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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Талант співати і талант творити, 

Це для людини – Божий дар! 

Талант безмежно світ любити 

Й життєвий витримать удар… 

Комусь дається він відразу, 

Не треба й ритися в собі. 

Із розумом й красою разом, 

Комусь – у довгій боротьбі. 

Але з талантом світло жити, 

І легко по землі іти. 

Талант нічим не замінити 

Без болю і без гіркоти. 

 

Одним із пріоритетних напрямків політики нашої держави 

є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, 

інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Адже саме 

молоді люди в майбутньому будуть визначати шляхи розвитку 

науки, економіки, медицини, мистецтва. Оскільки талановиті й 

обдаровані люди завжди впливали й впливають на розвиток та 

характер суспільства, то талант і обдарованість можна вважати 

суттєвим багатством кожної держави. Ще один із перших 

філософів в історії людства Конфуцій пропонував відбирати й 

інтенсивно розвивати обдарованих дітей. 

Кожна дитина – талант, але якщо для дитини не створити 

спеціальних умов, обдарованість її здебільшого втрачається. На 

сьогодні аксіомою є той факт, що творчі здібності рідко 

самореалізуються – їх необхідно заохочувати і розвивати. Кожна 

дитина – творча особистість, зірочка. І допомогти засяяти цій 

зірочці – головне завдання вчителя. 

Місія Малої академії – формування нового покоління 

українців із глибокими знаннями, інноваційним мисленням, 
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активною життєвою позицією і стійкими духовними 

цінностями, яке стане рушійною силою нації, її науковою, 

управлінською, гуманітарною, творчою елітою. 

Перед Вами посібник, якій містить методичні рекомендації 

та напрацювання педагогічних працівників комунального 

позашкільного закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради» щодо організації науково-

дослідницької діяльності учнів у наукових відділеннях Малої 

академії наук України. 

Бажаємо всім й надалі з високим творчим натхненням і 

наснагою примножувати наукові здобутки на благо рідного 

краю та всієї України! 

 

Директор КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради» 

Тягло Наталія Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

Тягло Н.В.  

 

ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК 

ЧИННИК УСПІШНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

Актуальною проблемою сучасної педагогічної освіти в 

Україні, як в теоретичному, так і практичному аспектах, є 

підготовка вчителів до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів. Незважаючи на тривалий процес наукового 

осмислення таких питань як: педагогічне забезпечення, 

психолого-педагогічній супровід розвитку обдарованих та 

здібних дітей (О. Антонова, С. Бергер, М. Кашапов, 

О. Матюшкін, О. Яковлєва та ін.), створення цілісних умов для 

організації науково-дослідницької діяльності учнівської молоді 

(О. Антонова, Ю. Біляєв, С. Балашова, Ф. Галіулліна, 

О. Повідайчик, Ю. Стрєлкова та ін.), підготовка педагогів до 

професійної взаємодії із обдарованими учнями та розвиток їх 

професійної компетентності (А. Деркач, Н. Кузьміна, 

Ю. Поваренков, В. Шадриков та ін.), у педагогічній науці на 

сьогодні відсутній єдиний підхід як до розуміння сутності 

професійної готовності педагогів до організації, проектування 

науково-дослідницької діяльності учнів, так і до принципів та 

умов її формування і розвитку в умовах неперервної освіти. 

Особливого значення зазначена проблема набуває у контексті 

реалізації Концепції Нової української школи у зв’язку із 
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значним переосмисленням ролі вчителя, його функцій в 

освітньому процесі. 

Вкрай важливо усвідомлювати, що діяльність учителя з 

організації науково-дослідницької діяльності учнів є своєрідною 

метадіяльністю, що надбудовується над першою. Об’єктом цієї 

діяльності вчителя стає не науковий пошук, а дослідницька 

діяльність учнів.  

Як слушно зазначають учені [6], учитель має не тільки 

мати власні уявлення про об’єкт, що вивчається, але знати, 

якими уявленнями про цей об’єкт має учень. Вчитель має бути 

здатним стати на точку зору учня, імітувати його судження, 

передбачати можливі труднощі в його діяльності, розуміти, як 

учень сприймає певну ситуацію, пояснювати, чому учень діє так 

а не по-іншому. При цьому вчителю необхідно не тільки що та 

для чого збирається робити учень, але і цілеспрямовано 

впливати на пошукову діяльність, перетворюючи її, 

поглиблювати, розвивати. Педагог має будувати своє керування 

цією діяльністю не як прямий вплив, а як передачу тих основ, на 

яких учень в результаті активної діяльності міг би самостійно 

виводити свої рішення. Вчитель знаходиться у новому 

становищі. Формуючи, розвиваючи та нарощуючи уміння учнів 

у науковому дослідженні, він має працювати відповідно до 

ситуації, враховуючи і людський фактор, і суб’єктний характер 

перебігу психолого-педагогічних процесів [6]. Учитель, на чому 

наголошують учені, і з чим повністю погоджуємося, має бути 

готовим змінити способи та методи, стиль спілкування з учнями. 

У ньому має з’явитися, дозріти нове кредо педагогічної 

діяльності, нове розуміння себе та своїх учнів у навчальному 

процесі.  

Професійна готовність педагога до організації науково-

дослідницької діяльності учнів нами розуміється складним, 
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системним особистісно-професійним утворенням, що інтегрує в 

собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, конструктивний і 

рефлексивний компоненти та визначає успішність дослідницької 

діяльності учнів з отримання нових наукових знань шляхом 

застосування ними методів наукового пізнання. 

Необхідно зазначити, що однією із складових професійної 

готовності педагога до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів нами визначається його власний досвід 

дослідницької діяльності, що виявляється у його дослідницькій 

компетентності. 

Так, як дослідник, тобто той, хто займається науковими 

дослідженнями, вивченням, обслідуванням чого-небудь (згідно 

із визначенням в Академічному тлумачному словнику 

української мови), сучасний вчитель має здійснювати 

дослідження:  

- освітнього процесу, наукових підходів до навчання, 

розвитку, соціалізації учнів;  

- навчальних матеріалів, методичних розробок, 

підручників, навчальних посібників тощо;  

- освітнього середовища, його відповідності вимогам 

безпечності, психологічного комфорту, здоров’язбережувальності, 

Державному стандарту освіти, ціннісних орієнтації і традицій 

закладу освіти;  

- індивідуальних особливостей навчання учнів, динаміки 

навчальних результатів, формування та розвитку їх соціальних, 

моральних якостей;  

- учнівського колективу, його розвивального, виховного, 

навчального потенціалу;  

- особливостей взаємодії із батьками учнів;  

- особливостей власної педагогічної діяльності та 

професійного розвитку.  
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Сучасний учитель має бути проектувальником науково-

дослідницької діяльності учнів, здійснювати її супровід, 

розвивати дослідницькі здібності дітей, формувати їх 

дослідницький смисловий простір. 

Здійснений аналіз наукової літератури свідчить про те, 

що питанням специфіки дослідницької діяльності вчителя 

присвячені праці С. Гончаренко, І. Зимньої, О. Леонтовича, 

Л. Нікітіної, І. Семенова, В. Сластьоніна, Т. Строкова, 

А. Хуторського та ін.; сутність дослідницької компетентності 

педагога розглянута у роботах М. Головань, В. Загвязинського, 

Є. Заїр-Бек, С. Кравченко, І. Попович, В. Сахарової, О. Шквир та 

ін. Проблема розвитку дослідницької компетентності вчителя у 

системі післядипломної освіти розглядалась у наукових працях 

О. Норкіної, Р. Гільмєєвої, В. Олійника та ін.  

На нормативному рівні, дослідницька компетентність 

учителя Нової української школи передусім виявляється у такій 

трудовій функції як «проведення педагогічних досліджень». 

Так, у професійному стандарті «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти» (2018), що є насьогодні 

єдиним сучасним документом, який визначає вимоги до 

педагога ХХІ століття зазначено, що однією з основних 

трудових функцій педагога є «проведення педагогічних 

досліджень». Ця функція охоплює такі трудові дії та операції як: 

визначення методичної проблеми, обґрунтування її 

актуальності, мети, завдань тощо; опрацювання відповідних 

джерел інформації для визначення шляхів підвищення 

розв’язання методичної проблеми; розроблення концепції 

дослідження; розроблення, апробація та оцінювання 

ефективності розроблених систем навчальних, виховних і 

розвивальних завдань/систем уроків тощо для реалізації 
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основних ідей дослідження; підведення підсумків, 

формулювання висновків педагогічного дослідження.  

Дослідницька компетентність педагогів була предметом 

наукових пошуків багатьох учених, а саме учених як В. Болотов, 

М. Головань, Е. Зеєр, В. Краєвський, Дж. Равен, В. Сєріков, 

І. Ширшова, В. Яценко та ін.  

У сучасній педагогічній науці вона розуміється:  

- результатом пізнавальної діяльності фахівця, системою 

знань, методів, методик дослідження, які він має опанувати, щоб 

здійснювати дослідницьку діяльність, а також мотивації і 

позиції дослідника, його ціннісних орієнтацій (А. Хуторський); 

- інтегральною особистісною характеристикою, що 

передбачає його готовність та здатність до самостійного 

вирішення дослідницьких та творчих завдань, володіння 

методологією та технологією педагогічного дослідження, 

прагнення їх використовувати в освітньому процесі 

(В. Загвязинський); 

- інтегральною особистісною якістю, що виражається в 

готовності і здатності самостійно освоювати і отримувати 

системи нових знань в результаті перенесення смислового 

контексту від функціональної діяльності до перетворювальної, 

базуючись на наявних знаннях, уміннях, навичках і способах 

діяльності (С. Осипова, О. Ушаков); 

- результат застосування дослідницької обізнаності, 

дослідницьких умінь та дослідницького досвіду у реалізації 

психолого-педагогічних досліджень в освітній сфері 

(В. Сахарова); 

- інтегральною особистісною характеристикою, що 

передбачає потребу, готовність та здатність педагога до 

самостійного вирішення дослідницьких та творчих завдань; 

володіння методологією та технологією педагогічного 
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дослідження, а також прагнення використовувати їх в 

освітньому процесі (І. Ширшова);  

- синтезом складних компетенцій педагога, а саме 

професійної наукової, компетенції у науковому мисленні та 

освітньої (Ю. Комарова);  

- результатом використання дослідницької освіченості, 

дослідницьких умінь та дослідницького досвіду в реалізації 

психолого-педагогічних досліджень в освітній сфері 

(В. Сахарова);  

- здатністю вчителя до вирішення дослідницьких задач на 

основі набутих сукупностей знань, умінь, навичок, досвіду, 

вмотивованої готовності до самостійного здійснення 

дослідницької діяльності (О. Норкіна);  

- інтегративною якістю особистості, що поєднує в собі 

знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні 

ставлення та особистісні якості і виявляється в готовності і 

здатності здійснювати дослідницьку діяльність з метою 

отримання нових знань шляхом застосування методів наукового 

пізнання, творчого підходу в цілепокладанні, плануванні, 

прийняття рішень, аналізі та оцінці результатів дослідницької 

діяльності (М. Головань); 

- інтеграційною якістю особистості, яка виявляється в 

усвідомленій готовності фахівця здійснювати активну 

дослідницьку діяльність, володіючи сукупністю: знань з 

методології і методів наукового дослідження; вмінь визначати 

суть, мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, 

формулювати робочу гіпотезу, планувати та проводити 

дослідження, аналізувати отримані результати, формулювати 

висновки; досвіду підготовки публікацій, презентацій, виступів 

та захисту дослідницьких робіт; здатністю переходити від 
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процесуальної діяльності до творчої, прагнення до саморозвитку 

і вдосконалення в професійній діяльності (С. Кравченко); 

- інтегративним особистісним утворенням, яке передбачає 

наявність у педагогів сукупності якостей особистості 

дослідника, потреб й інтересу до дослідницької діяльності, 

відповідальності за її результати, знань, умінь, навичок, що 

сприяють успішній реалізації дослідницької діяльності, 

характеризують здатність вирішувати проблемні педагогічні 

завдання шляхом застосування методів наукового пізнання, 

застосування діагностичного підходу в цілепокладанні, 

плануванні прийнятті та реалізації рішень, аналізі та оцінці 

діяльності як власної, так і вихованців (С. Омельяненко). 

Як зазначають зарубіжні вчені Г. Натхолл, Дж. Хетті та ін., 

одна з найгостріших проблем, що зумовлює недостатню якість 

сучасної освіти в усьому світі полягає у тому, що вчителі не 

досліджують освітній процес, вони не знають з наукової точки 

зору, що відбувається у них в класі, тому і схильні вважати, що 

результати навчання часто є непередбачуваними та 

неконтрольованими [1]. Отже, вчитель має бути у першу чергу 

дослідником, у тому числі й дослідником освітнього процесу з 

точки зору його учнів. 

Незважаючи на наявність у сучасній педагогічній науці 

різних визначень поняття дослідницької компетентності 

педагога, її місця в структурі професійної компетентності (як 

окремого компонента чи складової іншого), єдиним є розуміння 

того, що вона: 

- є критерієм професійного розвитку педагога у сучасному 

світі, що вимагає від нього постійного професійного та 

особистісного саморозвитку, високого рівня пізнавальної 

активності, творчого вирішення професійних проблем, які 
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характеризуються високим ступенем складності, 

полісистемністю, різномодальністю; 

- є одним з провідних чинників навчальної діяльності учнів 

у цілому та їх дослідницької діяльності зокрема; 

- включає до себе сукупність професійних знань, умінь, 

якостей, досвід дослідницької діяльності педагога; 

- включає елементи методологічної, понадпредметної, 

логічної діяльності; 

- визначає якість професійної педагогічної діяльності 

особистості, успішність її професійного та соціального 

розвитку, кар’єри; 

- є не тільки результатом професійної підготовки фахівця 

на етапі його навчання у виші, але і продуктом його 

саморозвитку, самоорганізації, синтезу пізнавального, 

діяльнісного та особистісного досвіду. 

Як зазначає В. Загвязинський [4], для успішної 

дослідницької діяльності сучасному педагогу необхідні:  

- усвідомлення характеру пошукової діяльності як творчої, 

продуктивної, націленої не просто на залучення інформації, але 

й на її створення та знаходження смислу, пошук оригінальних та 

ефективних рішень;  

- загальнонаукова та предметна ерудованість, 

загальнокультурний кругозір; 

- творчій особистісний потенціал, здатність до 

нестандартних підходів та рішень; вольові, морально-

психологічні якості, такі як: чесність, наполегливість, 

захопленість, критичність та ін.; 

- володіння методологією наукового пошуку; 

- володіння технологіями дослідницької діяльності. 

За своєю структурою дослідницька компетентність, на 

думку авторів, складається з компонентів, що відображають 
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психологічну структуру діяльності, а саме: мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, процесуального та рефлексивного 

(С. Омельяненко [5]); мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

практично-діяльнісного, рефлексивно-особистісного 

(О. Норкіна); мотиваційно-ціннісного, змістовно-практичного, 

психолого-педагогічного, функціонально-рефлексивного 

(Т. Ваколя [2]).  

Здійснений нами аналіз вітчизняних та зарубіжних 

наукових підходів щодо розуміння сутності дослідницької 

компетентності педагога дає змогу стверджувати про таке.  

По-перше, дослідницька компетентність учителя – це 

інтегративна особистісно-професійна якість, що складається з 

мотиваційно-ціннісного (цінності, ставлення, мотивація 

дослідницької діяльності), когнітивного (система спеціальних 

професійних знань), операційно-діяльнісного (система 

дослідницьких умінь) й особистісно-рефлексивного (сукупність 

особистісно-професійних якостей) компонентів та визначає 

ефективність його дослідницької діяльності в освітньому 

процесі. 

По-друге, дослідницька компетентність учителя 

виявляється в його здатності досліджувати (завдяки 

застосуванню методів наукового пізнання, ґрунтуючись на 

методології наукового дослідження) не тільки особливості 

освітнього процесу, у тому числі навчальної діяльності учнів, 

соціально-психологічного клімату у класному колективі тощо, 

але і власну педагогічну діяльність і професійний розвиток. 

По-третє, дослідницька компетентність учителя є 

провідним чинником як його власного особистісно-

професійного розвитку (у тому числі інтелектуального), так і 

визначає успішність науково-дослідницької діяльності учнів 

завдяки активізації механізмів ідентифікації, занурення тощо. 
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По-четверте, дослідницька компетентність учителя є 

неперманентним, нестійким явищем внаслідок надмірної 

складності тих педагогічних явищ, які стають предметом 

дослідницької діяльності вчителя. Відтак, вона має постійно 

цілеспрямовано розвиватися, активізуватися у системі 

післядипломної освіти, для чого мають бути створені особливі 

умови. Отже, одним з актуальних завдань післядипломної освіти 

педагогів є розвиток їх дослідницької компетентності, 

вирішення якого має забезпечуватися суттєвим оновленням 

змісту, форм і методів підвищення кваліфікації учителів. 
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Іванець К.Т. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ЮНОГО НАУКОВЦЯ – МАЙБУТНЬОГО ЛІДЕРА В 

СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ТРИСТОРОННЬОЇ 

УГОДИ «ВНЗ – МАН – ЗНЗ» 

 

Сучасний світ потребує нової генерації, яка б володіла 

широким кругозором, позитивним світоглядом, готовністю до 

сприйняття нового, до безперервного саморозвитку і 

самовдосконалення, здатної до креативного мислення, 

розв’язувати нові творчі проблеми, вміючи творити на вістрі 

науково-технічного прогресу, забезпечуючи передові позиції 

національній науці в міжнародному розподілі інтелектуальної 

праці. Допомогти особистості вижити в суспільному потоці криз 

і революцій – економічній, екологічній, енергетичній, 

інформаційній, комп’ютерній, суспільно-політичній тощо, 

оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє 

покликання, визначити власне місце в суспільстві, самостійно 

знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому – 

основна мета сучасної освіти.  

Загальновідомий той факт, що найбільших успіхів у будь 

якій діяльності досягають ті держави, які мають високий 
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інтелектуальний і творчий потенціал нації. Відомо також, що 

майбутнє людської цивілізації напряму залежить від реалізації 

обдарованості людей. Саме тому необхідність підвищення рівня 

наукової підготовки є важливою потребою сьогодення в будь-

якій галузі людської діяльності. Наукові дослідження – це 

джерело пошуку нових технологій, інноваційних моделей, що 

сприяє збагаченню теорії та практики науки.   

Ці завдання є загальними та повинні стати наскрізними і 

для навчальних закладів середньої ланки, і для закладів 

позашкільної освіти, і вишів, що виступає важливим чинником 

для їх інтеграції, умовою оптимізації їх спадкоємності. Подібна 

спадкоємність дозволить не тільки дати учневі повну загальну 

середню освіту, підготувати його до вступу у ВНЗ, сприятиме 

розвитку його пізнавальних і комунікативних можливостей, 

формуванню творчого і наукового мислення, але і є головною 

передумовою подальшого розвитку суспільства.  

Заохочення школярів до науково-дослідницької діяльності 

сприяє розвитку та модернізації змісту освіти, активному 

пошуку та використання інноваційних методів та технологій 

навчання. Науково-дослідницька діяльність розуміється як засіб 

особистісного розвитку та формування світогляду через 

співпрацю науковця, вчителя і учня. 

Актуальність проблеми організації науково-дослідницької 

діяльності учнів, на сучасному етапі розвитку педагогічної 

науки і практики, доводять роботи таких вчених: Л. Байкова,  

В. Воробйова, Л. Гребенкіна, І. Зимня, Н. Кушнаренко,  

Л. Левченко, А. Лудченко, Г. Примак, М. Романова, Ю. Туранов, 

В. Уруський, В. Шейко, О. Щербаков та інші. В їхніх роботах 

висвітлюється сутність науково-дослідницької діяльності, 

розглядаються її основні компоненти, аналізуються питання 

оцінювання результатів такої діяльності. 
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Формування науково-дослідницьких умінь учнів – процес 

достатньо складний та довготривалий, який залежить від 

багатьох чинників. По-перше, це своєчасне визначення учня з 

напрямком науково-дослідницької діяльності, відповідно його 

природнім здібностям та пізнавальним інтересам, які б він зміг 

застосувати у примірюванні до майбутньої професійної 

діяльності. По-друге, наявність достатнього обсягу знань, які б 

допомогли визначитись з темою, метою, предметом, об’єктом, 

завданнями науково-дослідницької роботи, обґрунтувати їх 

актуальність для розв’язання питань в сфері сучасної науки. 

Третє, наявність навичок роботи саме з науковими джерелами 

інформації, пошуку методики дослідження, їх опанування, 

можливість втілення свого дослідження в умовах реального 

життя, практичного виконання своєї роботи, доступність збору 

матеріалу дослідження, обробки результатів своєї роботи, тощо. 

Як показує досвід, учням зробити це самостійно, доволі часто, 

складно. Саме тому, важливо щоб поряд з учнем був би 

дорослий, координатор, який допоможе йому у вирішенні цих 

проблем. Тому, закономірно, постає питання у пошуку 

наукового керівника. Але, де його знайти? Керівника, який би 

поділяв захоплення та вмів правильно організувати роботу, 

враховуючи інтелектуальні, вікові, індивідуально-психологічні 

можливості юного дарування? Адже, кожна дитина має певний 

дар (сукупність здібностей, які дозволяють індивіду досягти 

вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності) 

головне, щоб ця дитина потрапила в умови, які б дозволили 

застосувати та розвинути ті природні здібності, інколи навіть ті, 

які дитина та її близьке оточення не усвідомлюють про їх 

наявність. Чи можливо знайти такого наукового керівника в 

умовах загальноосвітнього навчального закладу? Так, можливо. 

Але, чи багато учнів в координації науково-дослідницької 
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діяльності може охопити сьогодні вчитель у своєму 

навчальному закладі, чи завжди звичайний вчитель має все для 

виконання з учнем науково-дослідницької роботи високого 

рівня? І справа не у відсутності у сучасного вчителя мотивації 

чи бажання до виконання подібної роботи з учнем, і не у 

відсутності достатнього рівня наукової чи професійної 

підготовки. Спілкуючись з вчителями загальноосвітніх 

навчальних закладів, визначаємо, що основними перепонами в 

організації науково-дослідницької роботи з учнями є брак часу; 

відсутність відповідної матеріально-технічної бази, яка б 

дозволила виконання експериментальної, практичної складової 

дослідження, відірваність сучасної науки від навчальних 

програм з загальних дисциплін, які реалізовуються в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів, наявність ситуацій, коли 

вимоги і очікування батьків учнів, розподіл ними пріоритетів в 

організації навчально-виховного процесу не завжди збігаються 

із пропозиціями та можливостями вчителя.  

Здається, що пошуки наукового керівника серед 

працівників вищої освіти, розв’язують деякі питання щодо 

більш компетентного, цілеспрямованого наукового супроводу, 

можливості виконання науково-дослідницької роботи у 

відповідних лабораторних умовах, але тут постають певні 

проблеми. Науковцю з вищої школи теж необхідна своєчасна 

допомога в організації роботи з учнем середньої освіти, адже 

зрозуміло, що це трохи інша специфіка роботи, ніж робота зі 

студентом. Ознайомлення з методами, видами робот, які 

дозволені учням середньої ланки освіти, з точки зору етичних 

міркувань, безпеки для здоров’я учня під час проведення 

дослідження – теж потребує певної уваги. Важливо своєчасно 

обговорити з науковцем питання щодо строків виконання 

науково-дослідницької роботи, її змісту і складності, специфіки 
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конкурсів, на які плануються подаватись результати науково-

дослідницька роботи, вимоги до оформлення та представлення 

результатів спільної діяльності з школярем. Не менш важливою 

є організація та узгодженість спільної роботи науковця з учнем 

таким чином, щоб не відривати науковця від його основної 

професійної діяльності і, в той же час, не заважати якісному 

навчанню учню в школі, це теж потребує певного досвіду, яким 

володіють, на жаль, не всі працівники освіти. Пошук мотивації 

для науковця, який би додатково опікувався такою роботою з 

учнем, який ще немає повної базової освіти, адже щоб 

працювати з науковцем учень повинен вже володіти певною 

теоретичною базою, яка не завжди є на належному рівні. Треба 

працювати над усуненням прогалини у знаннях учнів з базових 

дисциплін, та це знов вимагає додаткового часу, як з боку 

науковця, так і з боку учня. А, інколи, навіть особистісно-

психологічні особливості науковця та учня заважають успішно 

співпрацювати їм разом і тоді з’являється проблема в досягненні 

спільної мети. Саме тому ми говоримо про необхідність 

наявності особистості координатора в організації науково-

дослідницької діяльності учнів, особистості, яка б здійснюючи 

науково-методичний супровід, взяла на себе виконання функцій 

менеджера освіти, який управляє цим процесом, сприяє 

досягненню успіху кожного учасника науково-дослідницької 

роботи, допомагає узгодженості умов співпраці, гармонізації 

стосунків між представниками різних ланок освіти (вищої та 

середньої), учнем, його батьками, громадкістью та середовищем 

де можна представити та впровадити у практичне застосування 

результатів їх спільної співпраці. 

З метою вирішення вищезазначених проблем комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук 

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» пропонує 
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залучати учнів загальноосвітніх навчальних закладів до 

науково-дослідницької роботи в проекті тристоронньої 

співпраці «ВНЗ – МАН – ЗНЗ». Існуючий досвід доводить, що 

учні-слухачі ДВ МАН України досягають значних успіхів тільки 

тоді, коли наявна тісна творча співпраця між науковцем – 

вчителем-предметником – учнем – учнівським колективом – 

батьками учня – громадськістю. Злагоджена комунікація між 

кожною ланкою цієї складної системи – запорука якісного 

виконання науково-дослідницької роботи, представлення її 

результатів під час участі у різноманітних конкурсах, семінарах, 

конференціях. Тристороннє взаємовигідне співробітництво 

учасників проекту «ВНЗ – МАН – ЗНЗ» в освітньому просторі 

нашого закладу виступає потужним ресурсом інноваційної 

діяльності, що забезпечує удосконалення професійної 

майстерності науковців, педагогів, сприяє різнобічному 

розвитку особистості, самоствердженню та самореалізації всіх 

учасників, які долучаються до науково-дослідницької діяльності 

в цій системі.  

Спираючись на те, що екологічна освіта і виховання мають 

безпосередній зв’язок із процесами державотворення та 

національного відродження України, ідея формування та 

виховання творчої, екологічно-компетентної інноваційної 

особистості є провідною в організації роботи з обдарованою 

молоддю, яка навчається в секціях відділень «Хімія та біологія», 

«Екологія та аграрні науки» комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради».  

Використовуючи можливості екологічної освіти, як 

неперервного процесу засвоєння цінностей і понять, які 

спрямовані на формування умінь і стосунків, необхідних для 

осмислення та оцінки взаємозв’язків між людьми, їхньою 
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культурою, навколишнім середовищем, що передбачають 

розвиток умінь приймати екологічно доцільні рішення — 

сприяємо засвоєнню правил поведінки в навколишньому 

середовищі. Адже зрозуміло, що свідоме і бережливе ставлення 

кожної людини до людини, до кожного компоненту живої і 

неживої природи можливе тільки при наявності в неї 

екологічної культури, широких екологічних знань про 

закономірності розвитку життя.  

Грамотній організації роботи щодо розвитку обдарованості 

в учнів-слухачів, які навчаються в секціях наукових відділень 

«Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки» сприяє тісна та 

продуктивна співпраця комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради» з такими вищими 

навчальними закладами і науково-освітніми установами, як: 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України», Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет, Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», Державний 

вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури», Навчально-науковий комплекс 

«Акваріум» Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара; Ботанічний сад Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 

Враховуючи той факт, що формування екологічного стилю 

мислення, екологічної свідомості підростаючого покоління – 

стали головними завданнями сучасної системи освіти, ми 

намагаємось організувати роботу таким чином, щоб відбувалось 

не тільки удосконалення та збагачення рівня знань учнів з 
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певних навчальних природничих дисциплін, що відіграє значну 

роль в їх майбутньому профорієнтаційному визначенні, але й 

значну увагу приділяємо розвитку та вихованню творчо 

обдарованої особистості, відпрацюванню якостей, які 

допоможуть сучасним підліткам стати лідерами в науці, техніці, 

культурі, суспільстві і таким чином сприятимуть розвитку нашої 

держави.  

Користуючись науковим досвідом провідного фахівця з 

питань психології розвитку творчо-обдарованої особистості, 

Валентина Васильовича Рибалки [2], розглянемо можливість 

формування лідерських якостей юного манівця, що працює в 

системі реалізації проекту тристоронньої співпраці «ВНЗ – МАН 

– ЗНЗ». Чи можливо розвинути якості лідера, шляхом залучення 

учнівської молоді до науково-дослідницької роботи? Думаю, що 

цілком можливо. По-перше, потреба у ділових контактах з 

учасниками науково-дослідницької діяльності спонукає до 

пошуку людей, з якими треба встановити діловий контакт, 

навіть тоді, коли партнер не схильний до нього, адже здатність 

до ділового спілкування, як важливої навички, яка лежить в 

основі будь-якої управлінської діяльності. Шляхом формування 

такої навички важливо навчити учня бути позитивним, 

доброзичливим не тільки до партнера з яким заплановано 

діловий контакт, а й до всіх з свого оточення. Треба навчити 

правильно планувати ділові контакти, таким чином, щоб вони 

були зручними для всіх учасників цього процесу: спланувати та 

домовитись заздалегідь про місце, час, тему зустрічі. Це 

спонукає до розвитку іншої якості успішного лідера – здатності 

до ведення успішного діалогу. Оскільки успішна науково-

дослідницька співпраця не можлива без вміння переконливо 

викладати свої думки і, водночас, слухати партнера під час 

обміну думками, навчитися засвоювати нову інформацію в ході 
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бесіди, дискусії. Важливо навчити юного дослідника адекватно, 

з розумінням ставитись до поглядів і переконань, яких 

дотримується діловий партнер, але, разом з тим вміти коректно 

відстоювати свої власні погляди, а у випадку усвідомлення їх 

хибності, вміти визнати свої помилки. Здатність до 

продуктивного спілкування, досягнення компромісів, що 

сприяють виконанню спільної справи – важлива навичка, як для 

науковця, так і для майбутнього лідера у будь-якій галузі. Таким 

чином розвиваються такі якості, як коректність, гнучкість, 

відкритість у спілкуванні. Чуйність, повага до людей, готовність 

до розуміння та об’єктивної оцінки особистості, з якою 

взаємодіє учень, формується шляхом реалізації потреби у 

пізнанні індивідуальних особливостей особистості свого 

співрозмовника, усвідомлення мотивів їх поведінки. Це формує 

здатність до спостереження, і як метода дослідження, і як 

способу отримання об’єктивної інформації про людину, з якою 

спілкується учень. Свого часу це допоможе учневі під час 

презентації результатів дослідження під час публічних виступів, 

коли виникає потреба швидко та адекватно зрозуміти, оцінити 

присутніх в аудиторії, щоб своєчасно знайти і використати 

доступну та цікаву для них інформацію, форму виступу, 

необхідну термінологію, інтонацію, жести, вміти захопити 

слухачів, зацікавити їх практичним значенням свого виступу, 

використовуючи ораторські прийоми, що сприяють успіху в 

слухачів, повести за собою і відповідно досягти мети  

виступу [3].  

Формування науково-дослідницької компетенції не 

можливе без відпрацювання навичок роботи з документами та 

технічними засобами спілкування. Вміти відбирати потрібну 

інформацію з різних документальних джерел – наукових архівів, 

лабораторних журналів досліджень, опрацювання офіційних, 
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правових документів, листів, інструкцій, наказів, комп’ютерних 

мереж, Інтернету, тощо, закладає готовність спиратися у 

прийнятті рішень на документально зафіксовану у ділових 

паперах та електронних носіях інформації [4]. Усвідомлення 

необхідності дотримуватись певних вимог в оформленні 

науково-дослідницької роботи сприяє відпрацюванню навичок 

документального відображення найважливіших сторін 

адміністративної роботи, що є важливим, як для майбутнього 

науковця так і для лідера-управлінця. Таким чином, формується 

здатність викладати рішення, розпорядження у письмовому 

вигляді, доводити їх до своїх співпрацівників, вести ділове 

листування, грамотно вести ділове листування та 

використовувати електронний зв’язок з діловими або науковими 

партнерами. З’являються такі якості, як акуратність, 

коректність, точність, дотримання достовірності інформації, яку 

використовують в роботі з документами. 

