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МІФИ ТА РЕАЛІЇ ЄДНОСТІ НАВЧАННЯ ТА 

ДОСЛІДЖЕНЬ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ 

 
Єдність навчання і досліджень в університетах України є ключовою ознакою, як кла-

сичної, так і сучасної форм організації університетської освіти. Чи взмозі сучасні уні-
верситети в Україні забезпечувати вказану єдність? До чого прагнуть сучасні універ-
ситетські практики? На ці питання автори і намагаються дати правдиві відповіді.  
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-

ми науковими й практичними завданнями. Єдність 

навчання і досліджень в університетах України зали-

шається традиційно важливою темою для визначення 

стану і відповідності викликам сучасності, що стоять 

перед університетами України. Щоб встигати за швид-

кими змінами і забезпечувати випереджальний харак-

тер розвитку університету необхідні динамічні відпо-

віді на окреслене питання. Динамічні відповіді 

доцільно шукати і формувати через застосування 

сучасних інструментів. Відома Іспанська лабораторія 

з автоматичного обрахунку світового рейтингу універси-

тетів і є сучасним прикладом щодо застосування пот-

рібного інструментарію (http://www.webometrics.info/en). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дос-

лідженню єдність навчання і досліджень в універси-

тетах України присвячено достатньо наукових робіт 

[1, 2, 4, 11, 12]. Висвітлюються досягнення та перспе-

ктиви широкого впровадження ІТ можливостей, що 

обумовлюють новий рівень єдності та ефект синергії 

[3–10]. Але складні соціально-економічні умови роз-

витку в Україні обумовлюють пошук нових рішень та 

критичний аналіз реалій сучасних світових та націона-

льної систем університетської освіти. Важливо поста-

вити питання про ІТ університетську освіту [13]?  

Основна мета статті полягає у висвітленні 

сучасного стану форм орґанізації єдність навчання і 

досліджень в університетах України та гіпотези про 

синергію ІТ університетської освіти, що досягається 

поєднанням ІТ, чи дистанційної форми навчання, із 

безальтернативністю творчого взаємодоповнення діючо-

го наукового потенціалу з молодістю духа нової гене-

рації молоді через безперервний розвиток творчого 

середовища. 

Виклад основного матеріалу з повним обґрун-

туванням отриманих результатів. Єдність навчання 

і досліджень в університетах є передумовою станов-

лення та розвитку найвищого рівня освіти. Зневага чи 

початковий рівень впровадження – руйнує універси-

тетську освіту. Але чи усі університети в Україні 

відповідально ставляться до цього поєднання? Єдність 

навчання і досліджень в університетах – міфи чи ре-

алії? Спробуємо у стислій формі висвітлити проблему. 

Тобто, міфи чи реалії (?) єдності навчання і досліджень 

в університетах України ми можемо спсте-рігати: 

1. Теоретично всі дисципліни повинні мати дос-

лідницьку складову, щоб відповідати статусу універ-

ситетської дисципліни.  

2. Більшість студентів старшокурсників, якщо 

своєчасно включаться у процес дослідження, вже 

працюють і тому часу на повноцінне навчання майже 

не залишається, не кажучи про проведення ґрунтов-

ного дослідження з курсу. 

3. Дослідження вимагає занурення в обрану тему з 

метою визначення стану рівня наявних робіт і вибору 

напрямів їх вдосконалення. Таке занурення неможливе 

без досконалого аналізу сучасних досягнень і порівня-

ння з результатами попередніх альтернативних по-

шуків. Але студенти, як правило, хочуть мати швидку 

відповідь, без особливих зусиль, що принципово не-

можливо. «Все і одразу!». Отже, парадокс зароджуєть-

ся у самій логіці й методології наукового пошуку де 

принципово немає швидких відповідей, інакше це не 

наукове дослідження, а лише компіляція відомих 

рішень без ґрунтовного узагальнення і висунення при-

пущень, що підлягають як мінімум перевірці. 

4. Викладачі змушені працювати в різних універ-

ситетах, щоб забезпечувати прийнятний рівень добро-

буту в сім’ї, та завантажені безліччю паперових звітів 

і переробкою форм звітності про власну викладацьку 

роботу, тому і часу і бажання і мотивації на фор-

мування завдань на наукові пошуки студентів не за-

лишається.  

