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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку глобалізаційних тен-

денцій у світі дедалі більше стала проявлятися зако-
номірність прямої залежності ступіня розвитку еконо-
міки і суспільства в цілому зі ступенем розвитку освіти і
науки, які становлять один з найважливіших чинників
успішності розвитку держав і кожного їхнього грома-
дянина.

Одна з основних особливостей економіки ХХІ сто-
ліття полягає в тому, що джерелом розвитку людсько-
го ресурсу у світі все більше стають оптимізація вироб-
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Стаття присвячена ряду проблем у сфері взаємозв'язку наукового критерію із формуванням людсь-
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ципи впровадження наукового критерію при формуванні людського ресурсу та удосконалено етапіза-
цію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

The article is devoted to several problems in the aspect of relation between scientific criteria and formation of
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specialist in terms of research and implementation of the scientific criteria for the development of human resource.
Several proposals on the problem are outlined as well. The purpose of the article is to determine the problematic
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ничих процесів, інтеграція у виробництво нових техно-
логій, виробів, видів послуг. Динамічний розвиток еко-
номічних процесів потребує відповідних перетворень у
системі підготовки кадрів. Сучасний період розвитку
суспільства характеризується змінами, які торкаються
усіх сфер життєдіяльності людини. Швидкий темп со-
ціально-економічних перетворень в країні, зміна
ціннісних орієнтацій в суспільстві, збільшення обсягу
інформації та подальша тенденція до розширення уп-
равлінських функцій у професійній діяльності зумови-
ли зміна вимог, що пред'являються суспільством до си-
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стеми вищої професійної освіти в питаннях підготовки
майбутніх фахівців.

Автори вважають, що актуальними на сьогодні ста-
ють такі риси особистості, як вміння фахівця адекватно
сприймати складні ситуації життя, правильно їх оціню-
вати, швидко адаптуватися до нових пізнавальних си-
туацій, цілеспрямовано переробляти наявну інформа-
цію, шукати і доповнювати її, знати закономірності її
оптимального використання, прогнозувати результати
діяльності, використовуючи свій інтелектуальний і твор-
чий потенціал. Носіями людського ресурсу повинні ста-
ти і випускники, і науково-педагогічні працівники ВНЗ.

Головною відмінною рисою людського ресурсу, в
порівнянні з робочою силою, є інтелектуальна ак-
тивність, творча, креативна природа його життєдіяль-
ності. Цілком зрозумілим є той факт, що рушійним мо-
тивом розвитку особистості — носія людського ресур-
су — стає усвідомлення можливості самоствердження
через володіння і вміння скористатися знаннями. Важ-
ливо відмітити, що саме в стінах науково-освітнього зак-
ладу фахівці обов'язково повинні отримати умови для
мотивації на це. Динаміка рівня інтелектуальної актив-
ності працівників, розвиток їх здатності до накопичен-
ня, переробки та генерації знань зумовлює ступінь, в
якій інформація-знання стає ресурсом інноваційного
виробництва. У цьому зв'язку, на думку авторів, назріла
необхідність розробки системи науково-дослідної ро-
боти у ВНЗ на основі навчання творчому підходу до
практичного використання отриманих освітніх, науко-
вих і технічних знань. Цей етап повинен супроводжува-
тися інноваційним сегментом, що матиме позитивний
вплив на підвищення якісного рівня людського ресурсу
взагалі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика формування людського ресурсу,

його розвитку та адаптації до сучасних умов знайшла
своє відображення в достатньо великій кількості пуб-
лікацій провідних вчених. Особливу увагу заслуговують
ряд монографічних досліджень, які більш предметно
розкривають наукові, творчі та креативні аспекти фор-
мування людського ресурсу. До їх складу варто вклю-
чити праці таких вчених: І.В. Журавльової та А.В. Куд-
лай [1], Г.В. Фокіна, О.А. Антонюка та М.Ф. Головатого
[2], А.М. Ткаченко та Т.С. Морщенок [3], Н.П. Нікола-
енко [4], О.А. Грішнової [5], П.П. Мазурка та О.П. Гу-
зенко [6], А.В. Керовського [7], А.М. Колота [8], В.Г. Фе-
доренко, Ю.М. Маршавіна, І.Ф. Гнібіденка, С.В. Румян-
цева та ін. [9]. Наукові доробки зазначених вчених знач-
но розширили межі досліджень різних аспектів розвит-
ку людського ресурсу та торкнулися наукової та осві-
тянської складової.