Крім цього, потреба у співробітництві, та готовність до 

взаємодії в системі роботи в проекті «ВНЗ – МАН – ЗНЗ» сприяє 

формуванню навичок роботи у колективі, використовувати 

формальні та неформальні комунікаційні канали, готовності до 

прийняття колегіального рішення, вмінню розподіляти 

обов’язки для досягнення спільної мети та якісного результату 

роботи. Так закладається поважне ставлення до думки та честі 

кожного учасника спільної роботи. Тут, знову повертаємось до 

того, що в кожному колективі, в команді є потреба у виконанні 

ролі організатора, лідера, здатного до генерації та реалізації 

власних ідей, вмінню знайти новизну у спільній діяльності, 

бачити перспективу, формулювати загальну мету на основі 

розуміння та узагальнення потреб та цінностей всіх членів 

колективу, організовувати свою команду, колектив на шляху 

досягнення позитивного результату. Тому важливо, щоб під час 
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організації виконання науково-дослідницької роботи учень 

відчував на собі необхідність у виконанні ролі лідера, від якого 

залежить не тільки власний успіх, а успіх всієї команди, яка 

співпрацює з ним.  

Пошук необхідної інформації з питань дослідження на 

рівні досягнень світової науки, потреба в розширенні кола 

наукових, ділових зв’язків, можливість представити свої наукові 

наробки на міжнародному рівні спонукають учнів-слухачів 

Дніпропетровського відділення МАН України до розвитку 

здатності спілкуватися іноземною мовою, що також стає 

корисним і будь-якому менеджеру у пошуках ділових партнерів. 

Що казати про такі якості, без яких, взагалі, не можливо 

уявити ні успішного науковця, ні лідера, якої б ви не взяли 

галузі людської діяльності в сучасному світі заповзятість, 

зібраність, вольовитість, діловитість, старанність, розважливість 

у прийнятті рішень здатності організаційної, пізнавальної, 

творчої спрямованості, жаги до самопізнання, 

самовдосконалення, самоорганізації, емоційна стійкість, 

здатність мати схильність до нестандартного, критичного 

мислення, розвитку аналітичних та синтетичних роздумів, 

готовності до стратегічної, відповідальної поведінки.  

І на завершення, дуже важливим моментом в організації 

науково-дослідницької діяльності учнів навчити учня-слухача 

МАН України не тільки перемагати у різних інтелектуальних, 

творчих конкурсах, але й навчити з гідністю, повагою до журі 

конкурсів, до конкурентів у здобутті відзнак, що засвідчують 

високий рівень зробленої роботи, приймати програш. Програш  

як шлях для самовдосконалення, удосконалення системи, 

методики, підходів у розв’язанні наукових питань. 

Таким чином, ми доводимо, що залучення учнівської 

молоді до науково-дослідницької діяльності в системі реалізації 
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проекту тристоронньої угоди «ВНЗ – МАН – ЗНЗ» сприяє 

формуванню успішної особистості майбутнього лідера, яка 

зможе реалізувати себе в будь-якій сфері життя. 
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Палій В.М.  

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЧЕРЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ДО 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В МАН УКРАЇНИ 

 

Сьогодення потребує від педагога – високого 

професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і 

виховання, бажання та вміння постійно учитися й 

самовдосконалюватися. Важлива роль при цьому належить 
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формуванню всебічно розвиненої особистості. Виявити і 

формувати національну еліту, знайти і розвинути творчу 

особистість, здатну діяти раціонально, компетентно, – це 

безпосередня функція Малої академії наук України. Важливою 

ланкою цієї системи є наукові товариства учнів, створення яких 

сприяє вдосконаленню діяльності багатьох навчальних закладів, 

а для тисяч дітей є кроком у майбутнє, певним інтелектуальним 

і духовним шляхом у доросле життя. 

Науково-дослідницька діяльність допомагає учням 

оволодівати вмінням самостійно отримувати нові знання на 

основі елементів методології і методики наукового аналізу 

довколишнього світу, розвиває мислення, стимулює формування 

пізнавальних здібностей. Саме через це ось уже 11 років поспіль 

(2007 – 2018) мої вихованці є переможцями у конкурсі-захисті 

наукових робіт ДВ МАН України, учасниками Всеукраїнського 

етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з різних 

секцій: українська мова і література, зарубіжна література, 

журналістика. 

Впевнена, що наукова діяльність повинна давати учням 

можливість здобувати не тільки нові знання і вміння, а й 

зростати гідними громадянами, патріотами нашої держави, тому 

й обираю для досліджень моїх учнів завжди глибоко національні 

теми, що розкривають ментальність українського народу, 

виховують повагу до його героїчного минулого й сучасного. 

Так, у 2007 році учениця 11 класу Палій Юлія посіла ІІ місце 

(тема дослідження «Мовні контрасти у поезії Марії Дубини»); у 

2008 році ученицею 9 класу Похваліт Оленою було зайняте  

ІІI місце на секції української мови за написання і захист роботи 

на тему «Складні синтаксичні конструкції у творчості  

М. Чхана»; у 2009 році ІІІ місце посіла учениця 9 класу Чупілка 

Анастасія за наукову роботу з української літератури на тему: 
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«Національні особливості ліричного героя за збіркою  

С. Бурлакова «Все про кохання, все про любов»; у 2010 році  

ІІ місце здобула учениця 10 класу Чупілка Анастасія за роботу з 

української мови на тему: «Концепт «душа народу» за твором 

Б. Харчука «Планетник»; у 2012 році було зайняте I місце на 

секції журналістики ученицею 11 класу Коваленко Тетяною за 

роботу «Парцелятивні конструкції у сучасній українській 

публіцистиці»; у 2013 році III місце отримала учениця 9 класу 

Гляненко Тетяна за роботу «Функції літературного контрасту у 

творчості М. Дубини» (секція української літератури); 2014 рік – 

II місце, учениця 10 класу Плахотна Аліна за роботу «Роль 

метафори у збірці «Зів’яле листя» В. Коржа» (секція української 

літератури); у 2015 році – II місце, учениця 10 класу Нечаєва 

Вікторія за роботу «Концепт «душа українського козацтва» у 

творі М. Чхана «Чортомлицькі легенди»; у 2016 році – I місце, 

учениця 11 класу Різак Анна за роботу «Експлікація концептів 

«вади» і «чесноти» людських характерів у новелах С. Цвейга»; у 

2017 році – I місце, учениця 9 класу Палій Інна за роботу 

«Концепт «душа української нації» в казках Сашка Лірника»; у 

2018 році – I місце, учениця 10 класу Палій Інна за роботу 

«Національні архетипи у творах Н. Дев’ятко (за книгою «Злато 

Сонця, синь Води»)». 

Роль учителя у заохоченні учнів до написання і захисту 

науково-дослідницьких робіт досить важлива, тому при 

створенні умов та мотивації учнів до наукової діяльності 

учителю необхідно проводити не тільки індивідуальну роботу, 

але й розвивати необхідні навички та компетентності на уроках 

та в позаурочний час. Цей процес має бути системним, 

комплексним. На цьому шляху є кілька кроків, які, на мою 

думку, є обов’язковими. Хочу поділитися своїми методичними 

порадами, які я представила в проекті, що переміг у номінації 



29 
 

«Продуктивні технології навчальної діяльності» на обласному 

конкурсі «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 

2015».  

Отже, при створенні умов та мотивації учнів для 

написання науково-дослідницьких робіт МАН необхідно 

проводити не тільки індивідуальну роботу, але й розвивати 

необхідні навички та компетентності на уроках та в позаурочний 

час. На цьому шляху є кілька кроків, які, на мою думку, є 

обов’язковими.  

Крок перший. Пошук творчо розвинених дітей.  

Як в умовах сучасної школи виростити й підняти до 

істотних наукових висот обдаровану дитину? Одним із перших 

кроків учителя – керівника наукової роботи є вивчення науково-

пізнавальних інтересів учнів, що впливає як на вибір теми 

дослідження, так і на хід роботи над нею. Тому для таких учнів 

потрібно проводити індивідуальні заняття, спрямовані на 

розвиток інтелектуальних умінь, перед майбутніми 

дослідниками варто ставити такі завдання, які б допомогли їм 

по-новому поглянути на власну інтелектуальну діяльність, 

ерудицію. Ці умови, на мою думку, можна реалізувати за 

допомогою організації індивідуальної навчальної програми з 

окремих навчальних предметів засобами особистісно 

зорієнтованого, інтерактивного навчань, методики критичного 

мислення. Саме під час проведення уроків та готуючись до них, 

учні проводять перші міні-дослідження, набувають перші 

навички самоконтролю на основі введення учителем у структуру 

заняття ситуацій самооцінювання і взаємооцінювання.  

Крок другий. Системне використання технології 

проблемного навчання. Готуючи дітей до написання науково-

дослідницьких робіт, слід звернути увагу на готовність дитини 

до такого виду діяльності. Потрібно, щоб дитина відчувала себе 
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впевнено, проводячи дослідження. На своїх уроках для 

досягнення цієї мети я широко використовую також технологію 

проблемного навчання. Користуючись цією технологією, дуже 

просто організовувати будь-яку дослідницьку діяльність, адже 

учнів систематично спонукають до самостійного 

розмірковування, активного пошуку відповіді на проблемне 

питання. Дослідницька діяльність за таких умов є в повній мірі 

самостійним пошуком учнем розв’язання проблеми. Отже, 

технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю 

учнем необхідної системи знань, але й досягненню високого 

рівня їх розумового розвитку, формуванню в них здатності до 

самостійного оволодіння знань шляхом власної творчої 

діяльності.  

Крок третій. Мотивація до написання та захисту науково-

дослідницьких робіт. Проблема формування мотивації до 

науково-дослідницьких робіт завжди була актуальною. Як 

відомо, зміст досліджень, його значимість для школяра лежать в 

основі мотиваційної сфери. Від змісту досліджень залежить 

спрямованість школяра, тобто мотиви науково-дослідницької 

діяльності. У системі науково-дослідницької діяльності, на мою 

думку, можна розглянути три групи мотивів: 

1) пізнавальні – інтерес до здобуття нових знань, фактів, 

ідей, інтереси до прийомів самостійного набуття знань, до 

саморегуляції дослідницької діяльності, самостійне 

вдосконалювання способів здобуття знань; 

2) соціальні мотиви – сфера застосування отриманих 

результатів дослідницької діяльності. Тобто чітке розуміння 

мети проведення досліджень та їх практичне застосування; 

3) власний приклад учителя (наукова діяльність, активна 

участь у різноманітних наукових семінарах, друкуватися в 

періодичних виданнях вищих навчальних закладів тощо). 
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Крок четвертий. Системне використання на уроках 

технології проблемного навчання, в основі якої лежить 

створення учителем самостійної пошукової діяльності школярів 

із розв’язанням навчальних проблем. Користуючись цією 

технологією, дуже просто організовувати будь-яку дослідницьку 

діяльність, адже учнів систематично спонукають до 

самостійного розмірковування, активного пошуку відповіді на 

проблемне питання.  

Крок п’ятий. Проектна методика. 

Основною метою створення проектів в контексті 

проблеми, що розглядається, є прищеплення учням уміння 

користуватися дослідницькими прийомами: збирання 

інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, 

уміння робити висновки. 

Існує кілька типів проектів: творчі, ігрові, інформаційні, 

дослідницькі. Але для створення умов для проведення науково-

дослідницьких робіт особливу увагу учителю варто приділяти 

дослідницьким проектам. Саме цей тип проектів мають 

структуру, наближену до справжніх наукових досліджень. Вони 

припускають аргументацію актуальності теми, визначення 

проблеми, предмета, об’єкта, цілей і завдань дослідження. 

Обов’язки наукового керівника.  

У ході тривалої кропіткої дослідницької роботи все 

більшої ваги набирає творча співпраця наукового керівника з 

учнем-дослідником. Науковий керівник є порадником і 

контролером ходу виконання роботи. Тому він: 

- допомагає учню-члену МАН вибрати оптимальну тему, 

консультує, вносить уточнення в її формулювання; 

- звертає увагу на основні джерела, довідкову й спеціальну 

літературу, радить, як краще опрацьовувати й описувати їх; 
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- консультує на етапі складання плану, формулювання 

об’єкта, предмета, мети і завдань дослідження; 

- читає чорновий варіант розділів, дає поради, пропозиції 

щодо поліпшення викладу, читає виправлений текст; 

- надає поради щодо науково-бібліографічного 

оформлення роботи (списку використаних джерел, літератури і 

посилань); 

- пише відгук на роботу на предмет її рекомендування до 

захисту; 

- надає поради конкурсантові в період підготовки до 

захисту. 

Кроки написання науково-дослідницької роботи.  

Робота учня повинна бути оригінальним твором з 

елементами наукового дослідження, тобто містити щось нове, в 

порівнянні із уже написаним. Потрібно прагнути того, щоб із 

наукових позицій проаналізувати минулі події, або, можливо, 

розглянути вже відоме під іншим кутом зору, аргументовано 

обґрунтувати власну думку. Отже, розглянемо основні шляхи 

написання наукової роботи. 

1. Підготовка до написання наукових досліджень. 

Процес роботи над дослідженням поділяється на три 

основні етапи: 

- І етап – підготовчий; 

- ІІ етап – робота над змістом; 

- ІІІ етап – заключний. 

Перший етап починається з визначення теми, методів, 

об’єкта і предмета дослідження; формулювання мети, задач і 

гіпотези; ознайомлення з літературними джерелами. 

Другий етап. На цьому етапі учень складає орієнтовний 

план, у який згодом можуть бути внесені певні корективи, 

знайомиться із структурою науково-дослідницької роботи. 
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Третій етап – заключний. Він передбачає написання 

учнем вступу та висновків до наукової роботи, оформлення 

списку літератури та додатків, редагування тексту, його 

доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, 

підготовка роботи до захисту. 

2. Вибір теми. 

Для вдалого вибору теми рекомендується додержуватися 

низки простих правил: 

- тема мусить відповідати підготовці і нахилам 

конкретного учня; 

- основні першоджерела мають бути досяжними (тобто в 

учня є можливість одержати їх для опрацювання без 

надзусиль); 

-  основні тексти мають бути такими, що їх можна 

осягнути (тобто інтелектуально підсильними для конкретного 

учня); 

- обрана методологія розробки теми має реально 

відповідати здібностям конкретного учня. 

3. Формулювання мети, задач і гіпотези. 

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно 

сформулювати мету роботи, настільки вдалими будуть її 

основні завдання, зміст, організація виконання роботи. 

При визначенні мети дослідження необхідно відповісти 

на питання: «Який результат передбачається одержати?», 

«Яким бачиться цей результат ще до його одержання?», «Для 

чого проводиться дослідження?». 

Під задачами дослідження розуміється те, що можна 

зробити для досягнення мети. Задачі дослідження 

формулюються у формі переліку дій: «проаналізувати…», 

«вияснити…», «обґрунтувати…», «вивчити…» та інші. Про 

досягнення мети слід зазначати у висновках наукової роботи. 
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Важливим елементом програми дослідження виступає 

гіпотеза – науково обґрунтоване припущення про структуру 

об’єктів, що вивчаються. Це своєрідний прогноз очікуваного 

рішення дослідницького завдання. Він базується на наявних 

теоретичних знаннях про досліджуваний об’єкт. 

4. Визначення методів, об’єкта і предмета дослідження. 

Об’єктом дослідження називають процес чи явище, яке 

породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Головне 

питання при визначенні об’єкта «Що розглядається?». 

Предмет дослідження визначається при відповіді на 

питання: «Як розглядати «об’єкт», «Які відносини йому 

властиві?», «Які аспекти і функції виділяє дослідник для 

вивчення об’єкта?». 

5. Ознайомлення з літературними джерелами. 

Робота з науковою літературою являється одним із 

основних етапів в дослідницькій діяльності. Можна розпочати 

пошуки із списку рекомендованої літератури по даній темі, 

потім продовжити роботою з картотекою бібліотеки і 

бібліографічними виданнями. Пошук джерел по картотеці 

повинен завершитися складанням списку літератури.  

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що коли юний 

дослідник має талановитого й уважного наставника у школі, 

що використовує педагогічні технології, зорієнтовані на роботу 

із обдарованими школярами, одержує нову інформацію від 

консультанта-науковця, викладача ВНЗ, знаходить розуміння і 

допомогу від наукового співробітника – це і є умови, які 

приведуть обдаровану дитину до очікуваного результату – 

формування її як науковця, розвитку її здібностей і обдаровань, 

самореалізації і самоздійснення. 

Отже, підготовка учнів до проведення науково-

дослідницької діяльності в МАН – процес складний і 
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кропіткий. Але якщо робити це системно та комплексно, то 

можна отримати високі результати. Школа третього 

тисячоліття – це школа з творчо обдарованими педагогами, які 

виховують творчо розвинених дітей, відповідальних громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 

діяльності на користь нашої держави. І мені дуже хочеться, 

щоб кожна дитина, яку ми з вами виховуємо й навчаємо, стала 

б тією щасливою людиною, що пізнала себе, знайшла своє 

місце в житті, розвинула свої здібності й відчула радість від 

того, що її робота потрібна іншим, як це відчуваю я і мої 

вихованці. То ж плекаймо у собі майстра! Будьмо поетами 

своєї справи, патріотами своєї Вітчизни, бо любити її – це 

значить кожним своїм вчинком, кожним помислом вірно 

служити їй! 
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Родний О.В. 

 

ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

ШКОЛЯРІВ 

 

Одне з найактуальніших завдань сучасної школи – пошук 

шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової 

активності, спонукання до творчості, виховання школяра як 

життєвої й соціально-компетентної особистості. Головна мета 

освіти сучасного суспільства – розвиток особистості учня, 

здатного самостійно ставити цілі, проектувати шляхи їх 

реалізації, контролювати і оцінювати свої можливості і 

досягнення, тобто «вчити вчитися». 

Випускник сучасної школи повинен володіти практико-

орієнтованими знаннями, необхідними для успішної інтеграції в 

соціум і адаптації в ньому. Для вирішення цього завдання 

необхідно відійти від класичного формування знань, умінь і 

навичок і перейти до ідеології розвитку, на основі особистісно-

орієнтованої моделі освіти. У зв’язку з цим на перший план 

виходять нові компетенції, якими повинен володіти сучасний 

школяр. «Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для 

особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, 

соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні 

забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом 

усього життя» [2, с. 12].  

В арсеналі інноваційних педагогічних засобів і методів 

особливе місце займає дослідницька творча діяльність. У 

сучасній школі вчитель вже перестав бути чи не єдиним 

джерелом знань для учнів, провідником в «країну знань». 

Розвиток комп’ютерних технологій і компетенцій, масове, якщо 

ні тотальне, оволодіння молоддю електронних гаджетів дозволяє 
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учневі самостійно знаходити інформацію в інтернеті по будь-

якій проблемі. І функція вчителя вже не тільки і не стільки 

інформаційна, як було раніше. Першочергова задача школи  

XXI століття – навчити школярів знаходити знання, 

застосовуючи їх на практиці. 

Одним із шляхів реалізації цього завдання є введення в 

ряді шкіл (як правило, в гімназіях і ліцеях) факультативного 

курсу «Основи наукового дослідження» (формулювання може 

варіюватися), а також наукових гуртків в рамках Малої академії 

наук, які покликани не тільки долучити старших школярів до 

наукової роботи, але і кваліфіковано займатися селекцією і 

засвоєнням знань. 

Педагогічний процес у МАН мас свої особливості, які 

відрізняють його від звичайних уроків у школі. І, перш за все, це 

те, що плани й програми наукових гуртків, секцій, на відміну від 

стабільних навчальних програм, охоплюють такі галузі знань і 

практичної діяльності, які виходять за межі уроку, враховуючи 

індивідуальні інтереси та творчий потенціал (можливості) 

конкретних дітей. 

Науково-дослідницькою вважається творча діяльність 

школярів, у процесі якої відбувається поглиблене самостійне 

засвоєння науково-світоглядного досвіду людства в певній 

галузі та досвіду творчої діяльності, засвоєння основ 

професійних знань, опанування способів і методів наукового 

пізнання, формування навички наукової рефлексії з певного 

питання й оформлення результатів проведеного дослідження з 

жорстким дотриманням вимог до певного виду наукової 

звітності, навички оприлюднення результатів дослідження і 

ведення наукової дискусії [1, с. 27].  

Заняття науково-дослідницькою роботою, крім 

пізнавальної та наукової, переслідує такі цілі: 
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- розвиток самостійності учня. В основі науково-

дослідницької роботи закладений пошук знань, здійснюваний 

безпосередньо учнем. В цьому випадку відбувається розвиток 

самостійності, необхідної для правильної соціальної адаптації; 

- самореалізація особистості учня. Виконання науково-

дослідницької роботи сприяє накопиченню досвіду 

самореалізації, в результаті якого учень зможе більш правильно 

і об’єктивно вибрати свій «життєвий шлях» і оцінити свої 

здібності; 

- розвиток творчих здібностей учня. Науково-дослідницька 

робота безпосередньо зачіпає творчі здібності людини. Вона 

розвиває образне мислення, пам’ять, логіку, вміння чітко 

висловлювати свої думки;  

- коммунікабельность учня. Людина, що займається 

науковою роботою,  

- особливо пов’язаної з гуманітарними дисциплінами, стає 

більш товариським, соціально активним, навіть якщо він не має 

до цього природних схильностей. 

Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої 

діяльності учня. Формування науково-дослідницьких вмінь у 

школярів – процес складний і довготривалий. Він не виникає на 

порожньому місці і не розвивається сам по собі. А тому 

завдання вчителя-керівника – поступово і методично формувати 

дослідницькі навички та компетенції, здійснюючи постійний 

контроль за виконанням учнями науково-дослідницьких робіт; 

аналізувати і виправляти помилки; визначати найкращі, 

найефективніші шляхи виконання роботи, розчленувати її на 

певні складові та розділи, навчаючи учнів поєднувати 

дослідницьку діяльність з науковою, а також з’ясовувати 

можливості подальшого застосування результатів роботи. 
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Практика показує, що не завжди учень проявляє інтерес до 

наукової роботи, особливо на першому етапі. У цьому випадку 

спочатку вчитель повинен робити упор на старанність і 

відповідальність школяра. Однак в ході науково-дослідницької 

діяльності все одно необхідно зацікавити учня. В іншому 

випадку результати будуть не такі високі, як цього можна було б 

очікувати. 

Учитель може використовувати кілька прийомів для 

пробудження інтересу до наукової роботи і активізації творчої 

діяльності школяра. 

По-перше, можна зробити акцент на тому, що активна 

участь в роботі МАН знадобиться в подальшому житті учня, вже 

за межами школи. 

По-друге, відомо, що людям, особливо підліткам, властиве 

прагнення виділятися, бути не схожим на більшість. Участь в 

науково-дослідницької роботі дозволить учневі відчути своє 

особливе становище. 

По-третє, перш ніж дати завдання учневі, потрібно 

з’ясувати його інтереси, нахили, здібності. Ці інтереси слід 

враховувати при виборі теми науково-дослідницької роботи. 

Одним із перших кроків вчителя-керівника наукової 

роботи є вивчення науково-пізнавальних інтересів учнів, що 

впливає як на вибір теми дослідження, так і на хід роботи над 

нею. Але навіть надзвичайно цікава тема, викликана лише 

потребами часу чи нав’язана вчителем учневі, не сприятиме 

успішному виконанню роботи. Пріоритетним та визначальним 

фактором у виборі теми є стійкий пізнавальний інтерес до неї 

дослідника і його бажання внести щось нове в її розкриття.  

Як правило, старшокласники вже мають чітке уявлення 

про свої навчальні пріоритети, виборі теми для дослідження або 

в гуманітарній області, або в природничо-науковій. І тим не 
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менше, нерідкі випадки, коли, вибравши одну тему і 

пропрацювавши з нею певний час, учень береться за іншу, 

прямо протилежну. Тому доцільно провести анкетування з 

метою визначення наукових пріоритетів учня. Можна вважати, 

що «метод проектів сьогодні – це затребувана педагогічна 

технологія, що включає в себе сукупність дослідницьких, 

пошукових, проблемних методів, що сприяють розкриттю 

творчого потенціалу учнів, розвитку їх активної життєвої 

позиції, самостійності в придбанні необхідних знань, гнучкої 

адаптації в навколишньому світі» [3, с. 1764]. Як приклад, 

можна провести таке опитування: 

1. Улюблені заняття:  

а) що робити;  

б) що читати;  

в) про що розмовляти. 

2. Наукові інтереси:  

а) улюблені навчальні предмети;  

б) цікаві області науки;  

в) галузь науки і техніки, якої хочеться займатися;  

г) видатні винаходи. 

3. Естетичні інтереси:  

а) улюблений письменник;  

б) улюблений композитор; 

в) улюблений вид мистецтва. 

4. Інтерес до професії:  

а) які здаються привабливими;  

б) що таке професіоналізм в обраній сфері;  

в) чим приваблює ця спеціальність. 

5. Якою мірою Ви впевнені, що здійсните свою мрію:  

а) абсолютно впевнений;  

б) сподіваюся, що вдасться; 
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в) не впевнений, що вдасться;  

г) впевнений. що не вдасться. 

Вибір теми дослідження – ледь не найважливіший етап 

науково-дослідницької роботи. Тема повинна бути актуальною, 

відповідати вимогам сучасної науки, містити в собі наукову 

проблему, не бути занадто вузькою або широкою. Для орієнтації 

у виборі теми можна порекомендувати звернутися на сайт 

Національного центру «Мала академія наук України» 

(man.gov.ua) або обласних організацій МАН (наприклад, 

Дніпропетровськe відділення Малої академії наук України, 

dvman.dnepredu. com), де публікуються архіви результатів 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з анотаціями. Як 

тренінг можна запропонувати учням тест, в якому міститься 

одне правильне формулювання теми серед кількох 

неправильних, наприклад: 

Бронетанкова техніка Другої світової війни (занадто 

широка тема). 

Образ Жюльєна Сорреля в романі Стендаля «Червоне і 

чорне» (не містить наукової новизни). 

Лялька Барбі як ідеал жіночої краси: правда чи міф? (тема 

не повинна містити знака питання). 

Теорія «золотого перетину» (не містить проблеми). 

Спілкування он-лайн (занадто вузька тема). 

Сфери функціонування англійських запозичень в 

українській мові (правильно сформульована тема). 

Науково-дослідницька робота – особливий жанр наукової 

творчості, який вимагає чіткої композиції, правільного 

форматування матеріала. Тому наступний етап – складання 

плану наукової роботи. Учні повинні знати, що традиційно 

робота МАН складається з двох-трьох основних розділів з 

підрозділами. Їх формулювання повинні бути науковими, 
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конкретними і відповідати стилю наукового викладу. Для 

закріплення навичок складання плану пропонується текст на 

виявлення помилок в даній частині роботи: 

Блискавки (багатозначність визначення, відсутність 

проблеми; можливий правильний варіант «Блискавки як явище 

природи: історія вивчення). 

Що треба знати про особисту гігієну? (ненауковий стиль; 

можливий варіант: «Складові особистої гігієни»). 

Проблеми макроекономіки (відсутня конкретизація об’єкта 

вивчення; можливий варіант: «Проблеми сучасної української 

макроекономіки»). 

Основи математичного моделювання (правильне 

формулювання назви розділу). 

Дослідницька робота тільки тоді стає наукової, якщо вона 

містить науковий апарат: цитовані джерела і посилання на них, 

правильно оформлений список використаних джерел. Школярам 

пропонуються виконані роботи минулих років з метою знайти 

помилки в науковому апараті (громіздкі цитати, відсутність 

посилань на них, неправильне розташування джерел в 

бібліографічному списку, помилки в їх оформленні). 

На факультативних або гурткових заняттях слід звернути 

особливу увагу на публічне представлення своєї наукової 

роботи. Тут слід провести курс лекцій з риторики, майстерності 

публічного виступу. Крім того, сам виступ на конкурсі-захисті 

має відповідати наступним правилам: 

1. Короткий переказ вступу з усіма його пунктами 

(новизна, актуальність, дослідники, предмет, об’єкт, мета). 

2. Короткий тезовий виклад змісту. У першу чергу треба 

розповісти про власні здобутки у розкритті теми: що зробив 

учень? Що нового він відкрив? Які перспективи?  
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3. Короткі висновки з розкриттям перспективи розвитку 

теми. 

4. Не слід поспішати, але й не забувайте, що Вас слухатимуть 

не більше 10 хвилин, тому заздалегідь розподіліть час.  

5. Не стійте нерухомо, допомагайте собі жестами. 

6. Міміка: заклякле або скам’яніле обличчя не викликає 

довіри, а навпаки, залишає відчуття напруги. 

7. Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, не 

нахиляючи голови. 

8. Під час захисту намагайтеся стежити за слухачами: якщо 

Вас перестали слухати, змініть тон мовлення; не прагніть 

підвищувати голос.  

9. Відповідаючи на питання, які Вам обов’язково 

поставлять після закінчення виступу, спочатку подякуйте за 

питання, а далі – відповідайте. 

Поради, як володіти мовленням під час захисту наукової 

роботи: 

- Використовуйте найрізноманітніші можливості мови, 

вибирайте нейтральні міжстильові, емоційно не забарвлені 

слова.  

- Не просто називайте якийсь факт, а висловте до нього 

своє ставлення. 

- Правильно вживайте в мовленні відмінкові форми 

числівників, ступені порівняння прикметників; уникайте 

діалектних слів, неправильного прийменникового 

слововживання, нагромадження синтаксичних конструкцій. 

- Пам’ятайте: мовлення збагачують односкладні речення, 

відокремлені члени речення.  

- Інтонація – головний виразник  мовлення. 

Таким чином, аналізуючи характер і етапи науково-

дослідницької роботи школярів, можна зробити наступні 
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висновки. Науково-дослідницька робота учнів є важливим 

компонентом сучасної школи, має чіткі цілі і завдання. При її 

організації важливо враховувати здібності учня. Навіть при 

відсутності великих здібностей учень може займатися науково-

дослідної діяльністю. Дуже важливо зацікавити учнів і 

підтримувати цей інтерес протягом всієї роботи. Велике 

значення має організація науково-дослідницької роботи, саме 

від того, наскільки правильно організована робота, залежить її 

кінцевий успіх. 

Формування науково-дослідницьких вмінь у школярів – 

процес складний і довготривалий. Він не виникає на 

порожньому місці і не розвивається сам по собі. А тому 

завдання вчителя-керівника – поступово і методично формувати 

дослідницькі навички, здійснюючи постійний контроль за 

виконанням учнями науково-дослідницьких робіт; аналізувати і 

виправляти помилки; визначати найкращі, найефективніші 

шляхи виконання роботи, розчленувати її на певні складові та 

розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з 

науковою, а також з’ясовувати можливості подальшого 

застосування результатів роботи. 
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Швед С.В. 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ РОБІТ  

УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАНУ 

 

Конкурс-захист наукових робіт школярів у рамках Малої 

академії наук України (МАНУ) є квінтесенцією процесу 

виявлення та подальшої підтримки молодих людей, які 

потенційно володіють видатними здібностями в області науки і 

техніки. Саме тому формат конкурсу влаштований специфічним 

чином – він являє собою інтелектуальне «триборство».  

Насамперед, учасник конкурсу-захисту з допомогою свого 

наукового керівника повинен підготувати повноцінну наукову 

роботу, адекватну рівню своєї теоретичної підготовки, для її 

заочної оцінки колективом вчених, що представляють собою 

журі конкурсу. 

Далі учасник конкурсу-захисту повинен показати 

адекватність своєї теоретичної підготовки у процесі оцінювання 

навчальних досягнень з базової дисципліни – це написання 

«контрольної роботи з математики або фізики (відділення 

технічних наук, зокрема). Успіхи школяра на цьому етапі багато 

в чому залежать від якості роботи його педагога-наставника – 

шкільного вчителя. 

І, нарешті, учасник має яскраво проявити себе при захисті 

роботи, в процесі якого намагається запалити слухачів своїми 

ідеями, показати їх суть, ефективність та досяжність. У 

підготовці доповіді на захист, школяреві надають допомогу як 

науковий керівник, так і педагог-наставник. 

Особистий досвід роботи автора статті за 15 років у 

системі МАНУ сприяв накопиченню корисних спостережень. Ці 

спостереження виявляються корисними не тільки особисто для 
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нього, вони також можуть бути використані для успішного і 

послідовного розвитку схильної до наукової діяльності молоді – 

цінного соціального і економічного фонду України. 

Кожен рік організатори конкурсів МАНУ, починаючи з 

низових структур на місцях, намагаються широко 

популяризувати і роз’яснювати особливості проведення 

конкурсу-захисту наукових робіт, специфіку і методику 

підготовки робіт учасників. І, тим не менш, на різних етапах 

проведення конкурсу трапляються неприємні інциденти, які 

затьмарюють загальне враження від результатів конкурсу. Ці 

інциденти породжені рядом характерних причин: 

- щорічно деякі учасники та їх керівники недостатньо 

обізнані про особливості конкурсу-захисту наукових робіт, і в 

результаті для них конкурс перетворюється в «знущання», чи 

«голокост», який на їх думку проводиться членами журі та 

організаторами всіх рівнів – при цьому їх очікування далеко не 

співпадають з насправді досягнутими результатами; 

- деякі наукові керівники мимоволі впадають у крайність – 

внаслідок своїх професійних особливостей вони бачать перед 

собою не ерудованого і добре підготовленого школяра, а 

аспіранта, зі всіма наслідками, які з цього витікають, робота їх 

підопічного при цьому втрачає свою адекватність рівню його 

обізнаності і теоретичної підготовки; 

- деяким керівникам робіт здається, що можливості 

лабораторних досліджень школярів надто обмежені і у зв’язку з 

цим, робота завідомо не є виграшною; 

- має місце думка, що аналітичні дослідження, які можуть 

проводитися школярами у своїх теоретичних роботах, вкрай 

обмежені, у зв’язку з цим теоретичних робіт школярів на 

конкурсі напрочуд мало. 
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У зв’язку з тим, що зазначені проблеми що спостережувані 

автором за 15 років, є рік від ріку повторюваними, тобто 

«типовими», на них необхідно звернути увагу всіх учасників 

конкурсу, їх керівників, та організаторів. Розглянувши їх у 

відповідному порядку, зробимо спробу знайти шляхи їх 

усунення. 

