов
(рідної та іноземних), педагогічної майстерності, інтеркультурного функціо�
нування дитини в сучасному суспільстві. Перспективи дослідження поляга�
ють у висвітленні засобів організації науково�дослідної діяльності майбутніх
учителів у країнах Європейського Союзу, США, Канади, Японії тощо.
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DIRECTIONS OF RESEARCH ACTIVITIES OF FUTURE
TEACHERS OF PHILOLOGY (AT THE UNIVERSITIES OF SPAIN)

Kichuk N.
Abstract. The research activity of future teachers of philology in Spain

allows implementing the following specific objectives of their training: to
expand the scientific knowledge (of linguistic, literary, psychological and
pedagogical nature), to use knowledge and techniques in social and
educational contexts; to organize school independent work, the team
work; to make students open a new strategy; to develop interpersonal
skills that enable to communicate with students adequately; to work in
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педагогічних дисциплін теоретичного спрямування її основними формами є
мікровикладання, ділові та рольові ігри, письмові роботи у вигляді есе. У про�
цесі підготовки останнього виду студенти спираються на матеріал лекцій з
використанням напрацьованого доробку у шкільній практиці. Есе готуються
кожного семестра, вони обговорюються з тьютором, який проводить індиві�
дуальні консультації та групові дискусії за темою дослідницької роботи. Саме
тьютор керує науково�дослідною діяльністю студентів, він надає необхідні ре�
комендації, здійснює аналіз ефективності цієї роботи, організовує колектив�
не обговорення її результатів тощо. Питомої ваги набуває мікровикладання,
яке застосовується на початковому етапі навчання. Колективний аналіз ха�
рактеру мікровикладання відкриває можливості формування вмінь самоана�
лізу та самооцінки.

Професійна підготовка вчителів�філологів у Франції ставить за мету, як
відомо (Л. Зязюн), активізацію взаємодії теоретичного та практико�орієнто�
ваного навчання. Саме тому студенти мають оволодіти вміннями використо�
вувати отримані теоретичні знання у процесі викладання навчальної дисцип�
ліни; встановлювати багатосистемні міждисциплінарні зв’язки; здійснювати
адаптацію навчальної інформації відповідно до своєрідності учнівського кон�
тингенту; підбирати методи, ефективні в контексті навчальної діяльності кон�
кретного класу.

В ході науково�дослідної діяльності майбутні вчителі�філологи утворюють
необхідний інформаційний ресурс (підбирають наукові джерела, укладають
їх у каталог), доводять соціальну значущість своєї роботи, програмують її,
беруть участь у колоквіумах, семінарах, зустрічах різного типу, що дозволяє
збагатити знанієвий ресурс, необхідний для дослідженя, публікують набуті
результати у формі тез, статей, методичних рекомендацій, відеодоповідей
тощо. Наприклад, проект з назвою «GERME» (котрий зорієнтований на досл�
ідження студентського руху в Європі), до якого активно залучаються студен�
ти не лише філологічного, а й історичного, географічного тощо факультетів,
має на меті отримання й систематизацію інформації наукового та науково�
популярного характеру, її збереження та розповсюдження в суспільстві. В
контексті цього проекту студенти видають власний журнал («Записки
«GERME»), в якому публікують набуті ними матеріали, результати опиту�
вання, звіти про проведені заходи (зустрічі, семінари, виставки).

Організація науково�дослідної діяльності майбутніх учителів�філологів у
Іспанії передбачає їхнє включення в широкий контекст соціально�педагогіч�
ної роботи, наприклад, дослідження проблем громадянської освіти, управлі�
ння конфліктами, просування демократичних ідеалів тощо. Оскільки особ�
лива увага в професійній підготовці майбутніх філологів звертається на роз�
повсюдження мов, науковці висувають вимогу до впровадження науково�дос�
лідної діяльності студентів, спрямованої на вивчення засобів оптимізації вик�
ладання рідної та іноземних мов, сприяння діалогу між культурами, вихован�
ня у іспанських школярів терпимості, солідарності, поваги до культурних
відмінностей, прагнення до діалогу і взаєморозуміння.

Науково�дослідна діяльність передбачає впровадження пілотних проектів
(наприклад, дослідження шляхів забезпечення міжнародного взаєморозумі�
ння і терпимості), розробку конкретних засобів і прийомів виховання в учнів

методологічної культури, вмінь підвищувати якість навчально�виховного про�
цесу в школі. В цьому контексті набуває неабиякої значущості висвітлення
європейського досвіду організації дослідницької роботи студентів.