Дослідженнями доведено, що суттєвий внесок у роз-
робку проблеми підвищення якісного рівня людського
ресурсу внесли такі зарубіжні учені, як М.К. Румізен
[10], Хюзлід Марк А., Беккер Брайан І., Бітті Річард В.
[11], Л.І. Лукічьова [12], М. Пул, М. Уорнер [13] та інші.

Праці провідних вчених доволі широко розкривають
різні аспекти розвитку людського ресурсу із урахуван-
ням наукового та інноваційного сегменту. При цьому,
зарубіжні вчені звертають увагу на той факт, що якіс-
ний рівень людського ресурсу не може мати дієву плат-
форму формування без освітньої та наукової складо-
вої.

Проблематика використання наукового критерію з
позиції формування людського ресурсу вважається на-
уковцями та фахівцями доволі актуальною. Сучасність
доводить той факт, що плинність часу в ринковій ніші
розвитку висуває посилені вимоги до протікання соці-
ально-економічних процесів. Дані процеси торкаються
тих сфер життєдіяльності суспільства, які спираються
на необхідність оновлення кадрового потенціалу, у пер-
шу чергу, за рахунок молодих спеціалістів і магістрів.
Саме контингент людського ресурсу вважається більш

адаптованим до тих трансформаційно економічних змін,
які відбуваються в суспільстві. Проте, практика дово-
дить, що висококваліфікований спеціаліст, який не має
досвіду практичної діяльності не в змозі в повному сенсі
проявити свої якості без впливу наукового сегменту.
Тому стає зрозумілим, що підготовку студентськог кон-
тингента для різних сфер діяльності, особливо в умо-
вах ринку, необхідно проводити ВНЗ із урахуванням
наукового критерію.

Автори вважають, що є нагальна потреба розшири-
ти існуючі наукові доробки шляхом більш предметного
окреслення основних компонентів формування цілісно-
го фахівця з позиції НДР. Таке рішення витікає з на-
ступного.

Багаторічний досвід роботи у ВНЗ показує, що в
останні роки науково-дослідна робота студентів в
освітніх установах вищої професійної освіти організо-
вана не кращим чином, значна частина студентського
контингенту відійшла від активної участі в науковій ро-
боті, в тому числі через недостатності коштів у вузах на
цю діяльність, браку ресурсів на підтримку і розвиток її
матеріально-технічного оснащення і стимулювання її
учасників, що значно послабило вплив цього чинника на
їх професійне становлення, тому у значної частини сту-
дентів за час навчання не сформовані вміння дослідниць-
кої діяльності. У той же час, важливість проблеми фор-
мування дослідницьких умінь студентів підтверджує
аналіз великого числа професіограм фахівців різних
напрямів, в які включені вміння формулювання та вирі-
шення проблем, системного аналізу, абстрагування,
формалізації та ін. У цьому зв'язку назріла необхідність
розробки системи науково-дослідної роботи у ВНЗ на
основі навчання творчому підходу до практичного ви-
користання отриманих освітніх, наукових і технічних
знань. На думку авторів, зазначений підхід має супро-
воджуватися базовими принципами, які були б здатні
більш предметно надати дієвість наміченим реформа-
торським діям фахівців даної сфери.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розгляд теоретичних основ

проблематичних аспектів у сфері взаємозв'язку науко-
вості та розвитку людського ресурсу, із врахуванням ро-
льового сегменту ВНЗ та визначення деяких моментів
можливого покращення даного процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Людський ресурс є не тільки фактором виробницт-
ва та економічного зростання, а й чинником споживан-
ня (у тому числі і продуктивного), тобто фактором жит-
тєдіяльності. Суб'єкт людського ресурсу виступає
суб'єктом життєдіяльності як єдності і взаємодії вироб-
ництва, споживання, господарювання. Інтеграція
здібностей, потреб (як особистих, так і потреб більш
високого порядку — виробничих), споживної сили стає
основою становлення працівників повноцінними госпо-
дарюючими суб'єктами [14].