1. Про недостатню обізнаність керівників робіт. 

Повернемося до рамок, які визначають своєрідність 

конкурсу. На перший погляд може здатися, що ці рамки і так 

всім відомі – адже прониклива і зацікавлена людина без 

сторонньої допомоги може з ними познайомитися на 

відповідних сайтах. 

1.1. Констатація факту проблеми «нестачі інформації». 

Однак, на превеликий жаль, слід зазначити, що 

неодмінно, кожен рік, у конкурсі на першому (місцевому) і 

другому (обласному) етапі, намагаються брати участь діти, які 

свідомо відносяться до категорії «непрохідних» – це діти з 

дуже слабкою теоретичною підготовкою і як наслідок – з 

обмеженою можливістю підтримувати необхідний рівень 

обговорення предмета досліджень на етапі проведення захисту 

роботи. Для кожного з таких дітей конкурс безумовно 

пов’язаний з психотравматичними наслідками. Очевидно, що 

винуватцем таких наслідків є не сам конкурс або його 

організатори, а ті педагоги і керівники, які провокують таку 

ситуацію. З професійно-педагогічної та моральної точки зору 

провокація таких наслідків неприпустима. Сам факт 

провокації, напевно, створюється мимоволі, проте це не знімає 

відповідальності з обох керівників – адже саме вони повинні 

були передбачити «підсумок» подій, знаючи особливості 

проведення конкурсу. 

 



48 
 

1.2. Рекомендації по усуненню проблеми «нестачі 

інформації». 

Виявляється, незважаючи на повноцінне інформаційне 

супроводження конкурсу в середовищі «Всесвітньої 

павутини», необхідна інформація не доходить до деяких 

керівників. Усунути це аномальне, але, як показує практика, 

неминуче, мабуть пов’язане з віком людини явище (почасти 

через слабку комп’ютерну підготовку користувача), допоможе 

тільки безпосереднє спілкування між керівниками навчальних 

закладів, де навчаються майбутні конкурсанти, та 

представниками журі конкурсу. Як варіант – в період, що 

передує підготовці наукових робіт, на місцях необхідно 

організовувати «круглі столи» для зацікавлених сторін. 

«Непрохідні» школярі в рамках конкурсу-захисту МАНУ 

завчасно повинні спрямовуватися їх педагогами на участь в 

інших конкурсах, межі яких не настільки жорсткі. До таких 

«м’яких» конкурсів можна віднести, наприклад, конкурс «Intel-

Техно Україна», «МАН-Юніор Дослідник» і подібні їм, в яких 

крім інших спрощень, не проводиться оцінювання рівня знань 

за допомогою написання контрольних робіт. 

До участі в конкурсі-захисті наукових робіт МАНУ 

навчальними закладами мають рекомендуватися або ті 

школярі, що приймають активну і ефективну участь в 

«олімпіадному русі» з профільних дисциплін, або школярі, з 

якими проводяться спеціальним чином розроблені 

індивідуальні заняття з профільної дисципліни. 

Як безпосередній виконавець, так і керівники робіт, 

підготовлених в рамках МАНУ на конкурс-захист, повинні 

знати всі притаманні роботам конкурсу риси, див., 

наприклад [1]. 
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Важко уявити собі, що наукові керівники, – а це, як 

правило, кандидати або доктора наук, не уявляють собі 

особливостей процесу захисту дисертацій. Виходить, що 

проблема «недостатньої обізнаності» є результатом нехтування 

відповідальності з боку таких людей. У зв’язку з цим, для 

підвищення відповідальності наукових керівників робот, 

поданих на конкурс-захист МАНУ, доцільно направляти 

інформацію по конкурсним досягненням його підопічного в 

адміністрацію за місцем (або місцями) його роботи незалежно 

від займаної посади. При цьому особливий акцент повинен 

робитися на обґрунтованій критиці роботи підопічного 

(наприклад, за використанням підсумкового документа 

заочного оцінювання його праці – т. зв. «рецензії»). 

До речі, для подальшого використання «рецензії» її 

неприпустимо писати від руки. Практика показує, що навіть 

при великому бажанні прочитати цей документ, іноді це не 

вдається повною мірою зробити – каліграфія в школі давно 

забутий предмет. Підсумковий етапний документ – «рецензія» 

на подану до заочного оцінювання роботу – неодмінно повинен 

бути виконаний машинним друком. 

2. Про проблему неадекватності наукових робіт. 

Загальні рекомендації по підготовці робіт існують  

(див. керівний та інформаційний матеріали на сайтах МАНУ), 

однак внаслідок індивідуальних особливостей наукового 

керівника і його підопічного, безпосередня підготовка роботи 

носить творчий характер, нерідко пов’язаний з випадковими 

«осяяннями». Як правило, вибір теми майбутньої роботи являє 

собою чи не найбільш складний етап її підготовки. Саме тому в 

деяких випадках науковому керівнику доводиться брати на 

себе ініціативу у виборі теми. А значить, підтримувати і 

супроводжувати цей вибір протягом всього періоду підготовки 
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роботи. Саме на етапі «супроводу» з’являється спокуса зробити 

роботу більш «повновагою», ніж на це здатний школяр.  

Але адекватність роботи до рівня підготовки школяра – її 

автора – ще один критерій оцінки результату його наукової 

праці. І його недостатність може згубити плани на перемогу в 

конкурсі. 

2.1. Констатація факту проблеми неадекватності. 

Прийнявши ініціативу у виборі теми на себе, науковому 

керівнику іноді складно спуститися до рівня сприйняття світу 

школярем. У результаті може статися так, що робота набуває 

надто розвинену структуру та глибину. Як підсумок – 

принаймні, на третьому етапі конкурсу (всеукраїнському) 

робота буде оцінена не кращим чином, а школяр не зможе 

повною мірою вільно та досить обґрунтовано відповісти на 

поставлені членами журі питання. При всьому цьому сама 

робота може в повній мірі відповідати принципам новизни і 

науковості. Недостатньою буде лише адекватність роботи 

рівню підготовки школяра. 

Іноді «вагомість» роботи стає надмірною, оскільки 

наукова праця вимагає завершеності. Якщо у роботи є 

замовник, то на такий завершеності наполягає і він (адже 

взагалі-то для конкурсу-захисту є раціональним рішення не 

«шкільної», а реальної наукової задачі, і тоді у такої роботи 

цілком може існувати реальний і легальний замовник). 

Внаслідок викладених причин робота втрачає адекватність до 

рівня підготовки школяра, він втрачає зв’язок зі своєю роботою 

і починає бачити свою участь у конкурсі як «підставу». 

У підсумку маємо відразу двоє незадовільних результатів: 

перший – це коли «достатньо міцна робота» при порівняно 

високому балі теоретичних досягнень школяра не отримує 

визнання журі; а другий – це розбещення школяра. У підсумку 



51 
 

з’являється ще один член суспільства, для якого фальсифікація 

стає нормою життя... У журі не залишається іншого вибору, як 

не оголошуючи школяреві істинної причини невдачі (в таких 

випадках всякі пояснення будуть зайвими), знизити бали, 

отримані ним за захист своєї роботи, до рівня нижче 

мінімальних призових. 

2.2. Рекомендації по усуненню проблеми 

неадекватності. 

Дійсно, наукова робота повинна бути цілісною і 

закінченою. Тому вирішувати проблему неадекватності роботи 

треба неодмінно. Розглянемо можливі дії, що можуть допомогти 

в цьому. 

По-перше, науковий керівник може виправити становище 

за допомогою інтенсивних додаткових занять зі своїм 

підопічним, тим самим піднімаючи його теоретичний рівень 

підготовки. 

По-друге, також суттєвим чинником підвищення 

зазначеної адекватності є крайня зацікавленість школяра 

тематикою роботи, що дозволяє створити сприятливий фон для 

підвищення його обізнаності і рівня теоретичної підготовки. 

Крім того, одним із способів адекватного підвищення 

ємності і глибини інформації, яка представлена в роботі, є її 

розбиття на етапи чи частини, що розробляються по мірі 

дорослішання підопічного. При цьому таку впорядковану форму 

розвитку роботи слід закріпити послідовними виступами з 

доповідями на різних наукових конференціях. У преамбулі до 

роботи в такому випадку вводяться відомості про апробацію її 

етапних форм на цих конференціях і т. п. Таку змістовну роботу 

можна представляти на конкурсі-захисті як по частинах у різні 

роки, так і в цілому – в один прийом – з переконливими 

доказами наукового вкладу доповідача. 
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Ще одним способом адекватного підвищення ємності і 

глибини роботи є її розробка у складі «дорослого» наукового 

колективу при чіткій розстановці пріоритетів і наукового 

внеску учасників досліджень. У цьому випадку загальний 

рівень проведеної наукової роботи може бути яким завгодно 

високим, і при цьому, частина роботи, що покладається на 

школяра, буде адекватною рівню його обізнаності і теоретичної 

підготовки. 

3. Про проблему нестачі елементної бази для 

проведення експериментальних робіт, що потребують 

дорогого лабораторного обладнання. 

Недолік елементної бази лабораторії, яку школяр може 

використати для проведення своїх дослідів, не повинен його 

зупиняти від виконання складної експериментальної роботи, 

що вимагає дорогого лабораторного устаткування. 

3.1. Констатація факту проблеми елементної бази при 

експериментальних дослідженнях. 

Всім відомо, що школяр, як правило, не має достатніх 

коштів на проведення повноцінних експериментів. Навіть 

добре забезпечена сім’я не ризикне купувати своїй дитині для 

експериментів досить дороге обладнання, якщо не буде 

впевнена у повноцінному подальшому його використанні. На 

перший погляд у твердженні про свободу вибору елементної 

бази для проведення експериментів, міститься суперечність – 

мовляв: «Звідки у школяра дорога елементна база?». І хоча 

така проблема деколи дійсно здається нездоланною, 

раціональний вихід для школяра і його наукового керівника є. 

Цей вихід забезпечується соціальними чинниками, зокрема, 

прийнятою державною програмою з підтримки обдарованих 

молодих людей у системі Малої академії наук України. 
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3.2. Рекомендації по усуненню проблеми нестачі 

елементної бази. 

Перш за все, разом з науковим керівником слід розробити 

обґрунтовану програму і методику проведення експериментів 

при підготовці роботи. 

Після цього можна скористатися послугами 

централізованого шкільного лабораторного комплексу 

«МАНлаб» («MANLAB») в рамках науково-освітнього проекту 

«Відкрита освітня лабораторія» (це робиться згідно з 

попередньою домовленістю з адміністрацією лабораторії). 

Такий централізований лабораторний комплекс існує на базі 

Національного центру «Мала академія наук України» [2]. У 

комплексі є велика різноманітність вимірювальних приладів, 

лабораторних установок, а також засобів обміну інформацією і 

її обробки. У штаті комплексу також є професіонали, які 

допомагають організувати і провести експерименти на 

території «МАНлаб».  

Заради справедливості треба відмітити, що в комплексі є і 

недолік – в ньому відсутнє вже дуже дороге професійне 

лабораторне обладнання. Цьому факту є пояснення – 

обладнання в комплексі переважно використовується сезонно, 

по мірі підготовки шкільних наукових праць, воно не бере 

участь у державних наукових програмах... У зв’язку з цим є і 

ще один шлях. 

Для проведення складних експериментів, що вимагають 

дорогого лабораторного обладнання, наприклад, електронного 

мікроскопа, – можна скористатися послугами спеціалізованих 

професійних лабораторій. Дійсно, на підставі попередньої 

письмової домовленості з МАНУ, школяру буде надана 

допомога у проведенні досліджень, наприклад, на базі 

лабораторії інженерно-фізичного факультету Національного 
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технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Звичайно, це буде 

проведено під доглядом професіоналів, що відповідають за 

стан та збереження лабораторного устаткування. 

У будь-якому разі, зазначені способи розширення своїх 

лабораторних можливостей потребуватимуть додаткових 

зусиль і часу на узгодження необхідних документів. І це треба 

враховувати при плануванні підготовки своєї наукової роботи. 

4. Про нестачу теоретичної глибини шкільних 

аналітичних наукових робіт. 

Деякі наукові роботи школярів, знову-таки для їх 

завершеності та цілісності, вимагають на перший погляд 

неадекватно глибоких теоретичних досліджень, квінтесенцією 

яких, є інтерпретація фізичних явищ на підставі створеної 

школярем математичної моделі цих явищ. 

4.1. Констатація факту проблеми відсутності 

повноцінних знань. 

Всім відомо, що навіть «просунутий» школяр, як правило, 

не вивчав математичного аналізу в повному його обсязі, а також 

теоретичної механіки і математичної фізики. Але, тим не менш, 

незважаючи на удаване протиріччя, теоретичні роботи 

достатньої глибини можуть бути з успіхом розроблені 

школярами. І тому є приклади (див. ретроспективу робіт на 

сайтах). Як ми побачимо нижче, успішна підготовка такої 

роботи, вимагає високопрофесійного науково-педагогічного 

підходу керівника до справи «наукового виховання» свого 

підопічного. 

4.2. Рекомендації по усуненню проблеми відсутності 

повноцінних знань. 

Школяреві необхідно пояснити основні принципи та 

алгоритми складання математичної моделі досліджуваних 
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фізичних явищ в рамках наукової роботи, що готується. Як 

правило, вони використовують основні закономірності, 

зрозумілі школяреві. 

Школяреві необхідно пояснити основні положення 

дискретної або диференціальної математики в рамках роботи, 

що готується. В цілому вони також доступні для сприйняття 

школяра (безумовно, у двох останніх пунктах необхідно 

проявити високу майстерність наукового керівника і його 

педагогічне чуття). 

При цьому необхідно пам’ятати, що стереотипне ставлення 

до інтегрального і диференціального числення, як до вершини 

математичного апарату є помилкою. Часом випадки 

використання дискретної алгебри дають навіть фізично більш 

обґрунтовані результати – кожному математичного інструменту 

свій час і місце (приклади можна знайти в ретроспективі робіт). 

Далі школяр повинен скористатися знанням комп’ютерних 

технологій та програмування, щоб інтерпретувати створену ним 

математичну модель, наприклад, чисельним методом. Таким 

чином, по суті, не уміючи вирішувати диференціальні рівняння 

вручну, він зможе вирішити їх чисельними методами. У цьому 

випадку школяр неодмінно повинен володіти достатньо високим 

рівнем комп’ютерної грамотності, або розвинути цю 

грамотність в процесі підготовки своєї наукової роботи. 

Глибина теоретичного опрацювання може бути також 

підвищена за рахунок його групового розв’язання, наприклад, у 

складі «дорослого» наукового колективу при чіткій розстановці 

пріоритетів і наукового внеску учасників досліджень. 

При проведенні конкурсу-захисту наукових робіт школярів 

щорічно спостерігаються характерні проблеми у деяких 

учасників конкурсу. Серед таких проблем недостатня 

обізнаність учасника та його наукового керівника про 
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особливості проведення конкурсу-захисту; неадекватність 

складності роботи за рівнем підготовки її автора; нездатність 

організувати експерименти, які потребують спеціального 

лабораторного обладнання; боязнь реалізації суто теоретичних 

наукових робіт. 

Необізнаність учасників та їх керівників, можна подолати 

шляхом додаткових завчасних зустрічей з адміністрацією 

конкурсу на місцях. 

Неадекватність наукової роботи за рівнем підготовки її 

автора, яким є школяр – це наслідок прорахунків у роботі 

наукового керівника. 

Експериментальні роботи школяра при необхідності 

можуть бути засновані на використанні дорогої лабораторної 

елементної бази. 

Наукові роботи, в яких бере участь школяр, можуть бути 

скільки завгодно глибокими – при цьому важлива чітка 

розстановка пріоритетів і наукового вкладу учасників. 

Потрібно пам’ятати, що в успіхах і промахах власне 

наукових робіт в рамках конкурсу-захисту МАНУ завжди 

повинен науковий керівник – він же – науковий наставник. Від 

рівня його майстерності і педагогічного таланту в повній мірі 

залежить успіх роботи обдарованої природою молодої людини.  
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РОЗДІЛ 2  

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  

МАН ЗА НАУКОВИМИ ВІДДІЛЕННЯМИ 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

Борщевич Л.В.  

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЯК 

ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Запорукою розвитку та добробуту будь-якої держави є її 

науковий потенціал. саме він визначає місце країни серед інших 

держав світу. виростити своїх вчених – нелегка і довга праця, а 

тому розпочинати її треба з шкільної парти. Сьогодні, в сучасній 

школі особливо актуальною задачею є залучення учнів до 

науково-дослідницької діяльності, яка формує такі якості особи 

як самостійність, незалежність думок, гнучкість, критичність, 

системність мислення тощо, що необхідно фахівцю в будь-якій 

області. Дослідницькій діяльності завжди багато приділялося 

уваги у вищих навчальних закладах, але останнім часом дана 

проблема змістилася в школу. 

Однією із продуктивних форм наукової діяльності 

школярів в позаурочний час в системі наукових товариств є 

хімічна школа Малої академії наук. Мала академія наук України 

є творчим об’єднанням молоді, що забезпечує її інтелектуальний 

і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі 

науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії. 

Основною складовою творчої діяльності учнів-членів МАН є 

виконання наукової роботи та участь їх в конкурсах-захистах. 
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Навчальний процес у МАН має свої специфічні 

особливості, які відрізняють його від шкільного. Перш за все, 

він є добровільним, бо діти залучаються до занять у секціях, 

гуртках на основі власного вибору. По-друге, навчальні 

програми виходять за межі шкільних, враховуючи інтереси і 

творчий потенціал дітей. По-третє, склад гуртківців є більш 

однорідний саме за інтелектуальними здібностями, творчими 

можливостями, зацікавленістю старшокласників.  

Основною ланкою територіальних (обласних) відділень 

МАН є наукові товариства учнів, які організовують свою 

діяльність у формі регулярної роботи наукових гуртків, секцій, 

клубів, факультативів, навчальних лабораторій, індивідуальної 

роботи учнів під керівництвом науковців, наукових 

конференцій, колоквіумів, конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт тощо.  

Цікавою є система занять у секції хімії. Я виконую 

обов’язки керівника хімічної секції дніпропетровського 

відділення МАН вже впродовж 6 років. Хочу поділитися нашим 

досвідом та досягненнями. Учні відвідують гуртки «Юний 

хімік», який працює на базі хімічного факультету Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара та «Основи 

хімії», «Наукові дослідження з хімії», організованих на базі 

комунального закладу освіти «Навчально-виховне 

об’єднання № 28» Дніпровської міської ради.  

Програми хімічних гуртків повною мірою відповідають 

положенням концепції навчання, яка дозволяє учням здійснити 

евристичні спроби, оцінити свої потреби і можливості. Знання, 

одержані під час участі в роботі гуртків, сприяють формуванню 

соціально-активної особи.  

Гуртковці навчаються методикам розв’язування різних 

типів розрахункових задач, одержують практичні навички 
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роботи з лабораторним устаткуванням і реактивами як засобом 

розширення політехнічного кругозору, навчаються алгоритмам 

виконання, написання та захисту дослідницької роботи, 

вдосконалюють вміння по проведенню і оформленню 

дослідницької роботи, підготовці доповіді і презентації, виступу 

перед аудиторією. 

Гуртківці достойно представляють свої науково-

дослідницькі доробки на обласних конкурсах-захисту. Тим 

більше, що члени гуртка мають право одразу, оминаючи районні 

та міські етапи, подавати науково-дослідні роботи на обласний 

конкурс-захист. 

Основні етапи дослідницької діяльності здійснюються 

послідовно в наступному порядку: 

1) Постановка проблеми; 

2) Актуалізація знань учнів; 

3) Пошук інформаційних джерел; 

4) Вивчення теоретичних основ вибраної теми; 

5) Планування експерименту і знайомство з методикою 

його виконання; 

6) Проведення експериментального дослідження; 

7) Обробка результатів і формулювання висновків; 

8) Оформлення результатів дослідження; 

9) Захист науково-дослідної роботи. 

Досвід нашої роботи з підготовки та проведення обласного 

етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН з хімії, а також участь в роботі журі показує, що 

необхідна певна уніфікація вимог і підходів щодо підготовки і 

захисту цих робіт. У обласному етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт з хімії беруть участь учні 9-11 класів шкіл, 

гімназій, ліцеїв м. Дніпра та Дніпропетровської області, які є 

дійсними членами Дніпропетровського територіального 
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відділення Малої академії наук України переможці і етапу 

(районних конкурсів-захистів). Кожного року конкурс-захист 

передбачає: а) конкурс науково-дослідницьких робіт (заочний 

конкурс); б) контрольну роботу з хімії; в) захист науково-

дослідницьких робіт. 

Учнівські науково-дослідницькі роботи з хімії, які 

подаються на обласний конкурс-захист, повинні бути тільки 

експериментальними або експериментально-теоретичними. 

Експериментальні роботи обов’язково включають 

експериментальну частину, в якій представлені результати 

досліджень (з використанням певного обладнання, приладів, 

хімічного посуду, реактивів). В таких роботах обов’язково 

необхідно подати методику виконання експерименту, 

результати досліджень, їх обговорення (пояснення результатів 

досліджень на основі відомих теорій чи закономірностей тощо). 

Важливим етапом у виконанні учнівської науково-

дослідницької роботи з хімії є вибір теми, наукового керівника 

та установи, на базі якої можливо виконання цієї роботи. 

Успішно ця частина роботи виконується найчастіше у таких 

середніх навчальних закладах, де, окрім вчителя хімії, у 

вирішенні цих питань приймає участь і адміністрація. Стосовно 

питання вибору бази для виконання учнівських наукових робіт з 

хімії можна зробити такий висновок: учнівські наукові роботи 

можна виконувати на базі кабінету хімії закладів загальної 

середньої освіти, на базі наукових лабораторій вищих 

навчальних закладів, лабораторій науково-дослідних установ, 

промислових хімічних лабораторій тощо. Можна поєднати те і 

інше. Як приклад можна навести організацію учнівської 

наукової роботи з хімії у комунальному закладі освіти 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з 

поглибленим вивченням французької мови» Дніпровської 



61 
 

міської ради. Викладачем хімії і керівником робіт учнів є 

випускниця Дніпровськогот національного університету імені 

Олеся Гончара Ситник Анастасія Михайлівна. Вже впродовж 

декількох років на обласний етап конкурсу-захисту вони 

направляють по дві-три роботи. В минулі роки всі роботи були 

виконані в шкільному кабінеті, а в цьому році учні мали змогу 

деякі дослідження провести на базі кафедри аналітичної хімії 

ДНУ імені Олеся Гончара.  

Однак, матеріальна база багатьох шкільних кабінетів хімії 

здебільшого не дозволяє проводити фундаментальні науково-

дослідні роботи. Вже багато років значна частина науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН виконується на базі 

хімічного факультету Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, Українського державного 

хіміко-технологічного університету, Криворізького 

педагогічного університету, Дніпровського державного 

технічного університету. Ми плідно працюємо з 

Олександрівською середньою загальноосвітньою школою 

(вчитель Шеремет Т.М.), Спеціалізованою багатопрофільною 

школою № 23 (вчитель Левицька О.В.), Навчальним виховним 

об’єднанням № 28 (вчитель Кузьмінська Л.І.), Обласним 

медичним ліцеєм-інтернатом «Дніпро» (вчителі Роман О.В., 

Медвєдєва І.А.), Обласним фізико-математичним ліцеєм 

(вчитель Мінаєва О.Є.), учні яких виконують роботи під 

керівництвом науковців хімічного факультету. Впродовж 

останніх трьох років на обласних конкурсах-захистах було 

представлено близько 30 робіт учнів цих шкіл, з яких майже 

половина була відзначена дипломами І-ІІІ ступенів. 

Діти завжди дуже серйозно й охоче працюють в 

лабораторіях поруч із науковцями, пишаються тим, що хоч і 

маленьке, але таке важливе відкриття зробили. Вони мають 
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перед собою приклад – як треба працювати, розуміють, що їхня 

праця буде використовуватись і в подальшій роботі цих 

лабораторій. Головним є те, що учні навчаються ретельно 

проводити дослідження, оволодівають складними методами 

обробки результатів і переконуються: справжня наука не може 

бути надуманою, а результати завжди ґрунтуються на дійсно 

доведених фактах. Крім того, учні навчаються шукати і 

реферувати наукову літературу, писати звіт, захищати свої ідеї, 

обстоювати власну позицію, брати участь у наукових дискусіях. 

Вони мають можливість обмінюватися досвідом своєї роботи, 

виступаючи на конкурсах-захистах МАН. Це – шлях до 

створення кращих можливостей для самореалізації обдарованих 

дітей, формування атмосфери наукового спілкування. У 

майбутньому їм знадобляться набуті знання, навички 

пошукової, дослідницької роботи, вміння самостійно проводити 

експерименти, працювати з науковою літературою. 

Тема науково-дослідницької роботи учня може бути будь-

якою, її вибирає або сам конкурсант, або пропонує науковий 

керівник. Одними із вагових критеріїв вибору теми є її 

актуальність, наявність необхідної літератури, реактивів, 

обладнання, а також доступність теми, її відповідність 

здібностям учня і інше. Наукова робота з хімії обов’язково 

повинна бути дослідницькою, мати завершений зміст і форму. 

Для цього науковому керівнику необхідно скласти орієнтовний 

план науково-дослідницької роботи (перелік основних питань, 

календарні строки і їх виконання). 

Науковий керівник пропонує учневі необхідну літературу, 

спеціальні наукові видання і інше. Важливо навчити учня 

працювати з науковою літературою, пояснити як зібрати 

науковий матеріал, як його критично переробити, 
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систематизувати, та узагальнити. В результаті скласти 

літературний огляд. 

Перед тим, як розпочинати експериментальні дослідження 

необхідно вивчити усі можливості що до виконання певної 

роботи (матеріальні можливості кабінету хімії чи лабораторії, 

обладнання, реактиви і інше). Після цього скласти план 

експерименту, опанувати методику його проведення, виконати 

експериментальну частину роботи. Проаналізувати 

експериментальні дані і оформити їх у вигляді, таблиць, 

графіків, схем, діаграм, фотографій, тощо. 

Аналіз тематики, змісту науково-дослідницьких робіт 

членів МАН, які брали участь в обласних конкурсах, а також 

результатів конкурсів свідчать, що із року в рік збільшується 

кількість науково-дослідницьких робіт. Так, у 2016 році на  

ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту було подано близько  

20 робіт, у 2017 році – 30, а в цьому році 27. Із них 17 були 

виконані при сумісному керівництві вчителя школи і викладачів 

та співробітників Дніпровського національного університету  

імені Олеся Гончара. 

Важливою складовою конкурсу-захисту є контрольна 

робота, яка складалась з семи питань трьох рівнів складності  

(1 рівень – три питання, 2 і 3 − по два питання). В контрольну 

роботу включались творчі завдання та розрахункові задачі, які 

за змістом обов’язково відповідали програмі середньої 

загальноосвітньої школи, але за своєю складністю виходили за 

межі шкільної програми. 

Аналізуючи виконання завдань контрольної роботи, слід 

зазначити, що вчителям хімії і науковим керівникам необхідно 

більше приділяти уваги до підготовки учнів до цього етапу.  

Якщо порівняти результати трьох турів конкурсних 

випробувань (попереднє оцінювання, написання контрольної 
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роботи та захист), то значна кількість балів втрачається учнями 

при виконанні саме контрольної роботи з хімії. Як правило 

заочне оцінювання майже у всіх конкурсантів коливається 

незначно близько максимально можливої кількості балів. Досить 

значно різняться результати написання контрольної роботи з 

хімії.  

Вже впродовж багатьох років призери обласного конкурсу 

захисту науково-дослідних робіт отримують стипендії, які надає 

міська рада. В цьому році призерами обласного конкурсу-

захисту стали 8 учнів: 

1) Сорокін Микита Денисович – диплом І ступеня, учень 

10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-

інтернат «Дніпро», тема роботи «Електрохімічна поведінка 

сплавів для негативного струмовідводу свинцевого 

акумулятора»; 

2) Крячков Данило Олексійович – диплом ІІ ступеня, 

учень 11 класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської 

міської ради, тема роботи «Синтез похідних амінопіридинів 

взаємодією спіропохідних хіназолонів з кислотними агентами»; 

3) Мельникова Марія Сергіївна – диплом ІІ ступеня, 

учениця 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний медичний 

ліцей-інтернат «Дніпро», тема роботи «Регулятори швидкості 

горіння композиційного твердого палива на основі похідних 

фероцену»; 

4) Cвятковський Данило Павлович – диплом ІІІ ступеня, 

учень 11 класу КЗ «Дніпровська середня загальноосвітня 

багатопрофільна школа I-III ступенів» Верхньодніпровської 

районної ради Дніпропетровської області», тема роботи 

«Фізико-хімічні ефекти під час утворення рідких полімерних 

композицій на основі каучуку СКН»; 
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5) Васюкова Анастасія Сергіївна – диплом ІІІ ступеня, 

учениця 11 класу КЗ «Олександрівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області», тема роботи «Електроосадження кобальту на мідному 

електроді»; 

6) Григор Олена Миколаївна – диплом ІІІ ступеня, 

учениця 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю», тема роботи 

«Одночасне визначення суміші харчових барвників Е102 та 

Е110 у розчинах методом Фірордта»; 

7) Кіжнер Рафаель Ігорович – учень 11 класу КЗО 

«Навчально-виховне об’єднання № 28» Дніпровської міської 

ради, тема роботи «Електровідновлення йонів кобальту (ІІ) із 

перхлоратних розчинів у присутності акрилової кислоти»; 

8) Кузеванова Олена Вячеславівна – учениця 11 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської 

міської ради, тема роботи «Комп’ютерне моделювання процесу 

електровідновлення катіонів СО2+»; 

9) Хмеловський Борис Дмитрович – учень 9 класу  

КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з 

поглибленим вивченням англійської мови» Дніпровської міської 

ради, тема роботи «Визначення нітрит-іонів у м’ясних виробах». 

Кожного року одного призера другого етапу конкурсу-

захисту наукових робіт членів МАН України, що отримав 

диплом першого ступеня та набрав найбільшу кількість балів, 

направляли на третій (всеукраїнський) етап конкурсу-захисту. За 

останні 7 років наші конкурсанти гідно представляють область 

на цьому етапі. Їх роботи відзначалися дипломами ІІ та  

ІІІ ступенів: 
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1. Дзюба Владислав Євгенович, Навчально-виховний 

комплекс № 36 м. Кам’янське, 2012, 2013 рік – дипломи  

ІІІ ступеня; 

2. Власов Ілля Сергійович, КЗО «Дніпропетровський 

обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро», 2014 рік – диплом 

ІІІ cтупеня, 2015 – диплом ІІ ступеня; 

3. Куриленко Віктор Сергійович, Криворізький навчально-

виховний комплекс № 128, 2015 рік – диплом ІІІ ступеня; 

4. Сорокін Микита Денисович, КЗО «Дніпропетровський 

обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро», 2018 рік – диплом 

ІІІ ступеня та 3 місце на конкурсі «Polyteco Україна 2018-2019». 

Необхідно відмітити, що більша частина дійсних членів 

МАН із року в рік поступають до вищих навчальних закладів на 

хімічні та медичні спеціальності та вже на і курсі приймають 

активну участь у студентській науковій роботі, виступають з 

доповідями на наукових конференціях різного рівня, 

публікуються в наукових журналах, а далі працюють 

науковцями, поступають до аспірантури.  

Організація науково-дослідницької діяльності учнів 

створює позитивні результати: у них формується наукове 

мислення, а не просте накопичення знань. Аналіз науково-

дослідницьких робіт учнів свідчать про розвиток пізнавальних 

функцій школярів, про їх уміння критично оцінювати  

різні підходи до рішення дослідницьких задач. Сформованість у 

учнів дослідницьких умінь дозволяє забезпечити 

конкурентоспроможність випускників під час вступу до ВНЗ, 

сприяє успішному подальшому навчанню, допомагає 

реалізувати їх життєві цілі. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

Ентін Й.А.  

 

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

РОБОТИ ШКОЛЯРІВ 

 

Немає кращої освіти аніж самоосвіта. 

Немає кращої самоосвіти аніж  

Науково-дослідницька діяльність. 