В найостанніших наукових роботах висвітлюються такі аспекти окресле�
ної проблеми: методологічні засади розвитку системи професійної підготовки
фахівців у зарубіжній вищій школі (Н. Абашкіна, Б. Вульфсон, Л. Пуховсь�
ка); засоби організації пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних
закладах Європи (А. Авдулов, Ю. Дерябін, І. Задорожна, О. Сухомлинська);
засоби активізації професійної підготовки педагогів (В. Загвоздкін, Н. Кічук,
У. Ордон, Н. Ничкало). Поряд з цим, проблема організації науково�дослідної
діяльності студентів (а саме майбутніх учителів�філологів), у вищих закла�
дах осввіти залишається поза увагою науковців. Це зумовило визначення мети
статті: розкриття зарубіжного досвіду організації науково�дослідної діяльності
студентів у процесі їхньої професійної підготовки в країнах Західної Європи.

Вивчення системи науково�дослідної діяльності студентів у Західній Європі
свідчить, що має місце процес об’єднання навчальної та дослідницької роботи.
Наприклад, у Німеччині єдність навчання й дослідження є провідним принци�
пом функціонування вищої освіти в процесі підготовки вчителя�філолога. Про�
відними цілями науково�дослідної діяльності є навчити студентів аналізу нау�
кової інформації, а також організації власної й колективної пошукової роботи
задля отримання об’єктивно нових результатів. Навчання вибудовується на�
вколо виконання певного проекту, що вимагає застосування полідисциплінар�
них знань. Як свідчать наукові джерела (Н. Сичкова, А. Турчин), оволодіння
студентами методами дослідницької роботи здійснюється на семінарських за�
няттях трьох видів: просемінарах, семінарах та оберсемінарах, де навчання
організовується у вигляді вільної групової дискусії. Є досить поширеними та�
кож викладання студентами перед аудиторією самостійно опрацьованого мате�
ріалу та об’єднання студентів у дослідницькі групи. Характерною рисою орган�
ізації науково�дослідної діяльності у Німеччині є тісна співтворчість студентів і
викладачів. Такий підхід забезпечує більш чітке усвідомлення студентом влас�
ного місця та ролі у пошуковій співдіяльності, вироблення ним авторської по�
зиції у розрізі стратегічних, тактичних та оперативних цілей, активізацію про�
цесів розвитку наукого світогляду та інтелектуальних умінь.

Аналіз наукових праць [2; 4�6; 9] дозволяє констатувати, що в універси�
тетах Іспанії, Франції, Великобританії існують такі рівні оволодіння науко�
во�дослідною діяльністю:

� базовий рівень, який передбачає організацію навчально�дослідницької
роботи на початковому етапі професійної підготовки педагогічних кадрів. На
цю роботу відводиться дві третини навчального часу; вона планується й конт�
ролюється викладачем;

� основний рівень – науково�дослідна діяльність на старших курсах. Саме
на цьому рівні студенти готуються до спеціалізованої дослідницької роботи,
що віддзеркалює своєрідність їхньої професійної діяльності. Керівники нау�
ково�дослідної діяльності ставлять за мету закласти підвалини випереджуваль�
ного дослідницько�творчого саморозвитку особистості впродовж життя.

Так, вивчення досвіду організації науково�дослідної роботи у підготовці
майбутніх учителів у Великобританії [2; 4; 6] свідчить, що на фоні інтеграції
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педагогічних дисциплін теоретичного спрямування її основними формами є
мікровикладання, ділові та рольові ігри, письмові роботи у вигляді есе. У про�
цесі підготовки останнього виду студенти спираються на матеріал лекцій з
використанням напрацьованого доробку у шкільній практиці. Есе готуються
кожного семестра, вони обговорюються з тьютором, який проводить індиві�
дуальні консультації та групові дискусії за темою дослідницької роботи. Саме
тьютор керує науково�дослідною діяльністю студентів, він надає необхідні ре�
комендації, здійснює аналіз ефективності цієї роботи, організовує колектив�
не обговорення її результатів тощо. Питомої ваги набуває мікровикладання,
яке застосовується на початковому етапі навчання. Колективний аналіз ха�
рактеру мікровикладання відкриває можливості формування вмінь самоана�
лізу та самооцінки.