Як показали дослідження, в результаті відбуваєть-
ся інтелектуалізації життєдіяльності, а носій людсько-
го ресурсу проявляє себе як суб'єкт інтелектуальної
активності і у виробництві, і в споживанні, і в безпе-
рервній освіті протягом усього життя, у постійному ово-
лодінні новими науковими знаннями. Рушійним моти-
вом розвитку особистості — носія людського ресурсу
стає усвідомлення можливості самоствердження через
володіння і вміння скористатися знаннями. На думку
фахівців та науковців, саме в стінах науково-освітнього
закладу фахівці обов'язково повинні отримати умови
для мотивації на це. Динаміка рівня інтелектуальної ак-
тивності працівників, розвиток їх здатності до нако-
пичення, переробки та генерації знань зумовлює
ступінь, в якій інформація-знання стає ресурсом роз-
витку виробництва. Доведено, що інформація — знання
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як ресурс виробництва має важливу властивість — дос-
тупність, але тільки для тих, хто підготовлений для ро-
боти з нею, мотивований на це. Враховуючи зазначений
факт, стає зрозумілим, що існує тісний взаємозв'язок
між інформаційним, творчим та інтелектуальним сег-
ментами.

На думку авторів, формування інтелектуальної ак-
тивності в діяльность ВНЗ повинно відбуватися в розрізі:
освітніх центрів, центрів фундаментальних і приклад-
них досліджень, наукових центрів. Практика свідчить,
зауважує С.Н. Лукашенко [15], студенти та спеціалісти,
які отримують перепідготовку та підвищення кваліфі-
кації, повинні сформувати мотиви і отримати навички
наукової діяльності в ході аудиторних занять, само-
стійної навчально-дослідницької діяльності, котра
організована за новими програмами, у творчому спілку-
ванні з інноваційно-активними викладачами, які вдос-
коналюють методи своєї роботи та включають у лекцій-
ний блок результати своїх наукових досліджень, а на
цій основі привертають студентів до цих досліджень. Ба-
гаторічний досвід функціонування ВНЗ показує, що у
багатьох випадках цьому може сприяти сама тематика
наукових рефератів, курсових та дипломних магістерсь-
ких робіт, які на даний час вже характеризуються ок-
ремими науковими сегментами.

Нагадаємо, традиційно поняття "науково-дослідна
робота студентів" (НДРС) ототожнюється з формами

залучення студентів до наукової роботи кафедр, а та-
кож кафедральних та вузівських лабораторій, виконан-
ня навчальних дослідницьких робіт, реальних курсових
і дипломних робіт, участі у конференціях, семінарах,
конкурсах, виставках тощо. На думку С.Н. Лукашенко
[15], такий сутнісний аспект є не зовсім правильним.
С.Н. Лукашенко вважає, що провідними принципами
організації циклу впровадження наукового критерію,
при підготовці фахівця, є забезпечення органічної
єдності з навчальним циклом. Саме такий підхід, вважає
науковець, є більш дієвим, якщо постає питання залу-
чення наукових елементів різного спрямування з позиції
формування особистості сучасного суспільства.

Крім того, досить складний період адаптації випус-
кників в умовах реальної професійної діяльності в со-
ціально-психологічному, психологічному та діяльніст-
ному плані обгрунтовують необхідність цілеспрямова-
ного формування дослідницької культури і здібностей
студентів протягом усього періоду навчання.

Доведено, що як фактор формування цілісного фа-
хівця, науково-дослідна робота студентів включає в себе
наступні компоненти (рис. 1).

На думку авторів, зазначений підхід має доволі де-
талізований варіант формування у студентів ВНЗ нахи-
лу, креативу, творчості до вирішення проблем сфери їх
пізнання. Авторами пропонується схематичне представ-
лення основних компонентів НДРС із урахуванням клю-
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Рис. 1. Схема основних компонентів формування цілісного фахівця з позиції НДР

Джерело: розроблено авторами.
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чових етапів, які за змістом чітко відокрем-
люють дії фахівців та розкривають існуючу
картину взаємозв'язку. Саме на даному
етапі виникає необхідність впровадження,
не лише традиційного інструментарію, в
процесі формування якостей, навичок та
умінь НДР у студентів, а перш за все, інно-
ваційної складової. Це може відбуватися за
рахунок існуючого досвіду зарубіжних
фахівців, або за рахунок вже адаптованих
методів, форм і заходів у вітчизняній прак-
тиці. Крім того, враховуючи зміни, які ос-
таннім часом відбуваються у вищій школі,
стає зрозумілим, що лише інноваційна скла-
дова здатна забезпечити більш якісний
рівень у підготовці майбутнього фахівця.