 

У рамках тематики гуртка «Розробка інформаційних 

систем» можливості вибору тем для наукових досліджень 

достатньо великі. Далі – про те «як це робиться». 

Що таке науково-дослідницька робота учня, який і 

середню освіту ще не завершив? 

Виходячи виключно з власного досвіду й не претендуючи 

на великі теоретичні узагальнення, стверджую наступне. У 

шкільних курсах математики, фізики, інформатики приховано 

безліч можливостей формулювання задач для наукових 

досліджень, які під силу обдарованим дітям. Почну з простого 

прикладу. 2005 року я поставив одинадцятикласнику ЛІТу 

Андрієві Сиченку на кваліфікаційну роботу таке завдання. У 

шкільному курсі механіки є класична задача про рух пари 

вантажів, сполучених ниткою, перекинутою через блок. Нитка є 

невагомою та нерозтяжною, немає тертя у блоці. Андрій 

одержав завдання – послідовно зняти ці три обмеження. 

Спочатку врахували тертя у блоці, що призвело до появи нової 

сили і уповільнило рух системи вантажів. Далі ввели масу нитки 

(її густину вважали сталою вздовж її довжини). Тоді при русі 

вантажів постійно змінюватиметься різниця мас по обидві 
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сторони від блоку – динаміка руху стає іншою. Можливий 

варіант, коли маса нитки з боку меншого вантажу плюс маса 

меншого вантажу перевищую суму мас більшого вантажу та 

нитки з його боку і менший вантаж іде униз, а більший – угору. 

Найцікавішою була ситуація, коли нитка вважається розтяжною 

і пружною. Тоді вантажі починають коливатися на нитці. Якщо 

амплітуда таких коливань одного порядку з довжиною нитки по 

заданий бік від блоку, одержуємо задачу, яка розв’язується за 

допомогою диференціального рівняння із змінним (та ще й 

періодичним) коефіцієнтом. Звичайно, це задача не для 

школяра! Тому було введено два обмеження: а) амплітуда 

коливань вантажу значно менша від довжини нитки між блоком 

і цим вантажем; б) нитка має порівняно великий модуль Юнга і 

тому період коливання вантажу значно менший від часу, за який 

помітно зміниться відстань між вантажем та блоком. Ці 

припущення дозволяють нехтувати зміною відстані від вантажу 

до блоку за період коливання вантажу і задачу можна 

розв’язувати з використанням доступного школяру 

математичного апарату. 

Чому навчила школяра ця робота? Навчила не тільки 

розв’язувати, а й, що набагато важливіше, формулювати задачу, 

спрощувати її без втрати фізичного змісту, будувати ієрархію 

досліджуваних явищ. 

Такий варіант дослідницької роботи не є єдино можливим. 

Є чимало задач університетського курсу, які можна адаптувати 

до можливостей школярів. 

Яким повинен бути виконавець наукового дослідження? 

Це – людина, якій цікаво, «а що буде, якщо зробити не так, а 

отак». Це – людина працездатна, схильна до систематичної 

праці і не схильна лякатися проблем, неминучих у процесі будь-

якого наукового дослідження. 
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Із сказаного неминуче витікає, що безглуздо тягти до 

науково-дослідницької діяльності в галузі точних та 

природничих наук усіх підряд учнів. Разом із тим мій досвід не 

дозволяє стверджувати, що учень, не здатний до дослідницької 

діяльності в галузі точних та природничих наук, буде не здатним 

до неї в інших галузях науки. 

І тут починається мова про вимоги до наукового керівника 

таких робіт. 

По-перше – він повинен мати смак до цієї діяльності. 

Немає цього – не треба цим займатися. Складніше – цей смак у 

себе виробляти. Але цього теж треба бажати! Якось мене 

спитали про «МІФ» – кому це потрібно. Я не вагаючись відповів 

– мені! 

По-друге – бажано, щоб він мав хоч якийсь власний досвід 

дослідницької роботи і бажав цим досвідом користатися. Я 

категорично проти намагання вимагати від УСІХ вчителів 

дослідницької діяльності, бо люди різні. Бо у одного добре 

виходить це, а погано – інше і навпаки. А от вчителю, який 

відчуває смак до такої діяльності, варто було б надати 

можливість дослідницької практики. І зараховувати її як 

проходження курсів підвищення кваліфікації – звичайно, з 

відповідним звітом та його захистом. І при черговій атестації 

питати, як він вів дослідницьку діяльність учнів. 

Гарна, гарна мрія… «Мечты, мечты, в чём ваша слабость?» 

(перефразовано з Пушкіна). 

Починаючи роботу з гуртком, я мав багаторічний досвід 

керівництва наукво- дослідницькими робтами ліцеїстів. 

Найкращі з них, виконані в останні вісім років, увішли до 

збірників «МІФу». Далі – коротко про деякі з них: закладені при 

їх виконанні традиції зберігаються і у роботах гуртківців. 
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Дмитро Сергійович Федоряка (трикратний медаліст 

Міжнародних предметних олімпіад, випуск 2013 року) 

змоделював відому гру Дж. Конвея «Життя» для трикутної та 

шестикутної плоских граток (диплом III ступеня 

Всеукраїнського конкурсу МАН у 2012 році). Крім того, він 

дослідив, як змінюється еволюція колонії мікроорганізмів, якщо 

змінити умови їх виживання. Коли для виживання потрібно 

багато сусідів, еволюція колонії виявляє перколяційний 

характер – при початковій концентрації мікроорганізмів нижче 

від певної колонія вимирає, а якщо початкова концентрація не 

нижча від певної, колонія заповнює весь доступний для неї 

простір. Визначено параметри перколяції. 

У іншій своїй роботі Дмитро моделював міський 

автомобільний рух з урахуванням правил руху, наявності чи 

відсутності світлофорів. 

Євгенія Петрівна Крищик (трикратний призер 

всеукраїнських олімпіад з інформатики, призер Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт МАН з інформатики, випуск  

2013 року) дослідила можливість переходів між конфігураціями, 

які утворюються ввімкненими лампочками на прямокутній 

матриці за наступних умов: 1) лампочки розташовані під 

прозорими кнопками; 2) кожна з них може бути ввімкненою або 

вимкненою; 3) при натисканні будь-якої кнопки зміниться її 

стан та стан усіх лампочок на одній горизонталі та вертикалі з 

нею на протилежний. Євгенія строго довела, в яких саме 

випадках можливий перехід між парою довільних конфігурацій 

ввімкнених ламп. Крім того, вона створила комп’ютерну 

програму, що дозволяє відслідкувати динаміку переходу між 

такими конфігураціями. Роботу відзначено дипломом II ступеня 

Всеукраїнського конкурсу МАН у 2013 році. 
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Роман Владленович Борд (призер Всеукраїнського 

конкурсу МАН з інформатики у 2011 році (диплом III ступеня), 

стипендіат Президента України, модифікував відомий алгоритм 

стискання інформації Хафмана. Його алгоритм дозволяє 

стискати графічні файли формату bmp у шість разів! 

Владислав Олегович Будіченко (неодноразовий призер 

Всеукраїнських олімпіад з математики та інформатики, 

переможець Всеукраїнських конкурсів МАН з математики та 

інформатики, стипендіат Президента України, випуск 2012 року) 

створив програму, яка моделює зміну мінімального перерізу 

токопровідного шляху між електродами у двовимірній суміші 

діелектрик – провідник засобами теорії графів та теорії 

перколяції для сильно витягнутих частинок провідника 

(використано методи обчислення потоків на графах). Роботу 

відзначено дипломом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

МАН у 2012 році. 

Михайло Андрійович Гріманов (призер обласного 

конкурсу МАН з інформатики, випуск 2011 року) розробив 

власну антивірусну програму – і досить ефективну! 

Владлена Володимирівна Бикова (призер всеукраїнського 

конкурсу МАН з математики (диплом II ступеня), стипендіат 

Президента України, випуск 2009 року) дослідила, на яку 

кількість частин і за яких умов можуть розрізати площину  

N прямих ліній. 

Дмитро Олександрович Плешкановський (випуск 2012 

року) створив програму, яка яскраво демонструє явища 

багатократного відбиття променю світла в системі 

непаралельних плоских дзеркал однакової висоти, розташованих 

перпендикулярно заданій площині. Його програма дозволяє 

пересувати дзеркала вздовж площини (при цьому вони 

залишаються перпендикулярними ній), і при кожному 
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пересуванні дзеркала картина розподілу відбитих променів 

змінюється відповідно новим координатам дзеркала. 

Сподіваюсь, що і таке коротке представлення дає уявлення 

про зміст і рівень статей, що увійшли до збірників «МІФ». 

Можливо, цей досвід корисний. Звичайно, у цій роботі є свої 

недосконалості. Але доки вона потрібна мені, шукатиму тих, хто 

хоче й може займатися дослідницькою роботою і складати 

наступні збірники «МІФу». 

Данило Лебедєв (випуск 2016 року) запропонував три 

власні наближені алгоритми розв’язування задачі про 

призначення за умов, коли кількість робіт перевищує кількість 

робітників. Роботу відзначен дипломом III ступеня обласного 

конкурсу МАН. 

Слід відзначити вагомість підтримки дослідницької роботи 

школярів взагалі і, зокрема, роботи над збірниками їх наукових 

праць із боку директора ліцею Сергія Борисовича Григор’єва. 

Тепер – про науково-дослідницькі роботи гуртківців. Далі 

мова тільки про роботи, завершені навесні 2018 року. 

Артем Сергійович Каманцев (випуск 2018 року) виконав 

роботу на тему наче банальну – про вплив абсолютно пружного 

співудару на динаміку руху двох куль різних радіусів. Рух 

відбувається на горизонтальній площині, кулі ковзають по ній. 

Центри куль та траєкторії їх руху належать вертикальній 

площині. Відношення мас та початкових швидкостей куль 

задає користувач, рухи куль рівномірні та прямолінійні. Автор 

багато працював над комп’ютерною моделлю роботи, розробив 

детально продуманий інтерфейс. Робота безсумнівно корисна 

для тих, хто вивчає розділ механіки «Закони збереження». А 

прийшов Артем у ліцей тільки в десятому класі! І встиг стати 

призером обласної олімпіади з інформатики – 2018 (диплом  

III ступеня). 
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Михайло Вячеславович Вєтлужських нині є учнем  

11 класу. А у нього – вже два дипломи обласних конкурсів 

МАН (2017, 2018) та диплом III ступеня Всеукраїнського 

конкурсу (2017). Дев’ятикласником він розробив інтерпретатор 

(тобто нову мову програмування!) Husky. Нині працює над 

проблемою швидкого переведення на нові мови програмування 

(або на їх нові версії) програм, створених на мовах або версіях 

мов, які виходять із практичного застосування. 

Микита Юрійович Арович (випуск 2018 року) розглянув 

таку задачу. Є прямокутник із цілими довжинами сторін, 

заповнений квадратами 1Х1 із діелектрика. Випадковим чином 

ці квадрати поступово замінюються квадратами такого ж 

розміру, але з провідника. В залежності від концентрації 

частинок провідника обчислювалися: 1) кількість островів із 

частинок провідника; 2) розподіл цих островів за площею;  

3) середнє значення площі острова. Для всіх цих величин 

обчислювалася також дисперсія. Одержано криві густини 

розподілу островів за площею, функцію їх розподілу. Для цих 

кривих підібрано апроксимуючі формули. З усіх перелічених 

вище робіт – ця має найбільше варіантів продовжень. Роботу 

відзначено дипломом III ступеня на обласному конкурсі  

МАН – 2018. 

У цій статті згадано тільки про деякі науково-

дослідницькі роботи ліцеїстів. Досвід, набутий у процесі 

виконання цих робіт, є безцінним, насамперед, для виконавців: 

уміння швидко і безпомилково розібратися в новій інформації, 

правильно вибудувати ієрархію важливості факторів, які слід 

брати до уваги при роботі над конкретною проблемою, 

правильний вибір засобів розв’язування та програмування 

розв’язування задачі – речі, які сприяють формуванню 

високопрофесійного працівника. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

Котченко М.В., Стрюченко І.М. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ 

УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ У НАПРЯМКУ АГРОНОМІЇ 

 

Основним завданням при роботі з обдарованою 

молоддю у агрономії є формуванні здатності учнів до 

наукового пошуку шляхом освоєння польових та лабораторних 

досліджень, правильного планування та проведення 

експерименту, опрацювання одержаних результатів, їх 

оформлення та представлення. 

Велику увагу необхідно приділяти особливостям 

проведення науково-дослідної роботи, збору матеріалу, його 

обробітку, узагальненню, оформленню різних типів наукових 

робіт і публікацій. 

Обізнаність учня з основним положеннями організації 

науково-дослідної роботи необхідна його становлення як 

висококваліфікованого молодого науковця. Знання 

теоретичних основ наукової роботи та практичні навички 

експериментальних досліджень дозволять організувати 

науково-дослідну роботу таким чином, щоб отримувати 

вірогідні наукові результати. Визначення доцільності 

здійснення наукової діяльності за певним напрямом неможливе 

без оцінювання новизни одержаних результатів, правильної їх 

інтерпретації та викладу. 

У процесі навчання у гуртках Малої академії наук учні 

повинні знати: критерії вибору та формування теми 

досліджень; основні принципи організації і проведення 

наукових досліджень; методи математичного оброблення 
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результатів дослідження; методологію досліджень в 

ґрунтознавстві; методику лабораторних, польових, 

вегетаційних та лізиметричних досліджень; техніку роботи з 

експериментальними об’єктами; методику діагностики рослин 

та ґрунту, паспортизації земель; основні принципи аналізу, 

узагальнення та інтерпретації результатів наукових 

досліджень; вимоги до написання, оформлення та захисту 

дипломної, магістерської робіт; вимоги до підготовки 

публікацій, доповідей. 

У результаті вивчення дисципліни учні повинні вміти: 

вибрати та сформулювати тему досліджень; розробити робочу 

гіпотезу; обґрунтувати та скласти схему досліду; проводити 

спостереження та лабораторні аналізи; здійснити математичне 

оброблення результатів досліджень; вести документацію 

досліду; аналізувати, узагальнювати та інтерпретувати 

результати наукових досліджень. 

Опанувати навчальну діяльність з усіма її складовими 

можна через впровадження відповідних форм організації 

навчання. До таких належать: лекція, практичне заняття, 

лабораторне заняття, семінар, самостійна робота, майстер-клас. 

Провідною формою організації навчального процесу є 

лекція. З неї починається перше знайомство з навчальною 

дисципліною. За певних умов лекційна форма навчання не 

може бути замінена ніякою іншою. Особливо це стає відчутним 

тоді, коли новий навчальний матеріал ще не знайшов свого 

віддзеркалення в існуючих підручниках.  

Основним завданням керівника гуртка, що проводить 

заняття у форматі лекції є не тільки викладання готової 

інформації із певної навчальної дисципліни, а ще й формування 

мотивів зацікавленості в ній, що має стати стимулом 

подальшого самостійного вивчення навчального матеріалу.  
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Практичні та лабораторні заняття спрямовані на 

поглиблення теоретичного матеріалу й формування 

практичних умінь та навичок. 

Ефективними є заняття у формі семінару, під час якого 

керівник гуртка організує обговорення попередньо визначених 

тем, до котрих учні можуть готуватись заздалегідь. Метою 

семінару є поглиблене вивчення, систематизація та закріплення 

інформації. 

Важливою складовою у навчальному процесі гуртківців 

МАН є самостійна робота, метою якої є формування 

самостійності як риси особистості, а також засвоєння знань, 

умінь, навичок.  

Але однією з найбільш прийнятних форм у позакласній 

роботі із обдарованими учнями є проведення тренінгів та 

майстер-класів. Ці поняття широко використовується в 

багатьох сферах діяльності людини, в тому числі і в освіті. В 

першу чергу майстер-клас – це відкрита педагогічна система, 

що дозволяє демонструвати нові можливості педагогіки 

розвитку і свободи та показує способи подолання 

консерватизму і рутини. 

Майстер-клас – це особливий жанр узагальнення і 

поширення педагогічного досвіду, який представляє собою 

фундаментально розроблений оригінальний метод або 

авторську методику, опирається на свої принципи і має 

визначену структуру. З цієї точки зору майстер-клас 

відрізняється від інших форм трансляції досвіду тим, що в 

процесі його проведення йде безпосереднє обговорення 

запропонованого методичного прийому і пошук творчого 

вирішення педагогічної проблеми як зі сторони учасників 

майстер-класу, так і зі сторони викладача, що проводить 

майстер-клас.  
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Майстер-клас – це особлива форма навчального заняття, 

яка побудована на практичних діях показу і демонстрації 

творчого вирішення певної пізнавальної і проблемної 

педагогічної задачі. 

Майстер-клас – це форма заняття, в якій сконцентровані 

такі характеристики: виклик традиційній педагогіці, особа 

викладача з новим мисленням, не повідомлення знань, а спосіб 

самостійної їх побудови за допомогою всіх учасників заняття. 

Ефективною формою опанування нових знань є тренінг. 

Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене 

спілкування, яке відкриває перед групою безліч варіантів 

розвитку та розв’язання проблеми, заради якої вона зібралася. 

Як правило, учасники в захваті від тренінгових методів, тому 

що ці методи роблять процес навчання цікавим, не 

обтяжливим. Тренінг, на відміну від традиційних занять 

орієнтований насамперед, на запитання та пошук. Тренінгові 

форми навчання повністю охоплюють увесь потенціал людини: 

рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та 

інтелектуальної), самостійність, спроможність до ухвалення 

рішень, взаємодії тощо. На тренінговому занятті перевага 

віддається діяльності не вчителя, а учнів, особистий досвід 

яких є основою для навчання. Не варто читати лекцій, 

доцільніше, якщо учні поділяться тим, що знають на цей 

момент, і самі відшукають та/або засвоять інформацію, якої не 

вистачає. 

Важливу роль у освітньому процесі відіграє і сама 

особистість того, хто навчає, відповідно виконує своєрідну 

навчальну функцію. До неї належать: 

-педагогічний професіоналізм, вміння планувати процес 

спілкування; 

- загальна культура, культура побудови мови; 
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- виховний потенціал, вміння передати відповідні знання; 

- соціальні перцепції, адекватне сприйняття тих, хто 

навчається; 

- вміння передати ініціативу спілкування учням, змінити 

при необхідності тон, стиль спілкування. 

- збалансованість стосунків: з одного боку –

доброзичливість, з іншого – вимогливість.  

Основною формою наукової роботи на агрономічному 

факультеті ДДАЕУ є польові дослідження, котрі проводяться в 

умовах науково-дослідного центру агроуніверситету. Загальна 

площа полів 80 га, на них розташовано чотири сівозміни: 

кафедри рослинництва, каф. загального землеробства, каф. 

агрохімії, каф. селекції та насінництва. Напрями наукових 

досліджень, що проводяться на агрономічному факультеті:  

- удосконалення технологій вирощування основних 

сільськогосподарських культур;  

- біологізація рослинництва;  

- виробництво та виробниче сортовипробування нових 

сортів пшениці озимої. 

Також одним із основних напрямів є наукове 

обґрунтування ландшафтного рослинництва. Всі викладачі 

кафедри мають науковий ступінь, високу кваліфікацію, 

готують якісні кадри для агропромислового комплексу регіону 

та країни в цілому. Приємно і те, що серед викладачів нашої 

кафедри є випускники МАН. За останні роки значно 

підвищилась активність студентської науки. На кафедрі 

працює науковий гурток, вихованці якого втілюють у життя 

свої наукові ідеї під керівництвом викладачів кафедри. Наукові 

здобутки багатьох з них реалізуються на виробництві та  

під час навчання в аспірантурі. Студенти-науковці беруть 

участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та 
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конференціях, їх розробки публікуються в щорічному  

збірнику «Інтенсифікація технологій вирощування 

сільськогосподарських культур». Кожний рік успішно 

захищаються більш 20 дипломних робіт студентів, які 

проходять магістерську підготовку на кафедрі за денною і 

заочною формою навчання та близько 50 робіт бакалаврів і 

спеціалістів. 

Отже, в аграрному університеті є всі умови для успішної 

роботи з талановитою учнівською молоддю і ми завжди готові 

до співпраці, з позитивом зустрічаємо слухачів Малої академії 

наук України, оскільки, як показує практика – вони є нашими 

кращими абітурієнтами і добре себе показують під час 

навчання у вузі. 

 

 

Гармаш С.М. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 

УЧНЯМИ-ЧЛЕНАМИ МАН ДЛЯ СЕКЦІЇ  

«СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ» 

 

ХХІ століття називають століттям біотехнології у зв’язку з 

актуальністю досліджень на всіх напрямках цієї науки (харчових 

технологій, генетики, біологічно активних речовин, нових 

фармацевтичних препаратів, агробіотехнології та ін.). 

Біотехнологія – наука про методи і технології виробництва 

різних цінних речовин і продуктів з використанням природних 

біологічних об’єктів (мікроорганізмів, рослинних і тваринних 

клітин), частин клітин (клітинних мембран, рибосом, 

мітохондрій, хлоропластів) і процесів. 
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Біотехнологія набуває все більшого значення в народному 

господарстві, базується переважно на використанні 

мікроорганізмів-продуцентів багатьох біологічно активних 

речовин. 

У процесі навчання в гуртку учні слухають лекції, 

виконують практичні роботи і виступають з рефератами по 

виробництвам, які засновані: 

- на використанні живої або інактивованої біомаси 

мікроорганізмів: виробництво пекарських, винних і кормових 

дріжджів, вакцин, білково-вітамінних концентратів, засобів 

захисту рослин, заквасок для отримання кисломолочних 

продуктів і силосування кормів, біодобрив; 

- на отриманні продуктів мікробного біосинтезу: 

антибіотики, гормони, ферменти, амінокислоти, вітаміни; 

- на отримання продуктів бродіння, гниття, наприклад 

утилізація целюлози і різних відходів з метою отримання 

вуглеводів, біогазу, біоетанолу. А також отримання спиртів, 

органічних кислот, розчинників, біотехнологія утилізації 

неприродних сполук. 

Після проходження теоретичного курсу із сучасних 

біотехнологій та виконання рефератів учні відбирають теми 

наукових робіт. Теми науково-дослідних робіт учнів-членів 

МАН пов’язані з актуальними напрямами промислової 

біотехнології:  

- отримання альтернативних джерел енергії біоетанолу і 

біогазу; 

- біоконверсія органічних відходів з метою отримання 

біодобрив; 

- оптимізація процесів вирощування грибів; 

- біохімічні дослідження у виноробстві, в молочній 

промисловості тощо; 
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- біохімічне очищення стічних вод; 

- отримання бета-каротину, ферментів, екстрактів 

біологічно активних речовин, стимуляторів росту рослин, тварин.  

Науково-дослідницьку роботу учні починають з 

інформаційного пошуку (робота з літературою, державними 

стандартами, патентами, Інтернет-ресурсами). Далі вони 

вивчають методики виконання експериментів та проводять 

дослідження за темою НДР. Отримані дані обробляються 

методами варіаційної статистики, із застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм. Результати аналізуються, 

співставляються з літературними відомостями, узагальнюються 

у формі висновків, тощо. На підставі останніх опрацьовуються 

рекомендації по використанню матеріалів наукових  

досліджень у промисловості, сільському господарстві, 

екобіотехнологічному моніторингу, біотестуванні, а також у 

пропаганді екобіотехнологічних та природоохоронних знань 

серед населення.  

На час захисту науково-дослідницьких робіт в секції МАН 

кожен учень на підставі власних досліджень (і завжди з 

елементами наукової новизни) захищає роботу, є автором або 

співавтором 2-5 наукових публікацій.  

Тематика робіт дозволяє учням гуртка приймати участь в 

міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах: у 

Всеукраїнському конкурсу «Intel Еко-Україна», Національного 

туру Міжнародного конкурсу проектів «Енергія і середовище», 

Всеукраїнського біологічного форуму «Дотик природи»; 

«Всеукраїнського юнацького водного призу» та ін. конкурсах 

(«Україна – Польша – разом» та ін.). 

Участь учнів у конкурсі-захисту, олімпіадах, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах дозволяє суттєво 

підвищити не лише теоретичну фахову підготовку учнів. Їх 
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наукові роботи містять рекомендації для впровадження на 

біотехнологічних та харчових підприємствах. 

Науково-дослідницька робота учня-члена МАН має бути 

самостійною науковою розробкою, яка включає елементи 

власних спостережень та досліджень і розкриває теоретичні та 

практичні проблеми обраної теми. У ході виконання 

дослідження школярі повинні набути навичок самостійної 

наукової роботи, освоїти сучасні методи виконання досліджень, 

навчитися працювати з літературою, розвинути уміння 

аргументовано відстоювати свою точку зору. 

Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та 

експериментальній базі, містити власні дані дослідів, 

спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та 

узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та 

відображати власну позицію дослідника.  

Етапи виконання науково-дослідницької роботи: 

1) вибір теми; 

2) підбір та аналітичний огляд літератури; 

3) вивчення основних методів дослідження; 

4) складання плану роботи; 

5) виконання досліджень та обробка отриманих результатів; 

6) написання роботи; 

7) отримання відгуку та рецензії на роботу; 

8) захист роботи. 

Тема роботи повинна бути актуальною, мати наукову 

новизну та практичне значення. У додатку А представлено теми 

науково-дослідницьких робіт учасників обласного етапу 

конкурсу-захисту. 

Учень веде самостійний пошук літературних джерел у 

бібліотеках та в мережі Internet, за допомогою наукового 

керівника складає список джерел із обраної теми.  
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При вивчення основних методів дослідження відбираються 

методи, які відповідають завданням роботи. Далі складається 

робочий план науково-дослідницької роботи, який містіть вступ, 

основні розділи роботи, висновки, список використаних джерел 

та додатки.  

Проведення досліджень та обробка отриманих результатів 

виконується учнем відповідно до завдань наукового керівника 

та відображує специфіку обраної теми роботи. 

При написанні роботи виклад матеріалу має бути логічним 

та послідовним. На заключному етапі оформленні роботи 

формулюються висновки. 

Оформлення науково-дослідницької роботи: 

а) Вступ 

У вступі дається теоретична та прикладна характеристика 

роботи, відмінність одержаних результатів від відомих раніше 

та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло 

подальшого розвитку); повідомляється про наукове 

використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх 

використання, для прикладних робіт – прикладну цінність 

отриманих результатів. Також вказуються відомості про 

публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).  

Обов’язковими елементами вступу мають бути: 

актуальність теми; мета і задачі дослідження; об’єкт 

дослідження; предмет дослідження; методи дослідження; 

наукова новизна одержаних результатів; практичне значення 

одержаних результатів. 

Приклад оформлення вступу представлений у додатку Б. 

б) Основна частина 

Основна частина науково-дослідницької роботи 

складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний 

розділ починається з нової сторінки. У кінці кожного розділу 
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можливо формулювати висновки зі стислим викладенням 

наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає 

можливість звільнити основні висновки від другорядних 

подробиць. 

У першому розділі роботи наводиться характеристика 

джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з 

даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної 

частини), окреслюються основні етапи наукової думки за 

визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися 

невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень. 

У другому розділі наводяться матеріали та методи 

дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження. 

У третьому розділі викладаються, аналізуються та 

узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. 

Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи 

та повністю її розкривати. Усі розділи роботи мають бути 

пов’язані між собою. Особливу увагу слід звертати на логічні 

переходи від одного пункту до іншого. 

Приклад оформлення змісту роботи представлено в додатку В. 

в) Висновки 

Висновки мають містити стислий виклад результатів 

розв’язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених 

у процесі виконання експериментів, аналізу отриманих 

результатів. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, 

теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити на кількісних 

та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати 

достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх 

використання (додаток Г).  

г) Список використаних джерел 

Список використаної літератури відображує об’єм 

виконаної роботи та глибину дослідження теми. До списку 
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мають бути включені джерела, які дійсно використовувались 

автором і на які є посилання у тексті роботи. 

Джерела у списку наводяться мовою оригіналу та 

розміщуються у списку в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів або заголовків. 

Додаток А 

Теми науково-дослідницьких робіт учнів-членів  

Малої академії наук України секції «Сучасні біотехнології» 

 

1. Дослідження біохімічного споживання кисню в стічних 

водах. 

2. Очищення водних об’єктів за допомогою рослинних 

сорбентів. 

3. Дослідження якості прохолодних напоїв України. 

4. Інтенсифікація біологічної очистки стічних вод. 

5. Деструкція нафтозабруднень в грунтах із використанням 

біодобрив. 

6. Інтенсифікація отримання біогазу на основі побічної 

продукції рослинництва. 

7. Біоутилізація осаду стічних вод з отриманням біогазу. 

8. Отримання ряжанки при застосуванні лакто- і 

біфідобактерій та натуральних добавок.  

9. Визначення основних властивостей сучасних 

кисломолочних продуктів та встановлення їх відповідності 

держстандартам. 

10. Дослідження біоконверсії багатотоннажних рослинних 

відходів України з метою отримання біоетанолу.  

11. Дослідження фізико-хімічних властивостей напою 

чайного гриба під час його культивування. 

12 Отримання біоетанолу із меласи. 
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13. Отримання біо кефіру із закваски «Биокефир ТМ Good 

Food» та дослідження його властивостей.  

14. Дослідження основних властивостей простокваши, 

отриманної в бактеріальної закваски «Простокваша-Імпровіт». 

 

Додаток Б 

Приклад оформлення вступу по темі  

«Біоутилізація осаду стічних вод з отриманням біогазу» 

 

Актуальність теми. Щорічно на мулових майданчиках 

очисних споруд України накопичуються сотні тисяч тонн 

відпрацьованого активного мулу (осаду стічних вод). 

Актуальною проблемою для багатьох країн світу є пошук 

альтернативних джерел енергії. Найбільш перспективним 

газоподібним паливом є біогаз. Його отримання – ефективний 

спосіб утилізації органічних відходів. Відпрацьований активний 

мул (осад стічних вод) вважається одним із ключових 

поновлюваних енергетичних ресурсів майбутнього.  

Залучення до паливно-енергетичного балансу України 

такого виду нетрадиційних енергоносіїв, яким є біогаз, 

отриманий з використанням сучасних біоенергетичних 

технологій, відповідає наполегливому проведенню в Україні 

політики енергозбереження та реалізації положень Програми 

державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних 

джерел енергії. 

Метою дослідницької роботи є отримання біогазу з осаду 

стічних вод двох підприємств Дніпропетровської області: ТОВ 

«Чорнобай-м’ясо» та Південної станції аерації м. Дніпра. 

Об єкт дослідження – відходи підприємств після 

очищення стічних вод – відпрацьований активний мул (осад 

стічних вод). 
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Предмет дослідження – біогаз, отриманий в процесі 

анаеробної біотрансформації відходів. 

Методи дослідження – лабораторні, математично-

статистичні; розрахунково-порівняльні.  

Наукова новизна одержаних результатів – вперше 

виявлена можливість отримання біопалива з осаду стічних вод 

підприємств Дніпропетровської області: ТОВ «Чорнобай-м’ясо» 

та Південної станції аерації м. Дніпра. 

Апробація роботи. Результати досліджень доповідались 

на міської олімпіаді з екології (31.10.2016), на Всеукраїнському 

конкурсі «Дотик природи»: категорія «Енергозберігаючі 

технології» (02.11.2016), Міської науково-технічної конференції 

«Екологічні проблеми міста Дніпра та заходи щодо їх 

вирішення» (м. Дніпро, 10.11.2016); IV Всеукраїнської науково-

технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених 

«Молодь: наука та інновації» (НГУ, 06.12.2016). 

Публікації: 

1. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи», 01-03 листопада: 

[збірник тез]. – К. : «НЕНЦ», 2016. 

2. Міська науково-технічна конференція «Екологічні 

проблеми міста Дніпра та заходи щодо їх вирішення»: тези 

доповідей. – Дніпро. – 10.11.2016. 

3. IV Всеукраїнська науково-технічна конференція 

студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та 

інновації» : тези доповідей (06.12.2016). – Дніпро : НГУ, 2016.  

4. ІХ Міжнародна науково-практична конференція 

«Енергетика. Екологія. Людина»: тези доповідей. – К. : НТУУ 

«КПІ», 08.12.2016. 

Практичне та теоретичне значення наукової роботи. 

Результати дослідження можуть бути використані на практиці 
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при створенні дослідно-промислової установки по отриманню 

біогазу з відпрацьованого активного мулу (осаду стічних вод) на 

підприємствах, де застосовується біохімічне очищення стічних 

вод. Використання цей технології дозволяє вирішити екологічні 

проблеми утилізації осаду стічних вод та одержання 

альтернативних джерел енергії. 