Професійна підготовка вчителів�філологів у Франції ставить за мету, як
відомо (Л. Зязюн), активізацію взаємодії теоретичного та практико�орієнто�
ваного навчання. Саме тому студенти мають оволодіти вміннями використо�
вувати отримані теоретичні знання у процесі викладання навчальної дисцип�
ліни; встановлювати багатосистемні міждисциплінарні зв’язки; здійснювати
адаптацію навчальної інформації відповідно до своєрідності учнівського кон�
тингенту; підбирати методи, ефективні в контексті навчальної діяльності кон�
кретного класу.

В ході науково�дослідної діяльності майбутні вчителі�філологи утворюють
необхідний інформаційний ресурс (підбирають наукові джерела, укладають
їх у каталог), доводять соціальну значущість своєї роботи, програмують її,
беруть участь у колоквіумах, семінарах, зустрічах різного типу, що дозволяє
збагатити знанієвий ресурс, необхідний для дослідженя, публікують набуті
результати у формі тез, статей, методичних рекомендацій, відеодоповідей
тощо. Наприклад, проект з назвою «GERME» (котрий зорієнтований на досл�
ідження студентського руху в Європі), до якого активно залучаються студен�
ти не лише філологічного, а й історичного, географічного тощо факультетів,
має на меті отримання й систематизацію інформації наукового та науково�
популярного характеру, її збереження та розповсюдження в суспільстві. В
контексті цього проекту студенти видають власний журнал («Записки
«GERME»), в якому публікують набуті ними матеріали, результати опиту�
вання, звіти про проведені заходи (зустрічі, семінари, виставки).

Організація науково�дослідної діяльності майбутніх учителів�філологів у
Іспанії передбачає їхнє включення в широкий контекст соціально�педагогіч�
ної роботи, наприклад, дослідження проблем громадянської освіти, управлі�
ння конфліктами, просування демократичних ідеалів тощо. Оскільки особ�
лива увага в професійній підготовці майбутніх філологів звертається на роз�
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ладання рідної та іноземних мов, сприяння діалогу між культурами, вихован�
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методологічної культури, вмінь підвищувати якість навчально�виховного про�
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фахівців у зарубіжній вищій школі (Н. Абашкіна, Б. Вульфсон, Л. Пуховсь�
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ХУДОЖЕСТВЕННО�ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ПУТИ ЕЁ УЛУЧШЕНИЯ

на уроках як іспанської, так й іноземних мов і літератури прагнення до миру
та ненасильства, їх ознайомлення з концепцією культурного плюралізму та
діалогу між культурами. Студенти мають розробити систему виховних заходів
(з їх наступним проведенням на базі шкіл) щодо формування в учнів знань
про життєдіяльність у Західній Європі національних меншин, біженців, за�
безпечення для цих категорій населення рівних можливостей з іншими. Не�
абиякого значення набуває й підбір та впорядкування студентами у форматі
їхньої науково�дослідної роботи інформації про засоби забезпечення міжкуль�
турної взаємодії різних етнічних груп у Іспанії. Це пов’язане, як зазначають
науковці [8; 10], з тим, що доступ до ясної і точної інформації має важливе
значення для просування культури миру в суспільстві.

В країнах Західної Європи в організації науково�дослідної діяльності пріри�
тетним є забезпечення її соціально орієнтованого характеру, а саме набуття
знань про розв’язання суспільно важливих проблем педагогічної реальності.
Великого значення набуває критична оцінка студентом ідей, теорій і кон�
цепцій, на перший план виноситься дидактична вимога щодо актуалізації інди�
відуальної дослідницької позиції студента. Домінують демократичні, дис�
кусійні, креативні форми, що дозволяють встановити партнерські стосунки
як всередині академічної групи, так й між студентами й викладачем.

Отже, вивчення досвіду організації науково�дослідної діяльності в краї�
нах Західної Європи дозволяє визначити провідні тенденції в її організації, а
саме: активізація розвитку та саморозвитку креативності, рефлексії кожної
особистості, її здатності до співпраці в ході колективної наукової творчості,
оволодіння нею методологічною культурою, що забезпечує високий професіо�
налізм педагогічної роботи.

Перспекти подальших розвідок у цьому напряму полягають у виявленні
засобів підвищення ефективності проектної діяльності, проблемного навчан�
ня, самостійної роботи в різних країнах світу.
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