На погляд авторів, професорсько-вик-
ладацький склад ВНЗ повинен починаючи
з першого курсу поступово розвивати у
студентів навички та здібності наукової
діяльності. З цією метою доречними є різні
активні методи навчання, котрі здатні ак-
тивізувати мислення, створювати умови для
прийняття креативних рішень. Тобто, перші
кроки впровадження НДР мають бути ігро-
вого характеру, проте з обов'язковим ана-
тоційним резюме, яке засвідчує результат
роботи. Наступним кроком, ми вважаємо,
варто залучити навчальний елемент, в кон-
тексті короткого лекційного курсу, який би
допоміг студентам-початківцям опанувати
основні моменти викладення результатів
наукової роботи. За результатами навчаль-
ного циклу щодо проведення наукової роботи, на дум-
ку авторів, доцільно пропонувати студентам виконання
реферату, який повинен містити початкові етапи дослі-
дження.

Зазначена періодизація впровадження наукових
елементів у навчальний цикл забезпечить підготовку
студентів до виконання курсових робіт, а на їх основі
дипломних, магістерських робіт.

На погляд С.П. Петрова [16], правильно організо-
вана і спланована науково-дослідна робота студентів у
процесі навчання у ВНЗ виконує ряд функцій. Їх сутні-
сна характеристика має наступний зміст (табл. 1).

Наразі, незважаючи на введення системи трирівне-
вого вищої освіти — бакалавр, спеціаліст, магістр, за-
лишаються без зміни програми, форми і методи викла-
дання базових навчальних дисциплін. Але ж 5-річна ос-
вітня програма вирішує завдання підготовки фахівців з
широкого спектру спеціальностей, орієнтованих, як
правило, на певне коло професійних обов'язків. Метою
бакалаврату є засвоєння студентом певної суми загаль-
ноосвітніх та загальнопрофесійних (меншою мірою
спеціальних) знань, а магістр — це висококваліфікова-
ний аналітик чи початківець дослідник, який володіє
арсеналом спеціальних методів аналізу, методологією
наукового дослідження. Одночасно з нововведеннями
в структурі освіти незаперечним залишається факт не-
обхідності особистісного розвитку студентів, розвитку
пізнавального інтересу, творчих здібностей [17].

Тобто основи розвитку певних здібностей, особис-
тісних якостей, необхідних майбутнім бакалаврам, спец-
іалістам та магістрам, повинні бути закладені вже на пер-
шому етапі навчання і якщо ми не змінимо сформовану
систему, то багаторівнева структура освіти не буде мати
ніякого сенсу, а вийде тільки перейменування студентів
в бакалаврів і магістрів.

На наш погляд, для забезпечення цілісності систе-
ми науково-дослідної роботи студентів на всіх рівнях
підготовки необхідно використовувати наступні елемен-
ти:

— перехід від колективних форм навчання до інди-
відуальних;

— розвиток переважно активних методів і форм на-
вчання з включенням у діяльність студентів елементів
проблемності, різноманітних форм самостійної робо-
ти;

— перехід до активуючих, розвиваючих, інтенсифі-
куючих способів організації навчального процесу.

Дослідження показують, що існує кілька напрямів
по застосуванню і впровадженню видів і форм науково-
дослідної діяльності студента: збагачення традиційних
академічних форм організації навчального процесу
(лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять)
виконанням завдань дослідницького типу; розвиток по-
занавчальних форм залучення студента в наукову
діяльність; впровадження менш поширених специфічних
для вищої освіти колективних форм науково-практич-
ної діяльності студентів (наукові дослідницькі гуртки,
колективи молодих дослідників та ін.).

У рамках навчального часу при збагаченні тради-
ційних форм організації навчального процесу розвиток
дослідницьких умінь і здібностей студентів можливий у
разі використання засобів розвиваючого навчання: про-
блемного, дослідницького, проектного, евристичного, го-
ловне завдання яких — постановка пізнавальних супе-
речностей у процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни.

У цілому, проведені дослідження засвідчують не-
обхідність впровадження принципів, які мають стати так
званим регулятором у процесі формування людського
ресурсу на базі наукового критерію, до складу якого
можна віднести (рис. 2).

Дослідженнями доведено, що сьогодні ВНЗ сти-
кається з інтелектуальною пасивністю студентів, неба-
жанням вчитися, невмінням самостійно отримувати
знання і знаходити різні способи вирішення завдань. Не-
обхідна зміна стратегії навчання за рахунок викорис-
тання в освітньому процесі сучасних професійно-оріє-
нтованих освітніх технологій, заснованих на діалозі, ко-
операції та співпраці.