Додаток В 

Приклад оформлення змісту 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………..……  4 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ  

БІОПАЛИВА (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД  

ЛІТЕРАТУРИ) …….…………………………………..…..  6 

1.1 Екологічне значення впровадження енергоефективних 

технологій...………………………………………………...  6 

1.2 Механізм анаеробного процесу біометаногенезу........  7 

1.3 Використання біогазу в країнах світу …..…………....  8 

1.4 Перспективи отримання біогазу із осаду стічних вод 

в Україні…….…………………….………. 10 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ.................................................................  12 

2.1 Об’єкт та умови дослідження………………….……..  12 

2.2 Схема лабораторної установки…….………….……..  14 

2.3 Схема проведення експерименту……………………  16 

РОЗДІЛ 3. РЕЗУДЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА  

ЇХ ОБГОВОРЕННЯ……………………………………....  18 

ВИСНОВКИ………………………………………………  23 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..………..….….  24 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Додаток Г 

Приклад оформлення висновків роботи  

«Деструкція нафтозабруднень в грунтах  

із використанням біодобрив» 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. На основі аналітичного огляду літератури встановлено, 

що забруднення грунтів призводить до значного екологічного та 

економічного збитку: падає врожайність сільськогосподарських 

культур, зменшується продуктивність лісових ресурсів, 

вилучаються з господарського землекористування великі площі, 

погіршується санітарний стан навколишнього середовища. 

Гумінові кислоти та деяки найактивніші бактеріальні штами 

(Pseudomonas, Arthrobacter, Rhodococcus та ін.), можна 

застосовувати для детоксикації та очищення нафтозабруднених 

ґрунтів. 

2. Проведено дослідження біопрепаратів (біогумусу та 

біогумату) з метою біоремедіації нафти та нафтопродуктів. 

3. Встановлено, що застосування біогумусу (50 г/тиждень) 

та біогумату (50 мл/тиждень) сприяє зменшенню концентрації 

нафтопродуктів на 5-й тиждень після їх внесення більш ніж в  

10 разів, що можна пояснити біохімічним складом цих 

препаратів (вмістом гумінових кислот та активних штамів 

мікроорганізмів Bacillus agglomeratus, Arthrobacter agilis та 

мікроміцетів Aspergillus fumigatus). 

4. Природні деструктори нафтопродуктів біогумус та 

біогумат поєднують в собі властивості деструктора, сорбенту і 

рекультиватору та мають меншу вартість порівняно с сучасними 

біопрепаратами. 
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НАУКОВІ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

Самсонова Я.І. 

 

ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ 

НАУКОВИХ ВІДДІЛЕНЬ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

Анотація. У статті розкрито формування суспільної 

свідомості учнівської молоді шляхом розвитку критичного 

мислення, особливості роботи з обдарованою учнівською 

молоддю на відділеннях історії, філософії та 

суспільствознавства Дніпропетровського відділення Малої 

академії наук України, показані форми і методи роботи з 

учнями, здібними до наукового пошуку та дослідництва. 

Актуальність. Сучасне інформаційне суспільство – це 

період високих технологій, що потребує від освіти виховання 

компетентної, активної та суспільно свідомої особистості. У 

сучасній освіті України домінує ідея формування людини-

дослідника, здатної до творчого мислення, самостійного пошуку 

шляхів вирішення актуальних проблем. Однією з форм роботи з 

творчо обдарованою молоддю є Мала академія наук України, де 

виховано багато талановитих учених, державних діячів, творчих 

особистостей різних фахів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різним 

аспектам теорії і методики роботи з обдарованими дітьми 

присвячені праці багатьох науковців, зокрема О. Антонова, 

Ю. Бабаєва, Д. Богоявленської, Л. Виготського, О. Золотарьової, 

О. Кульчицької та інших. 
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Мета статті полягає в узагальненні досвіду роботи з 

обдарованою учнівською молоддю на відділеннях історії, 

філософії та суспільствознавства Дніпропетровського відділення 

Малої академії наук України. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство 

змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть 

найближче майбутнє. Тому неможливо передбачити, які знання 

можуть знадобитися дитині в житті, а які ні. З огляду на це, 

ставлю перед собою завданням розвиток критичного мислення, 

вміння адекватно оцінювати результати, самостійно добувати 

інформацію, конструктивно взаємодіяти з іншими. 

Інноваційна значущість досвіду роботи передусім 

простежується у характері взаємовідносин всіх учасників 

педагогічного процесу. По-перше, створюється особлива 

атмосфера взаємодовіри та взаємоповаги. По-друге, 

використовуються стилі спілкування на основі партнерства та 

захоплення спільною творчою діяльністю. Педагог не навчає чи 

виховує, а співпрацює з учнями, навчаючись і 

самовдосконалюючись разом з ними. 

Особлива увага приділяється особистісно орієнтованому 

навчанню, головним принципом якого є визнання 

індивідуальності учня, його самоцінності, неповторності як 

людини. Прагнемо створити ситуацію успіху для розвитку 

особистості дитини, дати можливості кожному вихованцеві 

усвідомити свої здібності, віру у власні сили. Створення ситуації 

успіху найбільш продуктивно впливає на мотивацію навчальної 

діяльності учнів, які згодом діють за сценарієм «переможця», а 

саме: «Я сьогодні кращий ніж учора!». 

Розглянемо детальніше деякі педагогічні технології, які 

застосовуються у процесі роботи на наукових відділеннях 

історії, філософії та суспільствознавства.  
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1. Педагогічна технологія критичного мислення.  

Допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють 

розмірковувати, спілкуватися, слухати та чути інших. При 

запровадженні цієї технології знання засвоюються набагато 

краще, адже інтерактивні методики розраховані не на 

запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання 

світу, на постановку проблеми та пошук шляхів її вирішення. 

Для реалізації даної технології застосовую наступні 

стратегії: 

Стратегія «Асоціативний кущ». Стратегія навчання, яка 

спонукає учнів думати і відкрито висловлюватися на певну тему, 

спрямована на стимулювання мислення про зв’язки між 

окремими поняттями. Реалізовано під час проведення ІІІ та IV 

Інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» (28 учасників), де за 

описовими елементами слід було назвати про що йде мова, 

користуючись наведеним асоціативним рядом. 

Стратегія «Дискусія». Досить актуальним сьогодні методом 

формування критичного мислення є різні види дискусій та 

дебатів. Вони дозволяють ефективно розв’язувати проблеми 

через самовираження, вчитися аналізувати ситуацію, добирати 

аргументи, розвивати комунікативні навички. Так, протягом 

2017–2018 навчального року у межах співпраці наукового 

відділення філософії та суспільствознавства Дніпропетровського 

відділення Малої академії наук України та кафедри філософії і 

педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» було проведено філософську школу «Людина у 

дзеркалах культури». Метою є формування світоглядної позиції 

молоді у процесі входження у філософсько-антропологічні 

виміри сучасного світу, розвиток навичок філософського та 

критичного мислення. Учасниками школи стали 12 команд  

(50 учнів) із закладів загальної середньої освіти області. Програма 
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передбачала міні-лекції, командні конкурси та дебати на теми 

духовності, культури, мистецтва, глобальних проблем сучасного 

світу. 

Стратегії «Метод прес» та «Письмо в малюнках», зокрема, 

реалізовано під час ІІІ Інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»: у 

раунді «Актуальні проблеми географії України» необхідно було 

намалювати економічні, демографічні, екологічні та соціальні 

проблеми України і запропонувати шляхи їх вирішення.  

Застосування цих методик викликає інтерес до вивчення 

історії та суспільствознавчих дисциплін, творчості, дає 

можливість показати себе в колективі, відбувається 

розкріпачення особистості – дитина почувається вільно, спокійно, 

впевнено. 

2. Технологія формування творчої особистості. 

Творча діяльність є найефективнішим стимулом і засобом 

розвитку всіх психічних якостей особистості. Зміст технології 

полягає у створенні ситуації творчої переробки, узагальнення, 

експериментування, пошуку, використання ігрових моментів, що 

стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих 

можливостей. Серед форм роботи можна виділити квест, брейн-

ринг, прес-конференцію, тренінг. 

Щороку у квітні відділення історії Дніпропетровського 

відділення Малої академії наук України спільно з Меморіальним 

будинком-музеєм Дмитра Івановича Яворницького проводить 

історичні квести «Скарби Дмитра Яворницького» (65 учасників). 

У межах програми змагання учні відповідали на запитання 

під час брейн-рингу на знання історії міста Катеринослава-

Дніпра, розгадували шифри, розкладали за століттями 

археологічні артефакти, відновлювали втрачені фрагменти листа 

запорозьких козаків турецькому султанові Мехмеду IV, складали 

пазли відомих картин тощо. 
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Заходи на природі проходять цікаво і невимушено, це свого 

роду захоплююча гра. Сама природа приходить нам на допомогу. 

Діти весь час знаходяться в пошуку, отримують позитивні емоції 

та нові знання. 

У листопаді – грудні 2017 року відбулися тренінги на тему: 

«Журналістика та права людини: як правильно подавати у ЗМІ 

інформацію про соціально вразливі категорії» (65 заявок, на жаль, 

через погодні умови участь взяв лише 31 учасник). Тренінг мав на 

меті підвищити обізнаність учнів щодо прав людини, а також 

сприяти дотриманню етичних журналістських стандартів у 

висвітленні питань, пов’язаними із правами людини, рівності та 

недискримінації. 

У практичному блоці учасники заходу провели бліц-

інтерв’ю у форматі прес-конференції з чемпіоном світу із трейл-

орієнтування Владиславом Познянським (людина з інвалідністю), 

працювали у групах над написанням тексту інтерв’ю, складали 

власний кодекс журналіста. 

У 2018–2019 навчальному році у межах співпраці з 

факультетом систем і засобів масової комунікації Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара розпочато 

проект «Юніор-студії» з журналістики. Метою є виховання 

національної свідомості учнів шляхом залучення талановитої 

молоді до інформаційних процесів, популяризація науково-

дослідницької діяльності у галузі журналістики, формування 

медіакультури, активізація інформаційних процесів для молоді 

через навчання базовим навичкам журналістської майстерності. 

Практичні заняття відбуваються один-два рази на місяць і 

присвячені різним напрямам журналістської роботи. Всього 

«Юніор-студії» відвідало вже понад 90 учнів. 

Протягом вересня – жовтня 2018 року, з метою вшанування 

пам’яті подвижницької педагогічної праці Василя 
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Сухомлинського та формування у молоді активної громадянської 

позиції, було проведено психолого-педагогічний тренінг 

«Стежками добра» до 100-річчя з дня народження 

В.О.Сухомлинського. 

Учасники тренінгу (90 учнів) з’ясовували поняття «добра» 

та «добрих вчинків», взяли участь у давній традиції – колі 

прийняття рішень, створювали проекти ідеального міста, а на 

завершення проклали стежку доброти. 

3. Технологія навчання як дослідження. 

Метою технології є набуття учнями навичок дослідницької 

роботи. У ході реалізації найчастіше застосовують метод проектів 

(дослідницькі, творчі, інформаційні тощо). 

У процесі систематичної пошукової та дослідницької 

роботи у школярів формуються дослідницькі вміння: 

інтелектуальні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і 

систематизація, встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 

практичні – використання навчальної, довідкової літератури, 

робота з архівними джерелами. Крім того, пошукові проекти, до 

яких залучаються старшокласники, – надійний шлях пізнання 

кожним юним дослідником своїх творчих можливостей, а часто – 

й професійного самовизначення. 

Написання науково-дослідницької роботи з історії має свої 

певні особливості. Так, при виборі теми роботи слід 

орієнтуватися передусім на її наукову актуальність. Це означає, в 

першу чергу, що проблема, яка виноситься в заголовок роботи, 

має стосуватися важливого (непересічного, цікавого) явища 

(події, персоналії) в історії. По-друге, має значення 

історіографічна актуальність, а саме, недостатня вивченість 

обраної проблеми в історичній науці, наявність у ній «білих 

плям», суперечливих оцінок. По-третє, варто враховувати 

нинішній стан історичних досліджень в Україні, який 
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характеризується, зокрема, посиленою розробкою нових 

наукових напрямів (соціальна історія, нова культурна історія, 

мікроісторія, усна історія, історія повсякденності тощо). Однак це 

не означає, що недоцільно займатися проблемами, що лежать у 

площині традиційних напрямків (політична, економічна, 

соціальна історія). Також слід брати до уваги і суспільну 

актуальність, тобто інтерес громадськості до певних питань, 

можливий зв’язок обраної теми з проблемами сучасності. 

Нарешті, при виборі теми варто враховувати дослідницький 

ресурс автора, реальну можливість її ґрунтовної розробки. Тому 

необхідно провести попередній моніторинг потенційної 

джерельної бази та стану наукової вивченості проблеми. 

Формулювання теми має бути достатньо лаконічним і в той 

же час вичерпним, щоб було зрозуміло, що вивчається: яке 

історичне явище (об’єкт дослідження); які його властивості 

(предмет); в яких хронологічних і територіальних рамках. Теми, 

які визначені надто широко, безпроблемно, просто охоплюють 

певний період («Українська держава П. Скоропадського») чи 

територію («Історія села…»), не можуть вважатися науковими. 

Необхідною передумовою наукового характеру роботи і 

важливою складовою праці з джерелами і літературою є їх 

критика, тобто оцінка достовірності, істинності чи ймовірності 

наведених у них відомостей. Висновок про самостійність і 

оригінальність роботи може бути зроблений лише за наявності 

авторських висновків і узагальнень. Крім того, вони є одним із 

ключових елементів наукової новизни. Іншими її складовими 

можуть бути: оригінальна постановка теми, новий напрямок 

дослідження, застосування при вивченні даної теми нового для 

неї дослідницького інструментарію, нові джерела (відносно – ті, 

які раніше не залучалися до вивчення даної теми, чи абсолютно – 

якщо вони неопубліковані, вперше вводяться до наукового обігу). 
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Вже традиційним на відділенні історії стало проведення 

протягом жовтня – грудня тематичних конкурсів, приурочених до 

пам’ятних дат: 2016 рік – обласний конкурс «Пам’ять поколінь», 

присвячений 150-річчю від дня народження Михайла 

Грушевського (61 робота); 2017 рік – обласний конкурс до  

100-річчя Української революції (76 робіт); 2018 рік – обласний 

конкурс «Історія мого міста: минуле для спільного майбутнього» 

до 75-ї річниці вигнання нацистів із міста Дніпропетровська (нині 

– місто Дніпро) (103 роботи); обласний конкурс до 100-річчя з 

дня народження Олеся Гончара (44 роботи). 

За підсумками конкурсів проводяться науково-практичні 

конференції. Зокрема, варто виділили круглий стіл «Українська 

революція 1917-1921 рр.: історичний досвід та державницька 

традиція» (20 березня 2018 року), наймолодшим учасником якого 

став Кузьменко Богдан, учень 4 класу Комунального опорного 

закладу «Божедарівська середня загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів». Дана форма роботи сприяє активності всіх учнів, 

дає можливість відчути себе учасником справжньої «дорослої» 

наукової конференції. 

У травні 2018 року реалізовано просвітницький проект до 

74-ї річниці депортації кримських татар, метою якого було 

сприяти усвідомленню причин, головних аспектів, наслідків 

незаконної депортації кримських татар, виховання у молоді 

толерантності та суспільної свідомості. 

Участь у подібних проектах сприяє популяризації духовних 

і моральних надбань, формуванню громадянської позиції та 

соціально-правової активності учнів. 

Одним з новітніх принципів освіти є технологія «рівний – 

рівному». Навчання за цим принципом – це взаємодіяв умовах, 

коли ментор і його підопічний не мають значної різниці у віці і 

статусі, а відрізняються лише рівнем специфічного досвіду в 
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певній сфері. Технологію реалізовано під час проведення 

психолого-педагогічного тренінгу «Стежками доброти», осінньої 

установчої сесії на відділенні історії. У квітні 2019 року 

проведено першу обласну школу з філософії для школярів, 

автором ідеї якої є вихованка Дніпропетровського відділення 

Малої академії наук України, переможниця ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

у секції «Філософія» Аліса Тулянцева. 

Висновки. Метою діяльності наукових відділень історії, 

філософії та суспільствознавства Дніпропетровського відділення 

Малої академії наук України є дати дитині розвинути критичне 

мислення, інтелект у самостійній творчій діяльності, з 

урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів. 

Невід’ємним компонентом ефективної діяльності є 

співпраця з закладами вищої освіти (Дніпровським національним 

університетом імені Олеся Гончара, Дніпропетровським 

державним університетом внутрішніх справ, Національним 

технічним університетом «Дніпровська політехніка»), науковими 

та музейними установами (Українським інститутом вивчення 

Голокосту «Ткума», Музеєм «Пам’ять єврейського народу та 

Голокост в Україні», Дніпропетровським національним 

історичним музеєм імені Д.І. Яворницького), громадськими 

об’єднаннями (Кузня української інтелігенції, Молодіжний центр 

Дніпропетровщини). 

Основними пріоритетами діяльності є: максимальна 

орієнтація на забезпечення можливостей для творчої 

самореалізації та професійного самовизначення; модернізація 

сучасних форм та технологій навчання; розширення сучасної 

віртуальної освітньої платформи; збільшення контингенту 

учнівської молоді, залученої до науково-дослідницької 

діяльності. 
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Штонда Т.Т.  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ ПРИ 

НАПИСАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ З 

ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА 

 

Закон України «Про освіту» проголошує, що метою освіти 

є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям 

і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу українського 

народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору [1]. Сучасному суспільству потрібні освічені, зацікавлені 

люди, які можуть самостійно приймати рішення в ситуації 

вибору, здатні до співпраці, відрізняються мобільністю, 

динамізмом, конструктивністю, володіють почуттям 

відповідальності за долю країни, за її соціально-економічне 

процвітання, здатні оперативно сприймати й творчо працювати з 

інформацією, що постійно оновлюється [2]. Відповідати цим 

високим вимогам сьогодні може лише людина, яка оволоділа 

навичками наукового мислення. 

Саме тому, щоб виявити та підтримати інтелектуально та 

творчо обдаровану молодь, залучити її до науково-

дослідницької та експериментальної роботи, формувати активну 

громадянську позицію, виховувати наполегливість та 
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креативність, розвивати вміння формувати та відстоювати 

власну думку, гімназія № 3 постійно співпрацює з 

Дніпропетровським територіальним відділенням МАН України. 

На базі гімназії, вже декілька років поспіль, працює гурток «Юні 

історики», головна мета якого полягає у залученні молоді до 

науково-дослідницької роботи, формуванні активної 

громадянської позиції. Члени гуртка поглиблюють свої 

історичні знання, вивчають специфіку соціально-економічних, 

політичних, соціокультурних процесів; ознайомлюються з 

основоположними засадами історичного дослідження, 

теоретичними основами наукової діяльності та здобувають 

навички написання та захисту науково-дослідницької роботи [3]. 

Одним із шляхів вирішення питання творчого розвитку 

особистості є розвиток науково-дослідницької діяльності учнів, 

зокрема залучення їх до роботи у науково-дослідних 

товариствах загальноосвітніх закладів. Такі товариства 

розвивають творчі здібності учнів, вчать їх розраховувати на 

власні сили та розум, сприяють самореалізації особистості, 

започатковують навички наукового мислення. В гімназії № 3 

створене наукове товариство «Інтелектуал», в діяльності якого 

беруть участь учні 10-11 класів, які обов’язково пишуть 

науково-дослідницькі роботи. В процесі написання науково-

дослідницької роботи учні розвивають критичне мислення, 

виховується потреба застосування теоретичних знань в 

практичній діяльності. Всі члени цього товариства, які 

працюють над роботами з історії та правознавства, є також 

членами гуртка «Юні історики».  

Готуючи випускника-дослідника, наша гімназія прагне 

формувати в учнів навички самостійної творчої роботи, 

дослідної діяльності, розвивати уміння формулювати нові ідеї та 

бути здатним реалізувати їх на практиці. Науково-дослідницька 
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діяльність наших учнів повинна надати їм можливість 

оволодіння методами наукового пізнання, нормами та 

принципами експериментальної та дослідної діяльності. 

Продуктивність науково-дослідницької роботи зі 

старшокласниками залежить від чіткої організації етапів її 

написання. Все починається с того, що вибирається напрямок 

наукового дослідження, предмет та науковий керівник, як серед 

вчителів гімназії, так інших навчальних закладів, навіть 

університетів та академій. Теми пропонують вчителі або 

формулюється спільно з учнем, враховуючи питання, які його 

цікавлять. Дуже важливо на початку роботи над темою, чітко 

визначити мету дослідження та його завдання, які 

конкретизують шляхи досягнення обраної мети. Серед головних 

завдань обов’язково має бути вивчення джерельної бази. Це 

можуть бути надруковані архівні матеріали, як, наприклад, 

«Архів Коща Запорозького…» чи інші історичні джерела, або 

законодавчі акти, судові справи з Єдиного державного реєстру 

судових справ при написанні робіт з правознавства. Наступним 

завданням має бути вибір методів дослідження, опрацювання 

теоретичної бази, думок різних авторів з данної тематики, та 

обов’язково практичні завдання пошукового характеру, які 

учень має виконати самостійно. Це дасть можливість автору 

роботи зробити ґрунтовний аналіз всього матеріалу, прослідити 

різні точки зору та зробити самостійні висновки.  

Працювати над проектом цілком самостійно учні ще не 

можуть, тому потрібна допомога вчителя – наукового керівника, 

особливо стосовно планування діяльності, вибір найбільш 

оптимальних шляхів розв’язання проблеми. На початку роботи 

дитині складно знайти джерела та необхідну літературу, вони не 

вміють працювати в бібліотеках з пошуковою базою, бо для них 

головним джерелом є тільки інтернет-ресурси. Тут також на 
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допомогу приходить вчитель – консультант, який пояснює на які 

важливі моменти треба звернути увагу під час опрацювання 

необхідних джерел та літератури. Коли починається робота над 

основними частинами, то учні повинні зрозуміти, що перша 

частина завжди має бути більш теоретичного характеру, а друга 

відповідно до теми та більш практичного змісту, саме 

дослідницького. В процесі цієї діяльності вони оволодівають 

певними вміннями та навичками, а саме працювати з 

інформацією, з текстом, де треба виділяти головну думку та 

проаналізувавши знайдену інформацію, знаходити одне чи 

декілька варіантів вирішення проблеми, серед яких треба обрати 

оптимальний варіант [4]. Обов’язково треба вчитись робити 

самостійні та аргументовані висновки на базі зробленого аналізу 

знайдених фактів або отриманих знань. В процесі написання 

роботи учні разом з науковим керівником ведуть щоденник, у 

якому поетапно розписують зміст роботи та терміни виконання 

того чи іншого завдання, основних частин дослідження та 

строки попереднього захисту i здачі роботи на перевірку. 

Після завершення роботи над темою має відбуватись 

попередня презентація матеріалів дослідження – попередній 

захист на засіданні гуртка. Далі відбувається здача робіт та 

заочне оцінювання вчителями-предметниками за розробленими 

критеріями та шкалою оцінювання, де враховується складність, 

науковість, повнота розкриття теми, її актуальність, а також 

стиль, грамотність, якість оформлення роботи відповідно до 

вимог щодо написання, оформлення та представлення 

учнівських науково-дослідницьких робіт МАН.  

Останнім етапом є представлення результатів дослідження 

на шкільному етапі захисту, перед комісією з вчителів та 

адміністрації гімназії, а також запрошених батьків та учнів  

10 класів, які будуть захищатись в наступному році. Захист 
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оцінюється за відповідно розробленими критеріями, де 

враховується чіткість, аргументованість та логічність доповіді, її 

комп’ютерна підтримка, уміння давати відповіді на запитання 

під час захисту. Далі відбувається обговорення та оцінювання 

роботи учня відбувається після обговорення та виставлення 

балів членами комісії. Загальний бал складається з суми балів за 

роботу та доповідь. Найкращі роботи гуртківців 

рекомендуються до захисту на ІІ (обласному) етапі Конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України.  

Таким чином, сучасний навчальний заклад, такий як наша 

гімназія № 3, бере на себе завдання не тільки надати учневі 

можливість здобуття базових знань для подальшого навчання 

але сприяти його становленню як майбутнього науковця і 

дослідника, що є чинником його майбутньої самореалізації, 

прищеплення інтересу до наукової думки та втілення 

креативних мрій та планів на майбутнє. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

Янцева Н.В. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ФІЛОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ 

МАН УКРАЇНИ (СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

 

Анотація. 

У статті розміщені методичні рекомендації щодо 

організації й планування гурткової роботи, методичні вказівки з 

підготовки і написання науково-дослідницьких робіт.  

Методичний посібник розрахований на керівників гуртків, 

учителів-предметників і учнів, що займаються науково-

дослідницькою роботою в межах відділення мовознавства секції 

англійської мови Малої академії наук України. 

 

Вступ 

Духовне оновлення нашої держави, процес 

демократизації суспільства передбачають створення 

сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, 

багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Освітня 

галузь України переживає період серйозних позитивних 

зрушень. З’явилися нові підходи і тенденції до навчання і 

виховання підростаючого покоління. Пріоритетом сучасного 

навчально-виховного процесу є всебічний розвиток школярів, 

зокрема творчих здібностей особистості. Завдання щодо 

виховання людей із високим творчим потенціалом постає не 

лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та 

практики, але і як соціальна необхідність.  
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Серед дієвих стимулів активізації творчості учнів є 

залучення обдарованих дітей до участі в олімпіадах, конкурсах, 

інтелектуальних змаганнях, серед яких робота Малої Академії 

Наук займає особливе місце. Перш за все тому, що Мала 

Академія Наук – це перший крок до наукового пізнання, до 

серйозного і глибокого дослідження у вибраній галузі. Саме 

таким чином здійснюється розвиток особистості та її творчих 

потенцій, що є головним завданням Малої Академії Наук та її 

осередків по всій Україні.  

Робота над науково – дослідницькими проектами у 

секціях МАН на заняттях профільних наукових гуртків – є 

основною формою науково-дослідної роботи учнів. Робота 

профільного гуртка філологічного напрямку має свої 

особливості.  

В даному посібнику представлено методичні 

рекомендації щодо організації гурткової роботи та виконанню 

науково-дослідницьких учнівських робіт в секції англійської 

мови. 

 

Методичні рекомендації щодо планування та організації 

гурткової роботи профільного гуртка МАН філологічного 

напрямку секції англійської мови 

 

Дослідження в сучасному стрімко змінному світі 

розглядається не тільки як вузькоспеціальна діяльність 

науковців, але і як невід’ємна частина будь-якої діяльності, як 

стиль сучасної людини.  

Першочерговою є необхідність озброїти учнів-членів 

МАН уміннями пошуку будь-якої інформації, відстоювання 

своєї точки зору, доведення її, публічного виступу, долати 

труднощі в навчанні. У зв’язку з цим, актуальним в роботі 
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профільного гуртка є формування дослідницької 

компетентності в учнів, тобто умінь самостійно одержувати 

нові знання, збирати необхідну інформацію, умінь висувати 

гіпотези, робити висновки. Враховуючи і той факт, що під час 

захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії 

наук України здійснюється перевірка їх практичного володіння 

іноземною мовою, програмою гуртка мають бути передбачені й 

практичні заняття з англійської мови. 

Програма роботи профільного гуртка філологічного 

напрямку (англійська мова) «Школа юного науковця», яку 

наведено нижче, дозволяє учням здійснити евристичні проби, 

оцінити свої потреби і можливості. Знання, одержані під час 

роботи гуртка, сприяють формуванню соціально активної 

особи. Подана програма також має на меті привернути увагу 

учнів та їхніх вчителів на специфічні проблеми англійської 

граматики, стилістики, особливості спілкування, ознайомити 

учнів з низкою широковживаних фразових дієслів та іншими 

цікавинками лексичного строю мови. Це є певний орієнтир в 

роботі з підготовки учнів до практичного туру конкурсних 

змагань в МАН. 

Навчальна програма реалізується у гуртку філологічного 

напрямку (англійська мова) та спрямована на учнів 9-11 класів. 

Мета програми – формування дослідницької 

компетентності школярів (забезпечення рівня освіти, 

достатнього для самостійного творчого пошуку). 

Основні завдання: 

- навчити основам методології дослідницької діяльності; 

- розвивати навички роботи з різними джерелами 

інформації; 
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- вдосконалювати уміння проведення та оформлення 

дослідницької роботи, підготовки доповіді і презентації, 

виступу перед аудиторією; 

- створити сприятливі умови для учнів застосувати свої 

знання і здібності в навчальній і позаурочній діяльності; 

- розширити науковий кругозір учнів; 

- формувати уміння ставити перед собою проблему, 

порівнювати і вибирати інформаційний матеріал; 

- навчити перекладу знань, умінь і навичок, одержаних 

при вивченні предметів на рівень дослідницької діяльності; 

- навчити учнів усвідомлювати значення і результат 

знань, здобутих дослідницьким шляхом; 

- розширити кругозір учнів; 

- поглибити знання учнів з англійської мови; 

- навчити учнів алгоритмам виконання, написання та 

захисту дослідницької роботи. 

Навчальна програма передбачає 288 год. на рік. 

Програмою передбачено проведення лекцій, практичних 

занять, індивідуальних занять, розвиваючих тренінгів, 

вікторин, навчально-тренувальних занять, тощо.   

Формами контролю за результативністю навчання є 

підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, 

навчального проекту або портфоліо, розробка презентації, 

публікації, стенду, альбому, участь в конкурсах. 

Загальними принципами організації навчально-виховного 

процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної 

діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість 

викладення матеріалу. 
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Орієнтовний навчально-тематичний план 

 

Тема 

Кількість годин 

теоретич

них 

 

практич

них 

 

усього 

Вступ 4 - 4 

Розділ 1. Наука. Пізнання 18 2 20 

1.1. Пізнання як процес 

цілеспрямованого активного 

відображення об’єктивного 

світу у свідомості людини 

4 - 4 

1.2. Знання та їх структура 4 - 4 

1.3. Мислення і його види 4 - 4 

1.4. Пізнавальний інтерес, 

його структура та етапи 

4 - 4 

1.5. Основні поняття 

дослідницької діяльності 

2 2 4 

Розділ 2. Мала академія наук 12 12 24 

2.1. Мала академія наук та її 

підґрунтя 

4 - 4 

2.2. Вимоги до науково-

дослідницької діяльності 

4 - 4 

2.3. Захист науково-

дослідницької роботи 

2 2 4 

2.4. Виконання 

індивідуальних і групових 

мінідослідницьких робіт 

- 8 8 

2.5. Основи риторики і 

спілкування 

2 2 4 
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Тема 

Кількість годин 

теоретич

них 

 

практич

них 

 

усього 

Розділ 3. Самоосвіта. 

Джерела знань 

18 34 52 

3.1. Організація самоосвіти. 

Робота з джерелами 

4 - 4 

3.2. Робота з інформацією 2 2 4 

3.3. Автор і наукова етика 4 - 4 

3.4. Збереження інформації 2 2 4 

3.5. Систематизація знань 2 2 4 

3.6. Підбір літератури за 

темою. Інтернет ресурси 

- 8 8 

3.7. Методичні рекомендації 

щодо виконання письмових 

робіт 

2 10 12 

3.8. Форми представлення 

науково-дослідницької 

роботи 

2 2 4 

3.9. Вибір теми дослідження 

роботи 

- 8 8 

Розділ 4. Граматичні явища 

англійської мови 

16 56 72 

4.1. Система граматичних 

часів англійської мови 

4 16 20 

4.2. Прикметник та 

прислівник в англійській мові 

1 3 4 

4.3. Модальні дієслова в 

англійській мові 

1 3 4 
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Тема 

Кількість годин 

теоретич

них 

 

практич

них 

 

усього 

4.4. Умовні речення різних 

типів в англійській мові 

2 10 12 

4.5. Непряма мова 2 6 8 

4.6. Активний та пасивний 

стан 

1 3 4 

4.7. Безособові форми 

дієслова 

2 6 8 

4.8. Артикль в англійській 

мові 

3 9 12 

Розділ 5. Лексичний склад 

англійської мови 

7 21 28 

5.1. Словотвір в англійській 

мові 

2 10 12 

5.2. Дієприкметник 2 6 8 

5.3. Фразові дієслова 3 5 8 

Розділ 6. Письмова 

компетентність 

13 31 44 

6.1. Написання офіційного 

листа та неофіційного листа 

другу 

4 16 20 

6.2. Написання відгуків на 

фільм, книгу, виставу, 

телепрограму 

4 4 8 

6.3. Написання твору-

роздуму, твору-опису 

 

3 5 8 
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Тема 

Кількість годин 

теоретич

них 

 

практич

них 

 

усього 

6.4. Синтаксис. 

Складносурядні та 

складнопідрядні речення 

2 6 8 

Розділ 7. Пізнавально-творча 

діяльність  

1 39 40 

7.1. Виконання тестових 

завдань з англійської мови 

- 12 12 

7.2. Розвиток навичок 

читання та роботи з текстом, 

виконання різних типів 

завдань за текстом 

1 15 16 

7.3. Розвиваючі тренінги - 12 12 

Підсумкове узагальнення 2 2 4 

Разом 91 197 288 

 

Орієнтовний зміст програми 

 

Вступ (4 год.) 

Поняття про науку. Наукова діяльність. Дослідницька 

діяльність. Наукові категорії: аксіома, гіпотеза, доведення, 

висновок. 