5. Наукові дослідження мають суто індивідуаль-

ний характер і навіть колективна робота в складі бри-

гади вимагає від викладача індивідуальних відносин і 

 



Випуск 311. Том 323 

 

11 

відповідального коригування ходу наукового дослі-

дження, що вкрай проблематично.  

6. Не поодинокі випадки, коли власна наукова 

робота викладача носить досить поверхневий харак-

тер і частіше задовольняє потребу університету у 

формальній відповідності кадрового складу спеціаль-

ності університету за вимогами ліцензійних і акреди-

таційних комісій МОН України.  

7. Старіння кадрового складу спеціальностей 

університету в сучасних умовах є не виключенням а 

майже фатальною особливістю, приреченістю на втрату 

наступності і традицій, що склалися у наукових школах. 

8. Але вчені старшого покоління, як правило, не 

можуть і не хочуть віддалятися від пошуку нових 

рішень у науковій сфері, якій присвятили кращі свої 

молоді роки. Вони наполегливо працюють в пошуку 

нового і небувалого. Ця захопленість передається мо-

лоді. Сподіваємося, що надовго. І так з’являються нові 

вчені. 

9. Становлення дистанційних форм навчання в 

передових університетах доповнюється розвитком 

дистанційних форм проведення наукових досліджень. 

Зазначене суттєво сприяє залученню студентів комп’ю-

терних факультетів до наукових досліджень, напри-

клад, з розробки інструментарію щодо автоматизації 

обчислень та дистанційного отримання результатів. 

10. Залучення студентів до розробки, разом із ав-

торитетними викладачами, спеціалізованих сучасних 

метрик для автоматизованих систем виявлення наяв-

ності та різноманіття форм проведення наукових до-

сліджень в університетах є реальною єдністю навчан-

ня і досліджень у передових університетах України.  

11. Залучення студентів до розробки самих авто-

матизованих систем виявлення наявності та різно-

маніття форм проведення наукових досліджень в об-

ласті дисципліни доцільно втілювати як нову форму 

навчання. Тобто розробка, як кращий метод навчання!  

12. Єдність навчання і досліджень у сучасних 

університетах України доцільно впроваджувати разом 

з розвитком дистанційних форм проведення наукових 

досліджень.  

13. Таким чином, опора на ІТ середовище може і 

повинна виступати сучасною рушійною силою і ефек-

тивною технологією щодо послідовного і наполегли-

вого поєднання творчої роботи викладачів і студентів. 

Так і буде відбуватися реальне об’єднання навчання і 

досліджень в університетах України, як мінімум з 

десятиліття. Виникнення і становлення нових техно-

логій у сфері автоматизації творчої діяльності обумов-

лює виникнення і становлення нових форм єднання 

навчання і досліджень.  

Висновки з дослідження і перспективи подаль-

ших розробок. Таким чином, висвітлено основні чин-

ники, що спостерігаються в організації об’єднання на-

вчання і досліджень в університетах України, які сприя-

ють або навпаки протерічать означеному єднанню.  

Синергія ІТ університетської освіти досягається 

поєднанням ІТ, чи дистанційної форми навчання, із 

безальтернативністю творчого взаємодоповнення 

діючого наукового потенціалу з молодістю духа нової 

генерації молоді через безперервний розвиток творчо-

го середовища. Творче університетське середовище є 

тією продуктивною сферою, що протележно «ефекту 

Мауглі» коли незворотньо втрачений зв’язок із соціу-

мом і вже неможливий процес повноцінного приєд-

нання молодої людини до людської сфери, перекон-

ливо свідчить про необхідність «живого» спілкування 

студентів та професорів безпосередньо, а не лише 

через засоби ІТ взаємодії. Як немовля відчуває потре-

бу в єдності з батьками, так і студент потребує прямо-

го та чутливого поєднання із професорами. Подаль-

ший розвиток у ІТ сфері лише доповнює та урізньо-

манітнює єдність студентів та викладачів у консерва-

тивній формі. 
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Единство обучения и исследований в университетах Украины является ключевым признаком, как классической, так и 
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