Повною мірою зазначеними характеристиками во-
лодіють процедури науково-дослідної діяльності, по-
тенціал яких може бути використаний для розвитку не-
обхідних компетенцій (з урахуванням професійної спе-

Таблиця 1. Сутнісна характеристика функції науково-дослідної робот

Складено авторами на основі джерела [16].

Вид функції Сутність та призначення функції НДРС 

освітня − оволодіння теоретичними (наукові факти) і практичними (наукові 

методи дослідження, методики проведення експериментів, способи 

застосування наукових знань) знаннями 

організаційно-

орієнтаційна  
− формування розуміння орієнтуватися в джерелах, літературі; 

−  розвиток умінь організовувати і планувати свою діяльність; 

− вибір методів обробки інформації 

аналітико-

коригувальна 
− пов'язана з рефлексією студента, його самоаналізом, 

самовдосконаленням планування та організації своєї діяльності; 

− корекцією і самокорекцією навчально-пізнавальної діяльності 

мотиваційна − розвиток і посилення інтересу до науки в процесі здійснення 

науково-дослідної діяльності, пізнавальних потреб, переконання в 

теоретичній і практичній значущості розроблюваного наукового 

знання; 

− розвиток бажання глибше познайомитися з проблематикою 

вивчаємої області наукового знання, різноманітністю поглядів; 

− стимулювання самоосвіти, саморозвитку 

розвивальна − розвиток критичного, творчого мислення, вміння діяти в 

стандартних і нестандартних ситуаціях, вміння обгрунтовувати, 

відстоювати свою точку зору; 

− розуміння розвитку мотивації, розвиток здібностей (пізнавальних, 

комунікативних, спеціальних здібностей та ін.) 

виховна − становлення морального і правової самосвідомості; 
− виховання здатності до адаптації в мінливому соціальному 

середовищі; 

− формування адекватної самооцінки, відповідальності, 

цілеспрямованості, вольового саморегуліровання, сміливості у 
подоланні труднощів та інших здібностей і рис характеру.  

Виховна функція включає також виховання професійного покликання, 

професійної етики 
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ціалізації, а також з орієнтацією на особистість студен-
та, його інтереси, мотиви, схильності і здібності).

Слід враховувати необхідність створення єдиної
системи організації науково-дослідної роботи у ВНЗ,
розробленої на базі серйозного науково-методичного
комплексу, яка забезпечила б інтеграцію освіти, науки і
виробництва. При цьому доцільно використовувати
ефективні вітчизняні розробки, враховувати досвід за-
рубіжних колег для максимального розкриття науко-
вого потенціалу студентства у здійсненні діяльності, що
має для них сенс і затребуваною в діяльності суспіль-
ства. Всі дії фахівців із зазначеної проблеми мають спи-
ратися на базові принципи, які за своєю сутнісною ха-
рактеристикою чітко окреслюють правила формування
людського ресурсу. Саме їх етапізація впровадження є
основою подальших досліджень поставленої проблеми.

На думку авторів, кожен із зазначених принципів
здатен сприяти впровадженню наукового критерію в

процесі формування людського ресурсу, а саме в пері-
од його навчання. В цілому, отримання якісного рівня
людського ресурсу має відбуватися шляхом безперерв-
ного оновлення знань різного спрямування.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати проведених досліджень створили умови

для формування змістовних висновків. По-перше, Украї-
на потребує новітніх підходів до формування людського
ресурсу. У цьому зв'язку, позитивний вплив чинить рівень
науковості навчальних циклів на всіх етапах освіти. Особ-
ливу увагу слід надати сфері освіти, яку створюють ВНЗ.
По-друге, підготовку майбутніх молодих фахівців, неза-
лежно від виду обраної спеціальності слід проводити із
урахуванням чітко окреслених етапів впровадження нау-
ково-дослідної роботи студентів. По-третє, формування
якісного рівня людського ресурсу має відбуватися з по-
зиції принципів адаптації наукового критерію. На думку

Рис. 2. Схема сутнісної характеристики та видів принципів впровадження наукового критерію при формуванні
людського ресурсу
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Джерело: аторська розробка.
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авторів, зазначені підходи більш предметно розкривають
взаємозв'язок між науковим критерієм і розвитком людсь-
кого ресурсу, а, як наслідок, результатом подальших дос-
ліджень має стати, з одного боку, прикладний аспект адап-
тації у ВНЗ основних компонентів формування цілісного
фахівця, з іншого боку, з'являється можливість подаль-
шого дослідження взаємозв'язку між науковим критерієм
і людським ресурсом та базі запропонованих принципів.
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