Розділ 1. Наука. Пізнання (20 год.) 

1.1. Пізнання як процес цілеспрямованого активного 

відображення об’єктивного світу у свідомості людини (4 год.) 

Дослідницький цикл пізнання. Структура пізнання та його 

методи: індукція, дедукція, абстракція, аналогії, наукове 

передбачення, висновки та їх види. 
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1.2. Знання та їх структура (4 год.) 

Знання – теорія і практика. Способи оволодіння знаннями. 

Провідні критерії знань, їхня якісна та кількісна сторона. 

1.3. Мислення і його види (4 год.) 

Емпіричне та теоретичне мислення. Наукове мислення та 

шляхи його формування. Творче мислення. Інтуїція і творчі 

здібності. 

1.4. Пізнавальний інтерес, його структура та етапи  

(4 год.) 

Мотивація. Цікавість. Критерій розумового розвитку. 

Інтелект. 

1.5. Основні поняття дослідницької діяльності (4 год.) 

Теоретична частина. Аспект, гіпотеза, ідея, категорія, 

концепція, методологія, теорія, факт. 

Практична частина. Формування навичок висування 

гіпотези, ідеї, мети та завдань. 

Розділ 2. Мала академія наук (24 год.) 

2.1. Мала академія наук та її підґрунтя (4 год.) 

Структура МАН. Організація і форми її роботи.  

2.2. Вимоги до науково-дослідницької діяльності (4 год.) 

Види наукових та науково-дослідницьких робіт. Вибір 

теми. Наукова робота та її структура. Вимоги до оформлення 

роботи. Алгоритм науково-дослідницької діяльності. 

2.3. Захист науково-дослідницької роботи (4 год.) 

Теоретична частина. Вимоги до захисту.  

Практична частина. Захист власних науково-

дослідницьких робіт. Оцінювання результатів науково-

дослідницької діяльності учнів. 

2.4. Виконання індивідуальних і групових міні-

дослідницьких робіт (8 год.) 
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Виконання практичної частини роботи за обраними 

методиками. 

2.5. Основи риторики і спілкування (4 год.) 

Теоретична частина. Оратор і вимоги до нього. 

Завоювання уваги аудиторії. 

Практична частина. Тренувальні виступи-захисти учнів. 

Розділ 3. Самоосвіта. Джерела знань (52 год.) 

3.1. Організація самоосвіти. Робота з джерелами.  

(4 год.) 

Поняття про самоосвіту, її організація. Джерела знань. 

Робота з джерелами. Алгоритм роботи з книгою. 

3.2. Робота з інформацією (4 год.) 

Теоретична частина. Наукова, довідникова, науково-

популярна література, довідники, словники. Прийоми зберігання 

інформації (тези, анотація, цитування, конспект, план).  

Практична частина. Робота з довідниками, словниками. 

Складання планів, анотації та тез робіт. 

3.3. Автор і наукова етика (4 год.) 

Поняття про авторські права. Норми наукової етики. 

Інтелектуальна власність та її захист. 

3.4. Збереження інформації (4 год.) 

Теоретична частина. Бібліографія. Каталоги, їх види. 

Конспекти, ведення записів і спостережень. 

Практична частина. Робота з каталогами. Складання 

конспектів. 

3.5. Систематизація знань (4 год.) 

Теоретична частина. Класифікації, таблиці, графи, схеми 

тощо. Рівні систематизації. 

Практична частина. Розробка класифікацій, таблиць, схем 

до науково-дослідницьких робіт. 

3.6. Підбір літератури за темою (8 год.) 
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Використання освітніх ресурсів. Робота з літературними 

джерелами та інформацією в мережі Інтернет. 

3.7. Методичні рекомендації щодо виконання 

письмових робіт (12 год.) 

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо 

виконання письмових робіт.  

Практична частина. Знайомство із зразками різних робіт. 

Оформлення роботи.  

3.8. Форми представлення науково-дослідницької 

роботи (4 год.) 

Теоретична частина. Форми представлення роботи. 

Практична частина. Розробка презентації, публікації, 

стенду, альбому. 

3.9. Вибір теми дослідження роботи (8 год.) 

Обґрунтування її актуальності. Складання плану 

дослідження. 

Розділ 4. Граматичні явища англійської мови (72 год.) 

4.1. Система граматичних часів англійської мови  

(20 год.)  

Present tenses (Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect), Narrative Tenses: Past Simple, Past continuous, Past Perfect 

Tenses Граматичні структури на позначення майбутнього часу в 

англійській мові (Expressing future in English: Present Continuous, 

Future Simple, to be going to, present Simple). 

Теоретична частина. Загальні правила побудови та 

вживання часів на позначення різних аспектів теперішнього, 

минулого та майбутнього часів в англійській мові. Правила 

узгодження граматичних часів. 

Практична частина. Порівняння граматичних часів 

Present Perfect vs Past Simple Tenses, Present Perfect vs Present 

Perfect Continuous. 
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Виконання тренувальних вправ на розрізнення вживання 

граматичних структур. 

4.2. Прикметник та прислівник в англійській мові  

(4 год.) 

Adjectives & Adverbs. 

Теоретична частина. Основні правила побудови 

прикметників та прислівників, ступені порівняння.  

Практична частина. Виконання тренувальних вправ. 

4.3. Модальні дієслова в англійській мові (4 год.) 

Can, could, must, have to, should, may, might. 

Теоретична частина. Загальні правила вживання 

модальних дієслів в англійській мови.  

Практична частина. Виконання тренувальних 

граматичних вправ. 

4.4. Умовні речення різних типів в англійській мові  

(12 год.) 

Conditionals. Wishes. Unreal past. 

Теоретична частина. Загальні правила побудови та 

вживання граматичних структур на позначення умовного 

способу в англійській мові.  

Практична частина. Виконання тренувальних 

граматичних вправ. 

4.5. Непряма мова (8 год.) 

Reported Speech: Statements, Questions, Requests/ Orders. 

Теоретична частина. Загальні правила перебудови речень 

з прямої мови в непряму в англійській мові.  

Практична частина. Виконання тренувальних вправ. 

4.6. Активний та пасивний стан (4 год.) 

Active and Passive Voices. 
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Теоретична частина. Загальні правила побудови та 

вживання граматичних структур на позначення пасивного стану 

в англійській мові.  

Практична частина. Виконання тренувальних вправ. 

4.7. Безособові форми дієслова (8 год.) 

The Infinitive & Gerund. 

Теоретична частина. Основні правила вживання 

безособових форм дієслова в англійській мові.  

Практична частина. Виконання тренувальних вправ на 

вживання та розрізнення безособових форм дієслова. 

4.8. Артикль в англійській мові (12 год.) 

The Indefinite& Definite Articles. 

Теоретична частина. Основні правила вживання 

означеного та неозначеного артиклів в англійській мові.  

Практична частина. Виконання тренувальних вправ. 

Розділ 5. Лексичний склад англійської мови (28 год.) 

5.1. Словотвір в англійській мові (12 год.) 

Word-building. 

Теоретична частина. Основні правила побудови різних 

частин мови.  

Практична частина. Виконання тренувальних лексичних вправ. 

5.2. Дієприкметник (8 год.) 

Participles І, ІІ. 

Теоретична частина. Загальні правила побудови та 

вживання дієприкметників в англійській мові.  

Практична частина. Виконання тренувальних лексико-

граматичних вправ. 

5.3. Фразові дієслова (8 год.) 

Теоретична частина. Phrasal Verbs to look, to run, to take, to 

get, to put, to hold, to go. 
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Практична частина. Відпрацювання вживання фразових 

дієслів в окремих реченнях і зв’язному мовленні. 

Розділ 6. Письмова компетентність (44 год.) 

6.1. Написання офіційного листа та неофіційного листа 

другу (20 год.) 

Теоретична частина. Опрацювання структури та правил 

оформлення листів в англійській мові (лист роботодавцю, лист-

резюме, оголошення). 

Практична частина. Написання офіційного листа та 

неофіційного листа другу. 

6.2. Написання відгуків на фільм, книгу, виставу, 

телепрограму (8 год.) 

Теоретична частина. Опрацювання структури та правил 

оформлення відгуків в англійській мові. 

Практична частина. Написання відгуків на фільм, книгу, 

виставу, телепрограму. 

6.3. Написання твору-роздуму, твору-опису (8 год.) 

Теоретична частина. Опрацювання структури та правил 

оформлення творів в англійській мові. 

Практична частина. Написання твору-роздуму, твору-

опису. 

6.4. Синтаксис. Складносурядні та складнопідрядні 

речення (8 год.) 

Теоретична частина. Структура та побудова речень з 

підрядними обставини, означення. 

Практична частина. Виконання тренувальних вправ. 

Розділ 7. Пізнавально-творча діяльність (40 год.) 

7.1. Виконання тестових завдань з англійської мови  

(12 год.) 

Виконання письмових лексико-граматичних завдань. 
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7.2. Розвиток навичок читання та роботи з текстом, 

виконання різних типів завдань за текстом (16 год.) 

Теоретична частина. Основні види завдання за текстом 

Scanning and skimming reading. Headlines/ Missing Extracts 

Matching. Multiple Choice Tasks. True/False Statements Tasks. 

Практична частина. Виконання тренувальних вправ 

різних видів за тестом. 

7.3. Розвиваючі тренінги (12 год.) 

Розкриття життєтворчого потенціалу, формування вмінню 

бачити проблему й шукати її різностороннє вирішення; розвиток 

пізнавальних і творчих здібностей учнів, навичок спілкування у 

навчально-ігровій діяльності, вмінню знаходити шляхи 

попередження конфліктів. 

Підсумкове узагальнення (4 год.) 

Теоретична частина. Звіт – підбиття підсумків роботи 

гуртка за начальний рік. 

Практична частина. Виступи учнів. 

 

Прогнозований результат  

 

Розділ 1. Наука. Пізнання 

Учні мають знати мету та завдання науки, структуру та 

методи пізнання, види мислення, етапи пізнавального інтересу, 

основні поняття дослідницької діяльності. 

Учні мають вміти формулювати мету пошуку, досліду, 

висувати власні гіпотези для розв’язання поставленої проблеми, 

робити умовиводи на підставі індуктивних та дедуктивних 

міркувань. 

Учні мають набути досвіду генералізації знань, роботи з 

теоретичним матеріалом та науковими джерелами. 
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Розділ 2. Мала академія наук  

Учні мають знати структуру МАН, форми її роботи, 

структуру наукових робіт, вимоги до їх оформлення. 

Учні мають вміти формулювати мету, завдання, об’єкт, 

предмет дослідження, оформлювати результати науково-

дослідницької та пошукової діяльності відповідно до вимог. 

Учні мають набути досвіду проведення та узагальнення 

власної науково-дослідницької роботи.  

 

Розділ 3. Самоосвіта. Джерела знань  

Учні мають знати алгоритм роботи з книгою, методику 

складання граф, класифікацій, таблиць; законодавство України 

про авторські права та інтелектуальну власність та їх захист. 

Учні мають вміти самостійно організовувати процес 

одержання необхідних знань, навичок, вмінь шляхом 

самостійних занять, працювати з науковою та довідниковою 

літературою, складати бібліографію, розробляти схеми, 

класифікації, таблиці. 

Учні мають набути досвіду із систематизації набутої 

інформації у вигляді таблиць, схем, класифікацій. 

 

Розділ 4. Граматичні явища англійської мови  

Учні мають знати систему граматичних часів англійської 

мови, правила їх побудови та вживання, форми дієслова, типи 

умовних речень, правила вживання артиклів, правила 

узгодження у непрямій мові. 

Учні мають вміти розрізняти, будувати та адекватно 

вживати граматичні часи, різні форми дієслова, умовні речення, 

пасивний стан, непряму мову. 

Учні мають набути досвіду виконання тренувальних 

граматичних вправ різних видів.  



120 
 

Розділ 5. Лексичний склад англійської мови  

Учні мають знати про лексичний склад англійської мови, 

правильну побудову та вживання дієприкметників, способи 

словотвору, найпоширеніші фразові дієслова. 

Учні мають вміти будувати різні частини мови засобами 

словотворення, будувати та адекватно вживати дієприкметники. 

Учні мають набути досвіду виконання тренувальних 

лексичних вправ різних видів.  

 

Розділ 6. Письмова компетентність  

Учні мають знати різні види офіційного та неофіційного 

листування, творів англійської мови, правила їх побудови та 

оформлення, правила узгодження часів в складнопідрядних 

реченнях. 

Учні мають вміти писати офіційні та неофіційні листи, 

різні види творів, будувати складнопідрядні речення. 

Учні мають набути досвіду роботи з аутентичною 

офіційною та неофіційною літературою, написання різних видів 

творів. 

 

Розділ 7. Пізнавально-творча діяльність  

Учні мають знати різні види тестових завдань та завдань 

до тексту. 

Учні мають вміти виконувати лексико-граматичні завдання 

та завдання з читання. 

Учні мають набути досвіду роботи з аутентичним текстом, 

спілкування у навчально-ігровій діяльності, знаходження шляхів 

попередження конфліктів.  
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Методичні рекомендації щодо виконання науково-

дослідницьких робіт в секції англійської мови 

 

Основні етапи підготовки і написання науково-

дослідницьких робіт.  

Розпочинаючи дослідницьку роботу, необхідно детально 

ознайомитися з її основами та етапами: 

1. вибір теми, її обґрунтування, визначення мети і 

завдань дослідження; 

2. добір і аналіз наукової літератури з обраної теми; 

3. складання плану та структури роботи, розробка 

програми і методики дослідження; 

4. проведення дослідження і узагальнення його 

результатів, формулювання висновків; 

5. оформлення науково-дослідницької роботи; 

6. рецензування роботи науковцями. 

Підсумком цієї роботи є захист та виконання контрольних 

робіт з базових дисциплін на конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт, який проводиться щорічно в січні (міський 

етап) та наприкінці лютого (обласний етап). 

Вибір теми науково-дослідницької роботи.  

Найпершим і чи не найголовнішим завданням, яке треба 

вирішити для успішної роботи в МАН є вибір теми дослідження. 

Адже правильно підібрана, чітко сформульована тема є 

важливою сходинкою на шляху вивчення і аналізу певного 

мовного явища. Поступово розкриваючи свою тему, учень 

глибше пізнає базову дисципліну, в нашому випадку, англійську 

мову, її особливості, пов’язані із функціонуванням мови у 

певному мовному середовищі, вчиться аналізувати і 

порівнювати. Конкурсні роботи МАН в секції англійської мови 

мають бути присвячені: 
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- дослідженню мовної специфіки певних текстів 

художньої, публіцистичної, наукової літератури (особливостям 

їхньої лексики, стилістики, граматики, фонетики тощо); 

-  дослідженням у галузі перекладу; 

- дослідженню у галузі методики викладання іноземних мов. 

Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт. 

Науково-дослідницька робота – це перші самостійні кроки 

як у практичних наукових дослідженнях, та і у їх узагальненні 

та оформленні.  

Робота має бути побудована за певною структурою. 

Основними складовими структури роботи є такі: 

- титульний аркуш; 

- тези; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень, символів, скорочень, 

термінів (за необхідності); 

- вступ; 

- основна частина; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (за необхідності). 

Вимоги до змісту роботи.  

1. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що 

заповнюється за зразком, поданим у додатку 1. 

2. У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла 

характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, 

актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них 

зазначаються висновки та отримані результати проведеної 

роботи. 

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; 

прізвище, ім’я, по батькові автора; найменування 
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територіального відділення Малої академії наук України; 

найменування базового позашкільного навчального закладу; 

найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, 

вищого) навчального закладу; клас (курс); найменування 

населеного пункту; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за 

наявності – науковий ступінь, вчене звання) наукового 

керівника. 

3. Зміст подається на початку роботи. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, 

підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема 

вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, 

списку використаних джерел тощо. 

4. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а 

також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, 

то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який 

розміщується перед вступом. 

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками: у лівому 

в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, 

одиниці скорочення або терміни; у правому – їх детальне 

розшифрування. 

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, 

позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не 

складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при 

першому згадуванні. 

5. У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і 

доцільність обраної теми, підкреслюється сутність 

досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи та зміст 

поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються 

перелік використаних методів дослідження, характеристика 

роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові 

положення, запропоновані учасником особисто, відмінність 
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отриманих результатів від відомих раніше та ступінь новизни 

(вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); 

повідомляється про наукове використання результатів 

досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для 

прикладних робіт повідомляється про прикладну цінність 

отриманих результатів. 

У разі використання в роботі ідей або розробок, що 

належать співавторам, слід відмітити про цей факт і зазначити 

конкретний особистий внесок учасника. Також зазначаються 

відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за 

наявності). 

Орієнтовний обсяг вступу – 2-3 сторінки. 

6. Основна частина роботи складається з розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів. 

Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. 

Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з 

описом обраного напряму дослідження та обґрунтуванням 

застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу 

формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у 

розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість 

звільнити основні висновки від другорядних подробиць. 

В основній частині роботи наводяться характеристика 

джерел, використаних для написання роботи, та короткий огляд 

літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи 

наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, 

які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму 

досліджень, наводяться методика та техніка дослідження; 

подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, 

аналізуються та узагальнюються отримані результати, подається 

їх оцінка. 
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Зміст основної частини має відповідати темі роботи та 

повністю її розкривати. Обсяг основної частини не повинен 

перевищувати 20 % обсягу основної частини. 

7. Висновки мають містити стислий виклад результатів 

вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, 

зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та 

узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, 

теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на 

кількісних і якісних показниках здобутих результатів, 

обґрунтувати достовірність результатів та надати рекомендації 

щодо їх використання. 

8. Список використаних джерел – елемент 

бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи 

використаних джерел. 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із 

таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш 

зручний у користуванні та рекомендований під час написання 

роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, 

зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання», затверджений наказом Державного комітету 

України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

від 10.11.2006 № 322; ДСТУ 4331:2004 «Правила описування 

архівних документів», затверджені наказом Держспоживстандарту 

України від 17.08.2004 № 181; ДСТУ 3582:2013 «Інформація та 

документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила», 

затверджений наказом Мінекономрозвитку від 22.08.2013 № 1010; 
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ДСТУ 3008:95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення», затверджений наказом 

Держстандарту України від 23.02.1995 № 58. 

Наприклад: 

- книга одного автора оформлюється так: Карпенко О.О. 

Аналітико-синтетична переробка документної інформації 

[Текст] : бібліографічний опис : навч. посіб. / О.О. Карпенко ;  

М-во освіти і науки України, Нац. аерокосміч. ун-т ім.  

М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Х. : ХАІ, 2009. – 70 с.; 

- книга двох авторів оформлюється так: Кушнаренко Н.М. 

Наукова обробка документів [Текст] : підручник /  

Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 

2006. – 331 с.; 

- книга трьох авторів оформлюється так: Власова Г.А. 

Аналітико-синтетична інформація [Текст] : навч. посіб. /  

Г.В. Власова, В.І. Лутовинова, Л.І. Титова ; М-во культури і 

туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. 

– К. : ДАКККіМ, 2006. – 290 с.;  

- книга чотирьох авторів оформлюється так: Механізація 

переробної галузі агропромислового комплексу [Текст] : 

[підруч. для учнів проф.-тех. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. 

Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 

478 с.; 

- книга п’яти авторів і більше оформлюється так: Новітня 

історія країн Західної Європи та Північної Америки,  

1918-1945 рр. [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баранов З.А., 

Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – 

Львів : Афіша, 2005. – 288 с.; 

- збірник оформлюється так: Цеков Ю.І. Підтекст 

художнього твору і світовідчування письменника [Текст] /  
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Ю.І. Цеков // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 

1998. – С. 149–180; 

- збірник під заголовком оформлюється так: Античная 

мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. 

– М. : Эксмо ; СПб : Мидгард, 2005. – 768 с.; 

- багатотомна книга оформлюється так: Корнієнко М.В. 

Дорогами право захисту [Текст] : публікації у ЗМІ : у 3 т. /  

М.В. Корнієнко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – 

Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2008. – Т. 2 : Інтерв’ю. – 586 с.; 

- дисертація та автореферат дисертації оформлюються так: 

Ніколаєнко А.О. Удосконалення нормативної бази для 

вхідного контролю колісних пар вагонів [Текст] : дис. … канд. 

тех. наук : 05.01.12 / Ніколаєнко Андрій Олександрович. – 

Захищена 15.07.2008 ; затв. 20.11.2008. – Севастополь, 2008. – 

151 с.; 

Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у 

науковій бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 

27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» / Копанєва Вікторія Олександрівна ; НБУ 

ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с.; 

стаття із журналу оформлюється так: Дзюба І.М. Україна 

перед сфінксом майбутнього [Текст] / І.М. Дзюба // Науковий 

світ. – 2004. – № 2. – С. 2–6; 

рецензія оформлюється так: Мойсеєнко А. Наодинці зі 

словом [Текст] / А. Мойсеєнко // Дзвін. – 1991. – № 12. – С. 143–

146. – Рец. на кн. : Мірошниченко М.К. Око : поезія. – К. : Рад. 

письменник, 1989. – 138 с. 

Якщо в конкретному інформаційному масиві переважають 

документи одного виду, загальне позначення матеріалу може 

бути випущеним, напр. : [Текст] – в описах текстових видань.  
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Картографічні документи оформлюються так: Васильків 

[Карти]: обличчя міста / Держ. служба геодезії, картографії та 

кадастру, ДНВП «Картографія» ; ред. Л.П. Біла. – 1 : 15000. – К. 

: Картографія, 2009. – 1 к. (1 арк.) : текст, іл., реклама : кольор. ; 

48х68 см, склад 24х10 см – (Мандрівник). – На звороті арк. : 

текст, іл. – Дод. карта : Васильківський район. 1 : 220000. 

Електронні джерела оформлюються відповідно до 

загальних правил опису літературних джерел, при цьому в 

квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний 

ресурс]. У кінці – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua. 

Наприклад: Архіви України [Електронний ресурс] : офіц. 

веб-портал Держ. арх. служби України / Держ. арх. служба 

України. – Електрон. дані. – [К.], 2014. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/. – Назва з титул. екрана. 

9. У додатках містяться допоміжні або додаткові 

матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого 

розуміння отриманих результатів: проміжні математичні 

доведення, формули та розрахунки, додаткові таблиці, графіки, 

рисунки, ілюстрації тощо. 

Правила оформлення науково-дослідницької роботи. 

1. Робота друкується шрифтом Times New Roman 

текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на 

одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 

(до 30 рядків на сторінці). 

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не 

менше 10 мм. 

Обсяг роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів – 

20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу роботи не 

входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та 

рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи 
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має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та 

стилістичних помилок. 

Роботи виконуються державною мовою (у секціях мови та 

літератури дозволяється виконання робіт російською мовою та 

мовами національних меншин); до роботи з іноземної мови 

додається анотація іноземною мовою.  

Захист роботи також здійснюється іноземною мовою. 

Кожна структурна частина роботи починається з нової 

сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими 

літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

«ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки 

пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) 

з абзацного відступу в підбір до тексту. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) 

та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам. 

2. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, 

рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без 

знака «№».  

Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези 

та додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній 

сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється 

у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, 

вступ, висновки не нумеруються. Номер розділу ставиться після 

слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок 

розділу друкується з нового рядка. 

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за 

правилом: номер розділу, номер підрозділу. У кінці номера 
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підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок 

підрозділу наводиться у тому самому рядку. 

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким 

чином: номер розділу, номер підрозділу, номер пункту, 

наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому самому 

рядку, але пункт може й не мати заголовка. 

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не 

ставиться. 

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, 

«формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2». Наявність 

підрозділів на нумерацію формул не впливає. Формули, на які 

немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в 

круглі дужки та розміщувати на правому полі сторінки на рівні 

нижнього рядка формули, якої він стосується. 

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими 

цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються 

словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2». 

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У 

правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується 

напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці 

складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, 

між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3». 

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження 

роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку 

посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись 

на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який 

друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки 

нумеруються великими українськими літерами та позначаються 

словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б». 

3. Під час написання роботи учень має посилатися на 

наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які 
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використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити 

наведені відомості. Посилатися слід на останні видання 

публікацій. 

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з 

великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери 

сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела. 

Посилання в тексті роботи на джерело зазначається 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома 

квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...». 

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на 

конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання 

береться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера 

джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. 

Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає 

оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку 

наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і 

постановку експерименту для доведення висунутої теорії  

[8, с. 37]».  

Текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити 

повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, 

речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення 

авторського тексту і позначається трьома крапками. У тексті 

роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад 

думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати 

думки автора та давати відповідні посилання на джерело. 

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються 

порядковим номером ілюстрації, наприклад «рис. 1.2». 

Посилання на формули вказуються порядковим номером 

формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)». 
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На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при 

цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад 

«...у табл. 1.2». 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба 

вказувати скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 1.3». 

4. Формули в тексті роботи розміщуються після посилання 

на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один 

рядок зверху і знизу та розміщуються посередині сторінки. 

Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на 

окремих рядках. Це стосується і нумерованих формул. Декілька 

однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через 

кому, а іноді невеликі нескладні формули розміщуються 

безпосередньо в тексті. 

Переноси у формулі допускаються лише на знаках 

рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у 

наступному рядку. 

Символи та коефіцієнти, що наводяться у формулі, 

описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій 

згадуються у формулі. 

Значення кожного символу або числового коефіцієнта 

подається з нового рядка. Перший рядок починається словом 

«де» без двокрапки. 

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на 

рівні нижнього рядка. 

5. Ілюстративний матеріал у роботі використовується з 

метою більш наочного представлення результатів досліджень та 

їх обґрунтування. Найчастіше в роботах використовуються такі 

види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, 

діаграми, графіки, схеми, фотографії. 

Усі ілюстрації зазначаються у тексті роботи. Назва 

ілюстрації розміщується відразу після її номера, внизу. 
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Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді 

таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, 

прописується курсивом і розміщується у верхньому правому 

куті сторінки, а її назва – посередині, симетрично до тексту і 

наводиться жирним шрифтом. 

Заголовки граф мають починатися з великих літер, 

підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення 

із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота 

рядків має бути не менше ніж 8 міліметрів. Графу з 

порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблиця розміщується після першого згадування про неї в 

тексті так, щоб її можна було читати без обертання 

переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою 

годинника. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на 

наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш 

слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над 

іншими частинами праворуч пишуться скорочено слова 

«Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: 

«Продовж. табл. 1.2». 

Рекомендації щодо уникнення плагіату.  

Згідно загальних положень вимог щодо написання, 

оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких 

робіт до очного розгляду не приймаються роботи, які є плагіатом 

або в яких наявні елементи плагіату (більше 30%). Плагіатом є 

копіювання чужих думок без посилання на автора. Такі роботи 

викладачі характеризують не як самостійне дослідження, а гарну 

компіляцію. Під компіляцією і розуміється несамостійна 

літературна чи наукова праця, заснована на з’єднанні частин 

чужих досліджень або творів. 
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При наявності плагіату знижують оцінку за роботу, 

роблять зауваження, висловлюють незадоволення, адже, по суті, 

плагіат - це крадіжка чужих думок. Крім того, плагіат в роботі – 

вірна ознака того, що автор не заглиблюється в суть справи, яку 

робить. 

Безумовно, чужі думки обов’язково мають бути наявні в 

науково-дослідницькій роботі, але вони повинні:  

- мати посилання на автора;  

- бути до місця;  

- бути правильно оформлені. 

Треба чітко запам’ятати правило: якщо в роботі 

використовується чужа думка, книга, стаття, необхідно 

обов’язково зробити на неї виноску-посилання. Про це докладно 

написано в пункті 3 «Правил оформлення науково-

дослідницької роботи». Такого роду виноски тільки прикрасять 

роботу, викладач обов’язково оцінить їх наявність позитивно. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

Козачок Ю.Л. 

 

ЧИТАЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ 

МОЛОДІ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасна позашкільна освіта – це постійний пошук 

інноваційних підходів, нових засобів впровадження цікавих ідей 

та проектів, створення унікальних можливостей для навчання та 

спілкування учнівської молоді. 
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При організації позашкільної діяльності учнів, які мають 

бажання реалізуватися, цікавляться науково-пошуковою 

діяльністю, використовуються різні форми і види роботи – 

творчі майстерні, майстер-класи, пізнавальні квести, наукові 

конференції, наукові читання. В час розквіту інформаційних 

технологій важливе місце посідає on-line заходи, як засіб 

пошуку інформації та її обмін. Організація таких заходів, 

зокрема інтернет-конференцій, дає можливість учням швидкого 

ознайомлення з напрацюваннями своїх однолітків та 

обговорення власних наукових досліджень та розвідок. 

Наразі саме конференції є найбільш поширеною формою 

роботи серед молоді. На такому заході можуть обговорюватися 

будь-які питання – від важливих соціальних і складних наукових 

до ознайомлення з надбаннями мистецтва, літератури тощо. Для 

сучасних старшокласників – це важлива і цікава форма 

навчання, яка сприяє формуванню знань, умінь і навичок, їх 

закріпленню та вдосконаленню.  

Відповідно до статті Словника української мови (2010 рік), 

конференція (від лат. confero – збираю в одне місце) – збір, 

нарада представників яких-небудь організацій, груп, окремих 

осіб для обговорення певних питань. Історики стверджують, що 

перша конференція датована 416 р. до н.е. – це був симпозіум 

друзів Агафона в Давній Греції. Існує декілька видів 

конференцій: науково-теоретична, науково-практична та 

науково-технічна. Структура такого заходу традиційна: 

відкриття та виступ організатора конференції, заслуховування 

доповідей з подальшим обговоренням, культурна програма. 

Конференція може включати роботу в секціях або круглі столи 

за участю учасників заходу.  

Одним з різновидів конференції є читацькі конференції або 

літературні читання. Метою заходів є популяризація творів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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художньої та науково-популярної літератури, прищеплення 

інтересу учнів до читання. Читацькі конференції допомагають 

глибше ознайомитися з творчістю письменників, більш 

зрозуміти зміст та образи творів літератури, з’ясувати 

особливості мови та авторського стилю тощо. Іноді трапляється, 

що вчасно прочитана книга підказує людині вибір життєвого 

шляху, майбутньої професії. 

Організовуючи читацьку конференцію або літературні 

читання, необхідно чітко визначити тематику та розуміти мету 

їх проведення. Тематика таких заходів різноманітна. Вони 

можуть проводиться на матеріалі одного або декількох творів на 

одну тему, творчості письменника, з окремої літературної або 

наукової проблеми, або з висвітлення наукової чи суспільної 

проблеми у художній літературі. Важливо, щоб тема була 

максимально зрозумілою для усіх можливих учасників. Теми 

доповідей та виступів учнів повинні відповідати загальній 

спрямованості заходу. Тому під час підготовки конференції 

зайвим не буде уточнити в усіх доповідачів теми і короткі тези 

їх виступу.  

Визначення теми та мети читацької конференції чи 

літературних читань є першим етапом підготовки і проведення 

заходу. При виборі теми варто звернути увагу на ювілейні та 

пам’ятні дати, пов’язані з літературою та запропонувати їх для 

обговорення учасниками.  

Так, у 2018 році в Україні відзначали ювілейні дати  

від дня народження: Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, українського 

письменника, драматурга, засновника художньої прози в новій 

українській літературі; М.Г. Хвильового (Фітільова), 

українського поета, прозаїка, публіциста, критика; В.С. Стуса, 

українського поета, перекладача. П’єсі «Наталка-Полтавка» 

Івана Котляревського, засновника професійного українського 
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театру, родоначальника української драматургії, також 

виповнилося 80 років. 220-й ювілей відсвяткувала у 2018 році 

«Енеїда» – бурлескно-травестійна поема Івана Котляревського 

за сюжетом однойменної класичної поеми давньоримського 

поета Вергілія. Неперевершеній комедії «За двома зайцями» 

цього року також виповнилося 135 років. 50 років тому було 

написано та вперше надруковано роман Олеся Гончара «Собор». 

Упродовж майже 20 років роман замовчувався радянською 

літературною критикою, що трактувала «Собор» як творчу 

невдачу, порівнюючи його з іншими творами письменника, 

зокрема «Прапороносці» та «Людина і зброя». У цьому ж році 

відзначили свій ювілей відомі твори зарубіжної літератури: 

«Діти капітана Гранта» французького письменника Жуля Верна, 

«Ідіот» російського письменника Ф.М. Достоєвського, «Острів 

скарбів» шотландського письменника Роберта Стівенсона. 

Та найбільш визначна літературна подія 2018 року – це 

100-річчя від дня народження українського письменника, 

літературного критика, громадського діяча Олеся Терентійовича 

Гончара. Саме вивченню його життєвого шляху та 

популяризації творчості відомого письменника були приурочені 

літературні читання для слухачів Дніпропетровського 

відділення Малої академії наук. Важливим аспектом заходу 

стало місце його проведення – садиба-музей, де народився та 

провів студентські роки майбутній письменник, де була 

створена перша книга «Прапороносців»; також з виступами-

презентаціями були запрошені співробітники, які опікуються 

музеєм, що значно розширило інформаційність заходу. Тематика 

доповідей учасників була заздалегідь узгоджена. Це 

урізноманітнило виступи і вони не повторюватись. Учні 

заслухали доповідь про воєнну прозу Олеся Гончара, 

обговорили використання гумору та жартів у його творах, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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висвітили тему кохання у романі «Прапороносці», читали 

власну поезію, яка перегукувалася з поезією визначного 

земляка. 

Також була проведена І обласна наукова інтернет-

конференція «Шевченкіана ХХІ століття». Мета заходу – 

ґрунтовне вивчення життєвого та творчого шляху геніального 

сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, 

прищеплення любові до рідної мови та літератури. Учасники 

конференції мали можливість підготувати виступи та доповіді за 

напрямами: «Життєвий шлях поета – від народження до 

вічності», «Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка у просторі 

сучасної культури», «Шевченко в художній літературі та інших 

видах мистецтва», «Про історію Премії імені Тараса Шевченка 

та її лауреатів», «Еколого-культурний маршрут «Тарасовими 

стежками України», «Шевченкознавство у сучасному світі», 

«Зарубіжна Шевченкіана». Вразило те, що сьогодні молодь 

активно цікавиться життям та творчістю Великого Кобзаря, і він 

постає перед нами щоразу новим та неповторним. Всі учасники 

конференції отримали електронну версію сертифікатів учасника 

заходу. 

2019 рік також дарує величезний тематичний вибір для 

обговорення на читацьких конференціях. У цьому році 

відзначають 170-річчя від дня народження Панаса Мирного 

(Панаса Яковича Рудченка) (1849-1920), українського прозаїка, 

драматурга; 200 років від дня народження Пантелеймона 

Олександровича Куліша (1819-1897), українського прозаїка, 

поета, драматурга, перекладача, мовознавця, етнографа, автора 

першого українського історичного роману «Чорна рада», 

перекладача Біблії; 125 років від дня народження Олександра 

Петровича Довженка (1894-1956), українського прозаїка, 

класика світового кінематографу; 250 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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Івана Петровича Котляревського (1769-1838), українського 

поета, драматурга, перекладача, просвітителя; 155 років від дня 

народження Михайла Михайловича Коцюбинського (1864-

1913), українського прозаїка, громадського діяча; 130 років від 

дня народження Остапа Вишні (Павла Михайловича Губенка) 

(1889-1956), українського прозаїка, одного із зачинателів і 

найвизначніших представників української сатирично-

гумористичної літератури.  

Кожен зі згаданих письменників зробив величезний вклад 

у розвиток українського слова, через що заслуговує на більш 

детальне дослідження свого життєвого та творчого шляху.  

Крім того, у травні 2017 року стартував проект 

Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе», який 

організовано з метою підготовки до відзначення на 

всеукраїнському й міжнародному рівнях у 2022 році 300-річного 

ювілею великого українського мислителя-мудреця, педагога, 

філософа, поета, композитора, музиканта, культурно-освітнього 

подвижника Григорія Савовича Сковороди. Його спадщина не 

втрачає свого унікального пізнавального, етико-виховного, 

естетичного значення та заслуговує глибокого вивчення й 

найвищого шанування. Проект запропоновано реалізувати через 

проведення щорічних тематичних заходів для учнівської молоді, 

у тому числі Сковородинських читань та конференції «Григорій 

Сковорода – 300».  

В рамках Всеукраїнського проекту організовані та 

проведені літературні читання, приурочені 296 річниці від  

дня народження Григорія Сковороди, для слухачів 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук. Учасникам 

було запропоновано підготувати виступи у одному з напрямків: 

науково-дослідницькі роботи з питань сковородинознавства, 

реферативне дослідження статей, книг або наукових праць за 
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відповідною темою, власні тематичні літературні твори (поезія, 

проза філософської тематики та про Г. Сковороду), декламація 

літературної спадщини Григорія Сковороди. Захід розпочався з 

розгляду наукових досліджень та розвідок, у наступному блоці 

відбулося обговорення власних творчих робіт, наданих 

учасниками конференції, і в останній частині учні декламували 

поезію та інсценували твори байкаря.  

Цікавою для обговорення на читацькій конференції буде 

тема літератури рідного краю. Для учнів – це можливість 

ознайомитися із життєвим і творчим шляхом письменників – 

земляків, адже Дніпропетровщина дала Україні таких 

письменників, як Микола Вороний, Валер’ян Підмогильний, 

Олесь Гончар, Володимир Заремба. На конференції можна 

обговорити життєвий та творчий шлях дніпропетровця Григорія 

Бідняка, автора поетичних збірок «Під свічами волі», «Вербовий 

край», «З Україною в серці» та інших; поета Михайла 

Пронченка з Покровського району; Михайла Чхана з 

Апостоловського району, автора книг «Не заходить сонце», 

«Зоря в піке»; Григорія Марченка з Новомосковського району, 

який працює в жанрі сатири та гумору, окремими виданнями 

вийшли його книги: «Веселий силует», «Сльоза бюрократа»; 

Юрія Кібця, який народився в Магдалинівському районі, автора 

поетичних книг: «П’ята пора року», «Оріль», «Іменем 

закоханих», «Зорі батьківського саду», «Селянський герб», 

«Поцілунок крізь грати»; Ганни Світличної з м. Павлоград, 

автора 15 книг прекрасних віршів, зокрема, «Стежки неходжені 

весняні», «Золоте перевесло», «Сонячні причали», 

«Дозрівання», «Літозбір», «Сьогодні і завжди», «Зором серця». 

На другому етапі підготовки до читацької конференції, 

після визначення її теми та мети, уточнюється план проведення 

конференції, визначаються її учасники, оголошуються 
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доповідачі та виступаючі. Для залучення більшої кількості учнів 

до участі у заході, необхідно враховувати рівень знань та 

навичок його учасників, тому можна запропонувати виступ в 

одному з напрямків: науково-дослідницькі роботи з питання, що 

обговорюється; реферативне повідомлення на основі статей або 

наукових праць за відповідною темою; власні творчі роботи, 

декламація тощо.  

Сама читацька конференція розпочинається з вступного 

слова організатора конференції, оголошуються теми доповідей 

та затверджується регламент роботи. Основне завдання, яке 

постає після початку заходу – це підтримати робочу атмосферу, 

акцентувати увагу учнів на темі конференції, активізувати 

навчально-пізнавальну діяльність учасників конференції.  

Якщо визначаються опоненти доповідачів, то бажано, щоб 

вони заздалегідь ознайомилися зі змістом доповідей. При цьому 

переслідується мета виявлення наявності нової інформації, 

цікавих статистичних даних, фактів, прикладів з літератури та 

практичної діяльності, які сприяють підвищенню інтересу учнів 

до теми конференції, при оцінюванні виступів учасників 

враховується глибина, повнота розкриття теми; використання 

цитат з літературних джерел та наочності; читання напам’ять 

уривків, ораторські здібності доповідачів, літературний стиль, 

грамотність і чистота мови. Читацька конференція може 

закінчуватися літературною вікториною, виконанням музичних 

творів на тему конференції, фрагментами вистави тощо. 

Після завершення читацької конференції необхідно 

підвести підсумки заходу, підготувати звіт. І, звичайно, ж, 

інформацію про його проведення важливо висвітлити на сайті 

закладу та в соціальних мережах, що сприятиме популяризації 

обраної тематики. Для учнів-учасників заходу було б цікаво 

прочитати тези своїх доповідей у друкованому збірничку або – 
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більш сучасний та доступніший варіант – електронному 

збірнику.  

Літературні читання та читацькі конференції можна 

проводити під час Всеукраїнського тижня дитячого читання 

(кінець березня) або в Міжнародний тиждень освіти в галузі 

мистецтва (кінець травня). 

До речі, зараз практично у всьому світі користується 

популярністю арт-рух, який прийшов з Японії та має назву 

«печа-куча». У вільному перекладі це означає «купа хороших 

людей обговорює ідеї і проблеми навколо великої теплої печі». 

Під час зустрічі учасники по черзі виступають з короткими 

презентаціями, які складаються з 20 слайдів, кожен слайд 

коментується не більше 20 секунд. За цей час доповідач ділиться 

своїми досягненнями, роздумами, а також підходами до рішення 

проблем. Після презентації дається час, щоб слухачі могли 

поставити питання, а доповідач – відповісти на них. Добре 

підготовлена презентація для «печі-кучі» – це не доповідь, а 

діалог, контакт з аудиторією, зі своїми однолітками. Така форма 

підготовки, подачі та обговорення матеріалу для учнівської 

молоді є дуже цікавою. 

Залучення молоді до участі у читацьких конференціях 

сприяє можливості у доступній формі обговорити більш 

широкий спектр питань наукового спрямування, крім того – це 

безцінний досвід публічного виступу та розвиток свідомої 

цікавості до читання класичної та сучасної літератури та 

дослідження мов. 

 

 

 

 



143 
 

НАУКОВІ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ,  

ЕКОНОМІКИ, ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

Бондаренко О.В. 

 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПАРТНЕРСЬКОЇ СПІВПРАЦІ 

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДВ МАН – 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ЯК 

ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ ТА УЧНІВ 

 

Кожна держава прагне до зміцнення свого наукового 

потенціалу. Це запорука її розвитку, добробуту громадян, а 

також необхідна умова визнання іншими країнами світу. 

Модель Малої академії наук України є однією з найбільш 

ефективних систем виявлення, підтримки і розвитку 

обдарованих дітей та молоді. Такою системою, що забезпечує 

організацію та координацію науково-дослідницької діяльності 

учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, 

творчого розвитку і професійного самовизначення. 

Хочу поділитися досвідом роботи щодо співпраці з 

вищими навчальними закладами наукових відділень «Науки 

про Землю», «Економіка» та «Технічні науки» 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. 

Розпочинаючи свою роботу методиста цих наукових 

відділень, автор зіткнувся з низкою проблем щодо їх діяльності 

– малочисельна наповнюваність, низька результативність 

секцій «Науки про Землю», «Економіка» та «Технічні науки». 

Для виправлення ситуації три роки тому ми 

започаткували науково-освітній проект в рамках тристоронньої 

Угоди «Заклад вищої освіти – ДВ МАН заклад загальної 
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середньої освіти», що передбачало тісну співпрацю 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, 

закладів загальної середньої освіти області з закладами вищої 

освіти і реалізовувався він через схему «Вчитель – Учень – 

Викладач». 

Нашим партнером у вирішенні цих питань став 

Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка», який також відчував потребу в абітурієнтах на 

певних факультетах та спеціальностях. 

Суть даної моделі співпраці полягала в тому, що 

Національний технічний університет визначив кафедри, 

викладачів, забезпечив науковий супровід та консультування 

учнів і вчителів під час написання науково-дослідницьких 

робіт, надав можливість проведення досліджень та навчання на 

базі лабораторного та аудиторного фонду вишу. 

Дніпропетровське відділення Малої академії наук 

України знайшло талановитих учнів, які бажали займатись 

науково-дослідницькою роботою за профілем технічного 

університету і в перспективі вступати до нього. З нами 

погодились співпрацювати вчителі, у якості наукових 

керівників. 

Після проведення підготовчої роботи було підписано 

тристоронні Угоди про співпрацю з 40 навчальними закладами. 

Дана модель запрацювала, дала перші результати і 

автоматично стала взаємовигідною: 

Учень, працюючи в проекті, в подальшому професійно 

зорієнтований, отримує відповідну підготовку для вступу до 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка»; 

ВНЗ – отримує цільового підготовленого абітурієнта; 
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ЗЗСО – підвищує рівень навчальних досягнень учнів, 

професійну компетентність вчителя і стає креативним освітнім 

навчальним закладом, який надає якісні освітні послуги; 

ДВ МАН – збільшення слухачів, що займаються науково-

дослідницькою діяльністю та результативність у 

Всеукраїнському конкурсу-захисті. 

Завдяки співпраці з кафедрою менеджменту 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» слухачі наукового відділення економіки все 

частіше стали обирати теми науково-дослідницьких робіт, які 

пов’язані з управлінням ресурсами, бізнес-процесами, 

менеджментом та його основними підсистемами: виробничою, 

кадровою, логістичною та маркетинговою. І як результат – 

відкрито нову секцію «Менеджмент» у складі наукового 

відділення «Економіка». 

В рамках зазначеного проекту наукові відділення в 2018-

2019 навчальному році, економіки, науки про Землю, технічні 

науки, співпрацюють з Національним технічним університетом 

«Дніпровська політехніка», Державним вищим навчальним 

закладом «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури», Дніпровським національним університетом імені 

Олеся Гончара; Криворізьким металургійним інститутом 

Національної Металургійної академії України; Криворізьким 

національним університетом.  

На сьогодні Дніпропетровське відділення Малої академії 

наук України залучило до  проекту 170 учнів стільки ж вчителів 

та 47 викладачів. Всього три наукові відділення співпрацює з 5 

вишами, 47 науковцями, з яких: докторів наук – 14, кандидатів 

наук – 22; старших викладачів – 6; асистентів – 5. 

Освітній проект продовжує реалізацію за такими 

профілями: економіка (секція «Менеджмент); науки про 
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Землю; технічні науки; екологія та аграрні науки; філософія та 

суспільствознавство. 

Стосовно результативності проекту. На ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту у 2019 році на відділення 

«Науки про Землю» було подано 42 науково-дослідницькі 

роботи, з яких – 15 учасників проекту. Переможцями та 

призерами стали 15 учнів, з яких 5 – учасників проекту. На 

відділенні «Економіка» було подано 11 робіт, з яких  

8 учасників проекту. На відділення «Технічні науки» подано  

30 науково-дослідницьких робіт, з яких – 9 учасників проекту. 

Учасники проекту також активно представляють свої 

розробки у різних сферах наукових інтересів та залучаються до 

різноманітних науково-освітніх заходів обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівня, а саме: 

участь у Міжнародній учнівській науково-практичній 

конференції «Україна очима молодих» – 2 учасника проекту;   

участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Відновлювальна та воднева енергетика – 2018» (3 учасника 

проекту); 

участь у літній профільній школі геолого-географічного 

напрямку «Літо інтелекту – 2018» (2 учасника проекту); 

участь у фінальному етапі Всеукраїнської виставки-

конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє 

України» (2017 рік – 7 учасника / 4 переможці; 2018 рік –  

3 учасника / 2 переможця); 

участь у Всеукраїнській науковій профільній школі  

UF Incubator startup Week – 3 учасника проекту; 

участь у фестивалі науки про Землю «GEOFEST Дніпро» 

– близько 50 учасників проекту. 

Продовженням співпраці стало залучення науковців 

вищої школи до проведення літніх та осінніх профільних шкіл 
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з геології. Минулого року літні та осінні профільні школи на 

відділенні науки про Землю перетворилися в геолого-

географічні експедиції, які очолює Хоменко Юрій 

Тимофійович, проректор з навчальної діяльності, кандидат 

геолого-мінералогічних наук, професор кафедри загальної та 

структурної геології, доцент Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». За результатами 

проведення геолого-географічної експедиції в рамках літніх 

профільних шкіл знято фільм. 

Завдяки реалізації науково-освітнього проекту в рамках 

тристоронньої Угоди була досягнена мета у: 

розширенні можливостей навчання учнів-членів Малої 

академії наук України на базі престижних закладів вищої 

освіти; 

сприянні соціалізації, самореалізації, професійному 

самовизначенню вихованців Дніпропетровського відділення 

Малої академії наук України; 

розвитку здібностей дітей: інноваційного, творчого 

мислення, критичного сприйняття й запам’ятовування 

інформації, креативності; 

забезпеченні розробки нових механізмів заохочення, 

підтримки і стимулювання до наукового пошуку учнів та 

вчителів; 

забезпеченні ефективної наукової та методичної допомогу 

вчителям та учням щодо написання науково-дослідницьких 

робіт при підготовці до ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академіє наук України; 

збільшенні кількості слухачів Дніпропетровського 

відділення Малої академії наук України, які готові займатися 

наукою. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ 

 

Глубенок С.В. 

 

ДЕЯКІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛІЦЕЇСТІВ 

 

Анотація. Кожен з нас за своєю сутністю – дослідник, 

шукач. Ми можемо цю здатність придушити, а можемо 

розвинути. І як важливо в умовах все більшої невизначеності 

світу не звужувати світогляд наших вихованців конкретикою 

профілів, а розвинути в них здібності активно, самостійно 

будувати свій шлях пізнання, своє життя.  

Важливо формувати особистості з дослідницьким типом 

мислення, який визначає ключові компетентності сучасної 

людини. І один з таких шляхів – науково-дослідницька робота 

учнів.  

Ключові слова: дослідницька компетентність, науково-

дослідницька робота, проблемна задача, фізика.  

Виклад основного матеріалу. У книжці «Школа  

XXІ століття. Пріоритети реформування освіти» американський 

педагог Філіп С. Шлехті, посилаючись на опитування багатьох 

бізнесменів, підкреслює, що на запитання: «Що ви хочете від 

школи?» – отримував, як правило одну й ту саму відповідь: 

«Нам потрібні люди, які вміють учитися самостійно». Це і 

зрозуміло, розмірковує автор, якщо учень знає, як учитися, 

здатний досягати мети, якщо він уміє працювати з книжкою, 

одержувати знання від учителя, шукати і знаходити необхідну 

інформацію, щоб розв’язати ті чи інші проблеми, 

використовувати найрізноманітніші джерела інформації для 

розв’язання цих проблем, тоді йому буде легше підвищити свій 
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професійний рівень, перекваліфікуватися, отримати будь-які 

додаткові знання, – а саме це і потрібно в житті. Зрозуміло, 

домогтися цього значно важче, ніж навчити учнів читати, 

писати, рахувати, засвоювати суму різноманітних знань з різних 

предметів [6]. 

Учень, який знає, як учитися, здатний досягати мети, 

швидко адаптується до обставин життя. Тому ми повинні і в 

змозі сформувати таку конкурентноспроможну особистість. 

Соціально-економічний розвиток суспільства, який 

створює конкурентноздатність держави, її вплив на процеси у 

світі, суттєво залежить від розвитку освіти та її якості. Тому 

задача освіти не тільки підвищити освіченість громадян, а й 

формувати суспільно активних, творчих особистостей, які 

спроможні впливати на суспільний прогрес – особистості з 

дослідницько-інноваційним типом мислення, який визначає 

ключові компетентності сучасної людини. 

Такий підхід у сучасній освіті забезпечує перенесення 

акценту від «інформаційного енциклопедиста» до «людини – 

дослідника», перехід від процесу накопичення знань до процесу 

більш глобального – процесу опанування способами діяльності. 

Це означає, що, навчаючи школярів, треба пам’ятати не лише 

про формування в них системи знань, але й про розвиток у них 

сукупності прийомів, умінь для досягнення цілей, спрямованих 

на отримання освіти впродовж життя [1; 2].  

Дослідницький тип мислення затребуваний у сучасному 

суспільстві. Хто швидше досягає особистих і професійних 

успіхів? Той, хто швидше освоює дійсність! Будь-яке 

дослідження – це творчість, можливість самореалізації, 

можливість придбання й розвитку необхідних компетенцій. 

Формування креативного учня, який володіє методами 

самостійного пошуку та розв’язування завдань, трактування 
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його як рівноправного суб’єкта навчального процесу відповідає 

сучасній концепції навчання фізики.  

Проблема розвитку дослідницької компетентності в працях 

українських та зарубіжних учених розглядається як [2]: 

- інтегральна властивість особистості, що проявляється в 

готовності та здатності до самостійної діяльності з 

розв’язування дослідницьких задач та творчого перетворення 

дійсності на основі сукупності особистісно усвідомлених знань, 

умінь, навичок, ціннісних ставлень (за Ушаковим О.А.) [17; 18];  

- інтегративна особистісна властивість, що виражається в 

усвідомленій готовності та здатності самостійно опановувати та 

отримувати системи нових знань, умінь, навичок і способів 

діяльності (за Шабановою Ж.В.) [20];  

- інтегративна особистісна властивість, яка проявляється в 

усвідомленій готовності та здатності учня займатися 

навчальним дослідженням (за Федотовою Н.О.) [19].  

Як бачимо, є деяка неузгодженість у формулюванні 

терміну «дослідницька компетентність» та методики її 

формування в учнів на різних етапах навчання фізики. 

Імпонує тлумачення Грудініна Б.О., який під 

дослідницькою компетентністю розуміє специфічний вид 

пізнавальної діяльності, який використовує навчальне 

дослідження як головний засіб досягнення освітнього 

результату. У процесі дослідницької діяльності учень, 

використовуючи наявні у нього знання, уміння й навички, 

опановує специфічні способи діяльності з розв’язання 

навчальних проблем, розвиває дослідницький тип мислення і 

свої дослідницькі вміння, а також самостійно здобуває нові 

знання [2].  

Ми всі родом з дитинства. В дитячі роки розвиток 

особистості відбувається під надзвичайно сильним впливом 
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оточення, батьків. Підліткам властиве прагнення до 

самостійності, свободи. Нагальною стає потреба емоційної 

незалежності, бажання отримати оцінку за результати своєї 

діяльності, створювати власну життєву філософію і відповісти 

на питання «Хто я і що я?», «Який я?», «Що в житті є 

головним?».  

Впевнена, що дослідницькі задачі є не лише фундаментом 

навчання  фізики, а й абсолютно новою сферою діяльності 

дитини у навчанні – важкою і дуже цікавою. Тому добираю такі 

досліди, проблемні питання, які б збуджували в дитині 

допитливість і бажання відповісти на питання: «Чому це 

відбувається?». «Як працює?», «Що відбудеться, якщо змінити? 

…», «Що можна змінити? …» Деякі прилади  виготовляємо 

разом з учнями. Деякі прилади отримуємо завдяки спонсорській 

допомозі батьків. Це дає змогу учням краще засвоїти матеріал, 

«проникнутися» проблемою. 

Дослідницьку технологію навчання фізики використовую 

на різних етапах уроку. На уроках вивчення нового матеріалу – 

для створення проблемної ситуації чи дослідження шуканих 

залежностей. Так, при вивченні електролізу в 9 класі, об’єднані 

в невеличкі групи учні досліджували залежність струму в 

рідинах від відстані між електродами, від площі електродів, від 

концентрації розчинів електролітів, від хімічного складу 

розчинів, від прикладеної напруги та сили струму, від часу 

проходження заряду. Кожна з груп звітувала про проведене 

дослідження й учні самостійно зробили висновки про 

особливості проходження електричного струму через розчини 

електролітів. На уроках закріплення нового матеріалу добираю 

дослідницькі задачі які найбільш близькі до реального життя; на 

уроках контролю знань включаю завдання творчого  характеру, 

які мають дослідницький зміст. 
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Однією з найцікавіших форм роботи з фізики є виконання 

пошукових самостійних завдань та виконання творчих завдань. 

До дослідницьких, творчих завдань слід віднести ті, в яких 

учень може відкрити нові, невідомі для нього закономірності 

або для вирішення яких він повинен зробити якісь винаходи. 

Таке самостійне відкриття відомого у фізиці закону або винахід 

способу вимірювання фізичної величини не є простим 

повторенням відомого. Це відкриття або винахід, що має лише 

суб’єктивну новизну, для учня є об’єктивним доказом його 

здатності до самостійної творчості, дозволяє отримати 

необхідну впевненість у своїх силах і здібностях [11; 16; 12]. 

Зокрема, на уроках фізики пропонуються винахідницькі, 

дослідницькі завдання, завдання-відкриття, завдання з 

недостатньою кількістю або надлишком даних. 

Дослідження – безкорисливий пошук істини.  

Талант повинен бути оцінений. І це не тільки оцінка, 

виражена в балах і отримана на уроках. Оцінювання має бути 

публічним. Учень має демонструвати свої знання, вміння, 

здібності, отримані результати діяльності не тільки перед 

учнями свого класу чи всього ліцею.  

Один із шляхів формування дослідницької компетентності 

– написання дослідницьких, творчих робіт учнів. 

Життя людини – рух шляхом пізнання. Кожен крок може 

збагатити нас, якщо завдяки новому досвіду ми починаємо 

бачити те, чого раніше не помічали або не розуміли, чому не 

надавали значення. Але будь-які відношення – процес 

двосторонній. Не тільки ми творимо реальність, але й вона 

творить нас, і питання до світу – це, перш за все, питання до 

самого себе. Кожен з нас за своєю сутністю – дослідник, шукач. 

Ми можемо цю здатність придушити, а можемо розвинути. І як 

важливо в умовах все більшої невизначеності світу не звужувати 
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світогляд наших вихованців конкретикою профілів, а розвинути 

в них здібності активно, самостійно будувати свій шлях 

пізнання, своє життя.  

Але все в наших руках, як у відомій притчі.  

Дуже давно жив один великий мудрець. Слава про його 

дивовижну мудрість поширилася далеко за межі його рідного 

міста. В цьому ж місті жив чоловік, який заздрив його славі. І 

придумав він одне питання, таке щоб великий старець не зміг би 

на нього дати відповіді. Чоловік упіймав звичайного метелика, 

посадив його між зімкнутими долонями. А потім  запитав 

старця: «Мудрий, скажи,  який же метелик у мене в долонях – 

мертвій чи живій?» А про себе подумав: «Якщо він відповість, 

що живий, я з’єднаю долоні, і метелик помре, а якщо ж він 

скаже, що мертвий, я відкрию долоні і він вилетить. Ось тоді 

обов’язково всі зрозуміють, що я розумніше його». А великий 

мудрець подивився на нього глибоким і довгим поглядом і 

відповів: «Все в твоїх руках».  

Ці мудрі слова адресую кожному, хто не чекає від інших 

свого щастя і розуміє що тільки він сам творець свого 

благополуччя.  

Коли прийшла працювати в Криворізький Жовтневий 

ліцей колеги з фізико-математичного факультету з азартом 

розповідали про конкурси творчих робіт, які ліцей започаткував 

7 квітня 1999 року. Того дня на базі ліцею відбувся перший 

районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт з 

математики та інформатики «Юні Архімеди», який зібрав  

44 учня 13 закладів освіти лише двох районів Кривого Рогу – 

Жовтневого і Тернівського. А вже наступного, 2000 року, в 

ньому взяли участь 15 шкіл, ліцеїв і гімназій шести районів 

нашого міста (окрім Тернівського). 
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В 2001 році ліцей цей конкурс отримав статус міського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів робіт з 

математики, фізики та інформатики.  

Мене тоді цікавило питання: з чого почати? Де брати теми 

робіт?  

До речі, останнє питання не залишає мене й досі.  

Додайте ще й амбітність більш молодих років. Коли 

розібрав свою курсову, пройшов з учнем. Здавалося б – все, ти у 

виграші. Але ні! Велике розчарування! Як, моя курсова робота 

зайняла призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських 

робіт, а тут говорять, що зовсім не те! А що ж тоді те???  

Більш-менш стало зрозумілим, що саме визначає 

дослідницьку роботу учня, тільки тоді, коли стала відвідувати 

всі захисти робіт з фізики в місті, поїхала з учнями на обласний 

конкурс. Побачила рівень робіт. І зробила величезні висновки 

для себе. Головне – не обсяг роботи, а конкретні дослідження.  

Але повернемося до питання: «Де брати теми робіт?» 

Починаються науково-дослідні роботи по різному.  

Нами з Желтухою Тетяною Валентинівною було 

відроджено на фізико-математичному відділенні Криворізького 

Жовтневого ліцею щорічний конкурс творчих робіт учнів «Крок 

до науки».  

І коли перші восьмикласники готувалися, запитували теми. 

Частково знайшла «розумні» теми в Інтернеті, частково 

перефразувала цікаві задачі, які зробила дослідницькими.  

Гладушу Микиті сподобалася тема дослідження 

властивостей шоколаду. Ніхто тоді й гадки не мав, що з неї 

вийде в цікаве дослідження. А досліджували ми залежність від 

вмісту какао в плитках шоколаду різних марок температури 

плавлення, густини, періоду коливання грудки шоколаду в 

мінеральній газованій воді. Мабуть з усіх робіт, які писали ми з 
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моїми юними дослідниками, ця – найсмачніша. І хоч робота не 

зайняла призового місця на обласному етапі конкурсів-захистів 

учнів-членів Малої академії наук України через низький бал 

контрольної роботи, але залишила яскравий слід у членів журі. 

А Микита Гладуш з іншою роботою вже наступного року став 

переможцем міського та обласного конкурсу по лінії МАН.  

Працюючи з учнями в гуртку МАН (від Комунального 

позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради), готуємо 

їх й до олімпіадних змагань. І окремі теми виникаю як 

продовження та розширення певних експериментальних задач з 

фізики. Так, тема роботи Ольги Сурядової про використання 

СD-дисків з’явилася після розв’язування експериментальної 

задачі обласної олімпіади. Дівчина досліджувала різні 

застосування оптичних лазерних дисків для вивчення фізики: 

вивчала рух кинутого під кутом до горизонту диску, рух його 

похилою площиною, вивчала лінійні розміри комірки диску, 

зробила декілька видів спектроскопів.  

Олена Компанієць настільки захоплювалася астрономією, 

що її завзяттю може позаздрити кожен. Вона їздила до 

Кримської наукової обсерваторії, проводила там спостереження 

та на базі Криворізького педагогічного інституту Криворізького 

національного університету під керівництвом кандидата фізико-

математичних наук Мальченко Світлани Леонідівни.  

Цікавими були роботи й Глубенка Олексія «Дослідження 

законів руху газоподібних та твердих тіл в рідинах» (8 клас), 

«Дослідження електропровідності графітових стрижнів» (9 

клас), «Дослідження окремих видів руху вертушки на похилій 

площині та на похилих натягнутих нитяних опорах» (10 клас) з 

визначення характеристик брахістохрони.  
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Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої 

діяльності учня. Формування науково-дослідницьких вмінь у 

учнів – процес складний і довготривалий. Він не виникає на 

порожньому місці і не розвивається сам по собі. А тому 

завдання вчителя-керівника – поступово формувати 

дослідницькі навички, здійснюючи постійний контроль за 

виконанням учнями науково-дослідницьких робіт; аналізувати і 

виправляти помилки; визначати найефективніші шляхи 

виконання роботи, розчленувати її на певні складові та розділи, 

навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою, 

а також з’ясовувати можливості подальшого застосування 

результатів роботи. 

Дослідницька робота є найефективнішою для розвитку 

дослідницьких і наукових здібностей учнів. І працювати з ним 

можна не як з учнем, а як з молодшим колегою. Старші 

досвідченіші учні допомагають молодшим з опрацюванням 

літератури, виготовленням презентацій, підготовкою виступів.  

Самостійна діяльність учнів на уроках фізики при 

виконанні дослідницьких завдань – це шлях до самостійності у 

мисленні, самоорганізації, самоконтролю в процесі виконання 

пошукових завдань, самовдосконалення і самопізнання. З 

виконанням дослідницьких завдань з фізики у учнів 

підвищується зацікавленість до даного предмету, формуються 

власні погляди, переконання.  
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Желтуха Т.В. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

 

Наш час – це час змін. Суспільство зацікавлене в людях 

високого професійного рівня і ділових якостей, здатних 

приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити.  

Математика не в змозі забезпечити учня окремими 

знаннями на все життя: як оформити кредит, як обчислити 

податкові відрахування, вибрати телефонний тариф, 

розрахувати комунальні платежі, але вона повинна і зобов’язана 

озброїти його методами пізнання, сформувати пізнавальну 

самостійність. Тому на уроках математики навчаються вчаться 

міркувати, доводити, знаходити раціональні шляхи виконання 

завдань, робити відповідні висновки, одним словом – думати. В 

основі цих дій і процесів лежить мислення учнів. Це форма 

розумової діяльності, основана на глибокому осмисленні, 

аналізі, синтезі, асоціативному порівнянні, узагальненні та 

системному конструюванні знань про навколишній світ, 

спрямована на вирішення поставлених проблем і досягненні 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-issledovatelskoi-kompetentnosti
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істини. Саме тому в сучасних умовах необхідно розвивати у 

учнів критичне мислення.  

Іноді поняття «критичне мислення» пов’язане з пошуком 

недоліків. Коли ми говоримо: «Він мислить занадто критично», 

то маємо на увазі зайву недовірливість людини, її небажання 

приймати що-небудь на віру. Проте, традиційно в освіті даний 

термін найчастіше пов’язують з високим рівнем осмисленості 

процесу навчання, причому не тільки з боку вчителя, але (що 

принципово важливо для освітньої технології розвитку 

критичного мислення) з боку учня. 

Поняття «критичне» припускає оцінний компонент, аж 

ніяк не синонімічний поняттю «критика».  

Слово «критичне» походить від двох грецьких слів: 

«кritike» – мистецтво судити і «kriterion» – засіб для судження.  

Таким чином, поняття «підходити до чогось критично» 

означає визначення критеріїв для оцінки і власне оцінку. 

Критичне мислення – це система розумових стратегій та 

комунікативних якостей, що дозволяють ефективно взаємодіяти 

з інформаційної реальністю. 

Девід Клустер визначає наступні ознаки критичного 

мислення: 

1. Критичне мислення – мислення самостійне.  

Кожен формує свої ідеї, оцінки й переконання незалежно 

від інших. Щоб сформувати власну думку, знання необхідно 

черпати не з лекцій та підручників, що містять готову оцінку, а 

отримувати в результаті самостійного пошуку та аналізу. При 

цьому слід зауважити, що критичне мислення не обов’язково 

має бути абсолютно оригінальним: ми вправі прийняти ідеї та 

переконання іншої людини, як свої власні.  

2. Інформація є відправним, а не кінцевим пунктом 

критичного мислення.  
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Знання створюють мотивацію, без якої людина не може 

мислити критично. Щоб сформувати власну оцінку, потрібно 

переробити величезну інформацію: факти, ідеї, тексти, 

концепції. Фактичні знання не вичерпують критичне мислення. 

Завдяки критичному мисленню процес пізнання знаходить 

індивідуальність і стає осмисленим, безперервним і 

продуктивним.  

3. Критичне мислення починається з постановки питань і 

з’ясування проблем, які потрібно вирішити.  

Прихильники критичного мислення вважають, що слід 

замінити традиційну освіту на «проблемно-постановочну», коли 

учні працюють над вирішенням реальних, узятих з життя 

проблем. Навчання піде набагато успішніше, якщо учні будуть 

формулювати проблеми на основі власного життєвого досвіду, а 

потім вирішувати їх, використовуючи при цьому всі 

можливості, які надала їм школа.  

4. Критичне мислення основане на переконливій 

аргументації.  

Критично мисляча людина знаходить власне рішення 

проблеми і підкріплює його розумними, обґрунтованими 

доводами. Аргументація буде більш переконлива, якщо 

враховується існування можливих контраргументів, які або 

оспорюються, або визнаються допустимими. При цьому 

критично мисляча людина старається довести, що вибране ним 

рішення логічніше і раціональніше інших. Критично мисляча 

людина, озброєна сильними аргументами, здатна протистояти 

навіть таким визнаним авторитетам, як друковане слово, сила 

традиції і думка більшості. Такою людиною практично 

неможливо маніпулювати.  

5. Критичне мислення – мислення соціальне.  
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Будь-яка думка перевіряється і відточується, коли нею 

діляться з іншими. В результаті обговорення, суперечки, обміну 

думками уточнюється і поглиблюється індивідуальна позиція. 

Немає ніякого протиріччя в тому, що, з одного боку, йдеться про 

незалежність мислення, з іншого – підкреслюються соціальні 

параметри критичного мислення. Працюючи в групах, учень 

вирішує більш складні завдання, ніж конструювання власної 

особистості. В ході продуктивного обміну думками 

відточуються такі якості, як уміння слухати інших, 

толерантність, відповідальність за власну точку зору. Таким 

чином, вдається значно наблизити навчальний процес до 

реального життя. Тому критично мисляча людина готова жити в 

сучасному світі, світі неоднозначному і мінливому.  

Освітня технологія розвитку критичного мислення – 

система навчальних стратегій, методів і прийомів, спрямованих 

на розвиток критичного мислення в учнів. Спільним для всіх 

навчальних стратегій є побудова освітнього процесу на основі 

трьох фаз: виклик – реалізація сенсу (осмислення) – рефлексія. 

Створення освітнього процесу для формування критичного 

мислення полягає в створенні вчителем ситуацій, в яких учень 

повинен діяти за алгоритмом: 

1. Яка мета даної пізнавальної діяльності? Цілі можуть 

включати в себе вибір одного з варіантів рішення, вироблення 

рішення за відсутності варіантів; узагальнення інформації; 

оцінку надійності аргументів; ймовірного розвитку подій; 

перевірку достовірності джерела інформації: кількісну оцінку 

невизначеності.  

2. Що відомо? Це відправний пункт спрямованого або 

критичного мислення. Цей етап також включає в себе 

знаходження відсутньої інформації.  
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3. Що робити? Які навички мислення дозволяють досягти 

поставленої мети? Знання того, як дістатися від початкової до 

кінцевої точки маршруту, – рушійна сила критичного мислення. 

Тут якраз і передбачається використання сформованих раніше 

інтелектуальних умінь.  

4. Чи досягнута поставлена мета? Точність при виконанні 

завдань є вирішальним фактором успіху. Чи має сенс прийняте 

рішення? Для чого? 

Одним із чинників, які сприяють розвитку критичного 

мислення є науково-дослідницька діяльність, яка не зводиться 

тільки до тренування розумових здібностей учнів. Мета 

активізації шляхом науково-дослідницької діяльності полягає в 

тому, щоб підняти рівень засвоєння учнями понять і навчити не 

окремим розумовим операціям у випадковому, стихійному 

порядку, а системі розумових дій для вирішення нестереотипних 

задач. Ця активність полягає в тому, що учень, аналізуючи, 

порівнюючи, синтезуючи, узагальнюючи, конкретизуючи 

фактичний матеріал, сам отримує з нього нову інформацію. 

Іншими словами, це розширення, поглиблення знань за 

допомогою раніше засвоєного і нове застосування колишніх 

знань. Новому застосуванню колишніх знань не можуть навчити 

ані книга, ані вчитель – це шукається і знаходиться учнем, 

поставленим у відповідну ситуацію. І задачею наставника 

вбачаю саме створення необхідної ситуації. 

Учні, які хоч раз написали науково-дослідницьку роботу, 

«прожили» її від першого до останнього слова, вже самостійно 

шукають теми, що їх зацікавили, розв’язують дослідницькі 

задачі. Іноді, звичайна задача може стати основою для 

дослідження. І приємно, коли учні самостійно перетворюють 

задачу на обчислення в дослідницьку задачу.  
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Так, під час підготовки до ЗНО з математики Кобеляцький 

Владислав розв’язав задачу, яка була запропонована під час 

Централізованого тестування в Білорусії: «Знайти відношення 

об’ємів сфер, одна з яких вписана в куб а інша описана навколо 

того ж куба». Ця задача стала основою науково-дослідницької 

роботи на тему «Визначення об’ємів деяких геометричних тіл 

отриманих внаслідок послідовних комбінацій зі сферою». Так, 

працюючи над роботою, Влад не лице розв’язав задану задачу, 

але й визначив об’єми n-их тіл, послідовно вписаних один  

в один для комбінацій тіл «куб-сфера», «циліндр-сфера» та 

«конус-сфера».  

 

«Куб-сфера»                                 «Циліндр-сфера» 

                        

«Конус-сфера» 
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Готуючись до олімпіад з фізики, учениця 8-А класу Крива 

Катерина, здивувалась, що їй часто доводиться використовувати 

у фізиці відому з геометрії теорему Піфагора. І це її відкриття 

стало основою написання науково-дослідницької роботи на тему 

«Застосування теореми Піфагора при розв’язування задач з 

фізики». Але на інтеграції математики з фізикою вона не 

зупинилась… І відома задача на знаходження найменшої 

відстані в її викладанні вигляділа зовсім інакше: «В одному куті 

кімнати, що має форму прямокутного паралелепіпеда розмірами 

5 м × 4 м × 3 м, знаходиться муха. Як тільки до неї наблизилась 

павукоподібна багатоніжка (мухоловка звичайна), муха відразу 

полетіла у протилежний кут кімнати. Чи вдасться їй врятуватися 

від багатоніжки, яка рухається зі швидкістю 60 см/с, якщо муха 

летить зі швидкістю 1,5 км/год?»  

За умовами задачі, заданимиКатериною, на жаль, не 

вдасться. Презентуючи свою роботу на міських конкурсах 

захистах науково-дослідницьких робіт ліцеїстка перемогла на 

конкурсах «Едісони ХХІ століття» та «Студія геометричних 

ідей». 

А працюючи минулого року з Романчук Ганною, ученицею 

10 класу, над науково-дослідницькою роботою на тему «Аналіз 

окремих аспектів добувної промисловості в Україні», та 

аналізуючи офіційні  дані, представлені Державною службою 

статистики України, спостерігали спад обсягу видобутку 

продуктів добувної промисловості. Тоді як обсяг валового 

продукту добувної промисловості стрімко зростає. Оскільки 

кінцевим результатом діяльності є валовий прибуток і саме його 

величина свідчить про успіх господарювання, а його динаміка 

показує тенденції розвитку добувної промисловості, то можна 

зробити висновок, що не все так погано, як здалося відразу.  Але 

проаналізувавши обсяг внутрішнього валового продукту добувної 
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промисловості враховуючи індекс інфляції та беручи за основу 

2008 рік побачили, що обсяг ВВП добувної промисловості також 

має тенденцію до зменшення. Отже, учні повинні навчитися 

«докопуватися до суті», а не вірити тому, що «лежить на 

поверхні» 

А відомий роман Жуля Верна «Таємничий острів» містить 

не тільки цікавий, захоплюючий сюжет, а й досить багато 

математичних міркувань. У цьому романі картинно описаний 

один із способів вимірювання високих предметів. Ліцеїстка 

Олександра Киричик вирішила виміряти висоту ліцейського 

дерева за методом Сайреса Сміта, а також порівняла результати 

вимірювання, використавши інші відомі методи, що стало 

основою її науково-дослідницької роботи на тему «Застосування 

подібності трикутників при розв’язуванні задач в реальній 

ситуації» 

Традиційно в нашому ліцеї проходить конкурс на кращу 

ялинкову іграшку. Учениця 11 класу Лізейкіна Вікторія, захотіла 

створити іграшку з однакових за розміром конусів. І саме 

розрахунок необхідних розмірів розгорток конусів і став основою 

науково-дослідницької роботи на тему «Дослідження окремих 

характеристик композицій тіл обертання» Учениця вдало 

презентувала власне дослідження на міському та обласному етапі 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. 

Таким чином, систематичне створення вчителями 

проблемних ситуацій на уроках та заняттях гуртка, набуття 

учнями вмінь та навичок самостійної постановки проблем, 

висування, обґрунтування гіпотез та їх доведення шляхом 

відомих знань у поєднанні з новими фактами, а також навичок 

перевірки правильності вирішення поставленої проблеми веде до 

розвитку критичного мислення. 
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РОЗДІЛ 3 

З ДОСВІДУ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

Григор’єв С.Б., Ентін Й.А., Водоп’ян Н.І. 

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ ДНІПРОВСЬКОГО 

ЛІЦЕЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Початок ХХІ ст. – час значних соціальних та культурних 

змін. Цей час показав, що копіювання досвіду попередніх 

поколінь не дає суспільству бажаних результатів. Ставка на 

пасивне засвоєння знань та навичок, які відірвані від життєвих 

інтересів не приносить користі. Сучасному суспільству стають 

необхідними якісно нові, конкурентоспроможні освітні системи. 

Зміни, які сьогодні відбуваються на старших сходинках 

загальної освіти, покликане зробити його більш індивідуальним, 

функціональним, ефективним. Ще не так давно ціллю освіти 

було, в основному, засвоєння готових знань, узагальнення 

результатів, досягнутих попередніми поколіннями. Даний час 

потребує перехід до творчої домінанти, бо ціль сучасної освіти – 

розвиток особистості, здатної до активної творчої діяльності.  

Сучасність вимагає від випускника середнього 

загальноосвітнього навчального закладу високої міри 

компетентності, творчої підготовленості до самостійного життя і 

професійної діяльності. Головною складовою сучасної освіти є 

особистість, здатна вільно орієнтуватись у сучасному 

інформаційному просторі, ефективно навчатись протягом життя. 

Тому одним з основних результатів діяльності ліцею є система 
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ключових компетенцій випускників та уміння творчо 

використовувати їх в різних сферах життя. Однак, не завжди для 

вирішення проблеми можна застосувати готову схему, тому 

навички дослідницько-експериментальної роботи, придбані у 

ліцеї, допомагають нашим випускникам бути успішними у 

різних життєвих ситуаціях.  

Ми розуміємо, що несемо подвійну відповідальність за те, 

яким чином відбувається навчально-виховний процес, адже на 

конкурсній основі до нас вступають обдаровані діти Дніпра. 

Отже, створити для них ефективну освітню траєкторію є однією 

з головних задач Дніпровського ліцею інформаційних 

технологій при Дніпровському національному університеті імені 

Олеся Гончара – навчально-виховного закладу для обдарованих 

та здібних дітей міста з посиленою комп’ютерною підготовкою 

та фундаментальним рівнем середньої освіти, що відповідає 

вимогам подальшого навчання на всіх факультетах 

Дніпровського національного університету та інших провідних 

навчальних закладів України.  

ЛІТ – це інноваційний заклад у системі безперервної 

освіти «Ліцей – ДНУ», який має на меті: 

- надання системної фундаментальної освіти понад 

державний освітній рівень, ґрунтовну профільну освіту з 

інформаційних технологій, достатню для здійснення 

професійної діяльності; 

- активне залучення ліцеїстів до олімпіадного руху, участі 

в Малій академії наук України та різноманітних інтелектуальних 

конкурсах ; 

- гармонійний розвиток особистості ліцеїстів, створення 

умов для їх творчої самореалізації, формування стійких навичок 

самоосвітньої діяльності, залучення до науково – дослідницької 

роботи; 
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- формування у ліцеїстів активної громадянської позиції, 

налаштування їх на досягнення успіху та постійне 

самовдосконалення. 

Розвиток Дніпровського ліцею інформаційний технологій 

направлений на цілеспрямоване формування умов для 

особистого розвитку кожного учня, його самореалізації. 

Усвідомлюючи необхідність вироблення ясної, цілісної, 

продуманої і науково обґрунтованої стратегії на найближче 

майбутнє, педагогічний колектив ліцею враховує національно-

регіональні, соціально-економічні, культурні, демографічні 

особливості Дніпропетровщини та України. 

Тісні контакти з університетом дають змогу в повній мірі 

використовувати його величезний інтелектуальний потенціал, 

матеріальну базу, залучати до викладання базових дисциплін і 

спецкурсів найкращих університетських викладачів, 

використовувати матеріальну базу та інтелектуальний 

потенціал для залучення учнів до наукових досліджень на 

сучасному рівні. Доцільність залучення вузівських викладачів 

полягає не тільки в забезпеченні дуже високого рівня навчання, 

а й у тому, що викладання ведеться з урахуванням вимог вищої 

школи, де згодом навчатимуться ліцеїсти. А це – один з 

атрибутів концепції безперервної освіти, забезпечення 

наступності між профільною підготовкою у ліцеї та 

професійною – в університеті, запорука формування наукового 

світогляду ліцеїстів, оволодіння ними методологією наукового 

дослідження. 

Сучасність вимагає від випускника середнього 

загальноосвітнього навчального закладу високої міри 

компетентності, творчої підготовленості до самостійного життя 

і професійної діяльності. Тому одним з основних результатів 

діяльності ліцею є система ключових компетенцій випускників 
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та уміння творчо використовувати їх в різних сферах життя. 

Однак, не завжди для вирішення проблеми можна застосувати 

готову схему, тому навички дослідницько-експериментальної 

роботи, придбані у ліцеї, допомагають нашим випускникам 

бути успішними у різних життєвих ситуаціях. Головною 

складовою сучасної освіти є особистість, здатна вільно 

орієнтуватись у сучасному інформаційному просторі, 

ефективно навчатись протягом життя. 

Від початку створення у структуру та функціонування 

ліцею була закладена ідея побудови загальноосвітнього 

середнього навчального закладу на основі принципів 

функціонування кращих вищих навчальних закладів, 

орієнтацією на засади свободи визначення, творчості та власної 

ініціативи і відповідальності. Ці принципи і сьогодні 

дозволяють Ліцею успішно конкурувати з іншими середніми 

навчальними закладами та стрімко розвиватися. Співпраця з 

базовим вищим навчальним закладом – Дніпровським 

національним університетом імені Олеся Гончара, дозволяє :  

- по-перше, залучити до співпраці фахівців найвищого 

рівня. Саме такі викладачі заклали основи, розробили 

концепцію та сьогодні підтримують такий інноваційний 

напрямок навчання, як створення науково-дослідницьких робіт 

учнів: курсових та кваліфікаційних проектів. Співпраця з 

Університетом та іншими вищими навчальними закладами, 

науковими установами є основою ефективної підготовки до 

учнівських олімпіад, турнірів та конкурсів; 

- по-друге, зацікавити учнів до роботи на найвищому 

науково-дослідницькому рівні, познайомити з досягненнями 

справжньої науки й залучити їх до наукових товариств, 

створити можливість підвищення кваліфікації викладачів 

Ліцею. Наприклад: директор ЛІТу, доцент ДНУ, кандидат 
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фізико-математичних наук Григор’єв Сергій Борисович, 

активізував роботу турнірних команд Ліцею з фізики та 

математики, учитель фізики ліцею, кандидат фізико-

математичних наук Юдін Сергій Петрович, активно і 

цілеспрямовано організовує підготовку ліцеїстів до участі у 

всіх етапах предметних олімпіад, кандидат фізико-

математичних наук, викладач інформатики Ентін Йосиф 

Абрамович, керівник сотень науково-дослідницьких 

учнівських проектів, ініціатор проведення у ліцеї наукових 

конференцій та видання збірників наукових робіт «МІФ». 

Впровадження пошуково-дослідницьких підходів у 

вивченні навчальних предметів призвело до створення нової 

моделі навчального закладу, де творча діяльність є необхідною 

складовою сучасної освіти. Дослідницька діяльність в даному 

випадку виступає, як механізм формування мотиваційної сфери 

учня, корекції його самооцінки, як елемент профорієнтаційної 

роботи. І напевно, не є випадковим, що випускники ліцею 

вибирають профіль ВНЗ, відповідно до напрямку своєї 

науково-дослідницької роботи у ліцеї. 

У кожній людині закладене прагнення розкрити себе і 

проникнути в найпотаємніші таємниці буття з самого раннього 

віку. Загальновідомо, що дитина яка приходить до школи, є 

дослідником за своєю природою. У віці, коли діти вступають 

до ліцею – 13-14 років цікавість переростає в допитливість, 

складає як би першооснову майбутньої дослідницької 

діяльності.  

Все більшого значення набуває напрямок, що передбачає 

участь ліцеїстів у науково-дослідній та науково-практичній 

діяльності. Саме цей напрямок і формує в учнів уміння і 

навички практичного застосування теоретичних знань, як ніщо 

інше розвиває мислення, логіку, навчає постановці цілей, 
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завдань і пошуку способів їх досягнення. Все це створюється 

на основі власного досвіду дитини, що призводить до більш 

глибокого осмислення.  

У зарубіжній педагогіці існує дуже умовний поділ 

пошукових і дослідницьких технологій, оскільки обидва типи 

технологій засновані на продуктивної діяльності учнів в ході 

вирішення проблем і самостійному науковому або 

практичному пошуку. 

Використання пошуково-дослідницьких підходів, 

організація навчально-дослідницької роботи з учнями 

пред’являє і особливі вимоги до педагога: 

- позитивне ставлення до дитини; 

- прояв поваги до особистості та підтримання почуття 

власної гідності в кожному; 

- визнання права особистості бути несхожою на інших; 

- надання права на свободу вибору; 

- оцінка не особистості дитини, а його діяльності, 

вчинків. 

Співпраця ліцею з Дніпропетровським відділенням Малої 

академії наук України, Дніпровським національним 

університетом імені Олеся Гончара та обласним центром 

науково-технічної творчості дає змогу комплексної реалізації 

завдань науково-дослідницької діяльності учнівської молоді: 

під час проведення наукових заходів формується науковий 

світогляд, розвивається творче мислення та індивідуальні 

здібності учнів, прищеплюються навички самостійної науково-

дослідницької роботи.  

У програмі розвитку ліцею інформаційних технологій 

закладено орієнтири дослідницько-експериментальної 

діяльності учнів, визначено соціальних партнерів, які залучені 

до цієї роботи: 



173 
 

Витяг з програми розвитку ЛІТу 

Організація дослідницько-експериментальної діяльності 

 

Завдання 

розвитку ліцею 

Заплановані заходи Залучення 

соціальних 

партнерів 

Підвищення 

об’єму 

навчально-

дослідницької 

діяльності учнів, 

яка сприяє 

повноцінному 

розкриттю їхніх 

інтелектуальних 

здібностей  

Обов’язкова 

реалізація кожним 

ліцеїстом курсового 

та кваліфікаційного 

проектів, підготовка 

до участі у конкурсі-

захисті науково-

дослідницьких робіт 

Малої академії наук 

України. 

Залучення фахівців 

вищої школи, 

наукових установ до 

консультаційної 

допомоги при 

створенні робіт 

Внутрішньоліцейсь

ке соціальне 

партнерство між 

усіма учасниками 

навчально-

виховного процесу, 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара, 

Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури, 

Національна митна 

академія 

Досягнення 

високої якості 

освіти за 

допомогою 

застосування 

сучасних 

освітніх 

технологій 

Застосування 

особистісно-

орієнтованих 

технологій, досвіду 

колективного 

вирішення 

поставлених завдань, 

реалізації 

індивідуального і 

Внутрішньоліцейсь

ке соціальне 

партнерство між 

усіма учасниками 

навчально-

виховного процесу, 

наукові, навчальні, 

виробничі установи 

міста, батьки 
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Завдання 

розвитку ліцею 

Заплановані заходи Залучення 

соціальних 

партнерів 

диференційованого 

підходів до 

навчання. Реалізація 

методу проектів 

ліцеїстів  

Створення 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

розвитку 

освітньої 

системи, 

організації 

центру 

колективного 

користування 

освітніми, 

науково-

методичними 

ресурсами  

Запровадження 

системи електронної 

поштової служби на 

основі захищеного 

мережевого 

протоколу та 

програми Microsoft. 

У поштовий простір 

включено всіх учнів, 

викладачів та 

співробітників 

Ліцею, а також тих 

хто тісно співпрацює 

з Ліцеєм: слухачів 

підготовчих курсів, 

викладачів вищої 

школи, шкіл міста, 

батьківської 

громадськості  

Створена система 

працює в рамках 

співпраці з 

компанією 

Microsoft  

Залучення до 

викладацької 

роботи у ліцеї на 

умовах 

сумісництва 

Забезпечення 

високого рівня 

навчання, ведення 

викладання з 

урахуванням вимог 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара, 

Придніпровська 
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Завдання 

розвитку ліцею 

Заплановані заходи Залучення 

соціальних 

партнерів 

провідних 

фахівців вищих 

учбових закладів 

вищої школи, де 

згодом 

навчатимуться 

ліцеїсти, 

забезпечення 

наступності між 

профільною 

підготовкою у ліцеї 

та професійною – в 

університеті 

державна академія 

будівництва та 

архітектури, 

Національна митна 

академія 

 

Реалізація програми «Обдарованість» 

 

Завдання 

розвитку ліцею 

Заплановані заходи Залучення 

соціальних 

партнерів 

Створення умов 

для виявлення, 

підтримки і 

розвитку 

обдарованих 

дітей 

Проведення 

Дніпровського 

міського турніру 

юних інтелектуалів 

«ТУРІНТЕЛ» 

(щорічно), 

організація роботи 

олімпіадних груп у 

ліцеї, робота клубу 

«Що? Де? Коли?», 

ліцейського 

наукового 

Міський 

методичний центр, 

Міський клуб 

«Що? Де? Коли?», 

Дніпропетровське 

відділення МАН 

України 
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Завдання 

розвитку ліцею 

Заплановані заходи Залучення 

соціальних 

партнерів 

товариства 

«НаутіЛІТус» 

Підготовка і 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

кадрів, що 

працюють з 

обдарованими 

дітьми 

Проведення 

курсового 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників, 

організація 

семінарів, майстер-

класів по роботі з 

обдарованими та 

здібними учнями, 

активізація системи 

науково-дослідної 

роботи вчителів 

Інститут 

модернізації змісту 

освіти, Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України, ДАНО, 

Ресурсний центр 

інформатизації 

освіти міста Дніпра 

Створення умов 

для організації 

позашкільного 

спілкування 

обдарованих 

дітей по різних 

напрямах 

Участь у 

всеукраїнських 

олімпіадах, турнірах 

та конкурсах, літніх 

школах МАН, 

конкурсі-захисті 

науково-

дослідницьких робіт 

МАН, організація 

роботи ліцейського 

наукового 

товариства 

Навчальні заклади 

– партнери з міста 

Дніпра, України. 

Дніпропетровське 

відділення МАН 

України, 

фізкультурно-

спортивні заклади, 

Обласний центр 

науково-технічної 

творчості 

учнівської молоді  
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Завдання 

розвитку ліцею 

Заплановані заходи Залучення 

соціальних 

партнерів 

Формування 

ресурсів з 

підтримки та 

супроводу 

обдарованих 

дітей і 

талановитих 

педагогів, що 

працюють з 

ними 

Створення системи 

морального та 

матеріального 

заохочення призерів 

олімпіад, турнірів та 

конкурсів, їх 

педагогів, 

стимулювання 

педагогів за якість 

викладання. 

Проведення 

щорічного 

ліцейського свята 

«Квітневий зорепад» 

Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

Дніпровської 

міської ради, 

Дніпровський 

національний 

університет, 

Благодійний фонд 

«Майбутнє освіти» 

 

 

 

До навчального плану 10-11 класів Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара введено години на виконання 

курсового та випускного науково-дослідницьких проектів, тобто 

даний вид діяльності є обов’язковим для усіх учнів ЛІТу. 

Протягом 25 років ефективно діє модель проектно-

дослідницької діяльності ліцеїстів з використанням 

комп’ютерних технологій. 

Основними завданнями науково-дослідницької роботи у 

ліцеї є: 

- формування у школяра інтересу до наукової творчості, 

навчання методиці і способам самостійного вирішення науково-

дослідних завдань; 
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- розвиток творчого мислення та самостійності, 

поглиблення і закріплення отриманих при навчанні теоретичних 

і практичних знань; 

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих 

школярів, використання їх творчого та інтелектуального 

потенціалу для вирішення актуальних завдань. 

Робота над науково-дослідницькою темою проводиться 

протягом 2 років і складається з написання курсового та 

випускного проекту. Принципово важливе значення має сам 

факт наявності матеріального кінцевого результату педагогічної 

взаємодії учителів та учнів, особливо коли йдеться про 

комп’ютерний програмний продукт. Метод проектів примушує 

обидві сторони замислюватись над його відповідністю вищим 

світовим стандартам. Таке ставлення до роботи має надзвичайно 

важливе світоглядне значення – у вчителя виховується 

відповідальність за досягнення учня, а в учня – звичка доводити 

свою роботу до повного завершення (мається на увазі і 

функціональність кінцевого результату і його технологічний 

рівень, і навіть, привабливість). На наш погляд, вся історія 

школи ще не давала можливості настільки конкретно оцінювати 

результати навчання та розвитку одарованих учнів.  

Щорічно у ліцеї створюються 200-240 науково-

дослідницьких проектів. На сьогоднішній день склалася досить 

стабільна методика їх організації та проведення, розроблені та 

затверджені нормативні документи – положенні про курсові та 

випускні роботи ліцеїстів. Кафедри та методичні об’єднання 

ліцею щороку розробляють тематику робіт. Кожна тема носить 

проблемних характер, спонукає учня до наукового пошуку, 

виводить його за межі шкільної програми. Обираючи тему, 

ліцеїст самостійно шукає шлях розв’язання задачі. Вчитель 

виступає в ролі консультанта.  
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При виконанні роботи ліцеїстам необхідно 

використовувати всі уміння і навички, отримані у процесі 

навчання. Це добір необхідного матеріалу і робота з 

літературними джерелами, застосування сучасних 

інформаційних технологій тощо. Головна вимога до оформлення 

курсових робіт – використання можливостей Microsoft Office. 

Що стосується випускних робіт, то структура їх виконання 

доповнюється тим, що вони повинні бути в електронному 

вигляді: мультимедійна програма, презентація, база даних або 

база знань з оболонкою управління тощо. Таким чином, крім 

реалізації особистісно-орієнтованого навчання, досягається 

певна оптимізація процесу навчання: поєднання науково-

пошукової творчої діяльності учня з обраного ним навчального 

предмету з професійною підготовкою, тому що кожен 

випускник ліцею готує комп’ютерну програму, готову до 

застосування у навчально-виховному процесі. 

Створені ліцеїстами комп’ютерні програми 

неодноразово презентувались на міському, обласному, 

Всеукраїнському та міжнародному рівнях, де досягали 

вагомих результатів. Щорічно близько 30-50 науково-

дослідницьких робіт посідають призові місця на обласному,  

5-8 робіт – на Всеукраїнському конкурсах Малої академії наук 

України. Учні презентують свої роботи та посідають призові 

місця на різноманітних науково-технічних конкурсах («Інтел 

Техно-Україна», «Інтел Еко-Україна», «Мирний космос», 

«Зоряний шлях»). Викладачі ліцею постійно використовують 

комп’ютерні програми, розроблені ліцеїстами, у навчально-

виховному процесі, під час підготовки до олімпіад, 

інтелектуальних конкурсів тощо. За створеною програмою 

проводиться комп’ютерне тестування учасників Дніпровських 

міських турнірів юних інтелектуалів. 
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Особливе місце серед науково-дослідницьких робіт учнів 

ліцею займають роботи, створені на замовлення підприємств 

різної форми власності, структур бізнесу та державних установ. 

Прикладом можуть слугувати дослідницькі проекти: 

«Створення сайту Дніпровсько-Орільського заповідника», 

«Обґрунтування розвитку сукцесій рослинності соснового лісу 

Дніпровсько-орільського заповіднику» на замовлення 

Дніпровсько-Орільського заповідника (виконала Обух Христина); 

«Енергозбереження сучасних вікон» на замовлення 

компанії «Стеклопласт» (виконав Єрємєєв Олександр); 

«Створення інтерактивних плакатів з хімії елементів» на 

замовлення хімічного факультету Дніпровського національного 

університету ( виконала Шеремет Аміра). 

Основними видами електронних інформаційних ресурсів 

освітнього призначення, які створюються у ліцеї та засновані на 

використанні результатів науково-дослідницької діяльності є: 

- інформаційно-пошукові та довідкові мультимедіа-

системи; 

- прикладні мультимедіа-енциклопедії; 

- мультимедіа-засоби для контролю і вимірювання рівня 

знань, умінь і навичок учнів; 

- електронні тренажери; 

- мультимедіа-засоби для математичного та імітаційного 

моделювання; 

- віртуальні лабораторії; 

- автоматизовані навчальні системи; 

- електронні мультимедіа-підручники;  

- інтелектуальні навчальні системи. 

Досвід педагогічного колективу в згаданій сфері став 

підґрунтям до використання різних форм навчальних проектів: 

від простих монопредметних до профільних, що відповідають 
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напрямам довузівської спеціалізації. Матеріали ліцею із 

застосування технології проектної навчальної діяльності внесені 

до «Енциклопедії інноваційних педагогічних технологій» 

журналу «Практика управління закладом освіти» (№ 1’2009р.) 

Щорічно досвід ліцею з цього питання успішно презентується 

на міжнародних виставках «Інноватика в сучасній освіті» та 

«Сучасна освіта в Україні».  

Одним з індикаторів обдарованості є дослідницька 

діяльність, яка передбачає не тільки наявність пізнавальної та 

пошукової активності, а й включає в себе аналіз учнем 

одержуваних результатів, оцінку на їх основі розвитку ситуації і 

прогнозування відповідно до цього своїх подальших дій. Прояву 

та реалізації дослідницької активності сприяє створена 

педагогами розвиваюче навчальне середовище. Важливість 

наявності такого підходу в навчанні та розвитку обдарованих 

має важливий практичний наслідок – робота з перспективними 

дітьми не обмежується складанням спеціальних програм 

навчання, а ставить на перше місце формування внутрішньої 

мотивації діяльності, системи духовно-моральних цінностей 

особистості. Ці якості дають можливість не тільки розвинути 

обдарованість у дітей, але зберегти талант у дорослих людей. 

Діяльність наукового ліцейського товариства 

«НаутіЛІТус», яке об’єднує всіх ліцеїстів і сприяє виявленню 

обдарованих учнів – результат успішної співпраці учасників 

навчального процесу ЛІТу. Внесення елемента дослідження в 

навчальну діяльність сприяє вихованню у ліцеїстів активності, 

ініціативності, допитливості, розвиває їхнє мислення, заохочує 

потребу дітей в самостійному пошуку. Пошуково-

дослідницький метод – залучення учнів до самостійних і 

безпосередніх спостережень – один з основних методів, що 

застосовуються у вихованні майбутніх науковців.  
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Члени товариства беруть активну участь у роботі 

секцій Дніпропетровського відділення Малої Академії Наук 

України, є учасниками міжнародних конкурсів «Мирний 

космос», «Зоряний шлях», що проводяться Національним 

аерокосмічним центром освіти молоді, щорічно беруть 

участь у літніх школах МАН.  

Завдяки співпраці Дніпровського ліцею інформаційних 

технологій з виробничим об’єднанням «Південний 

машинобудівний завод» та Дніпропетровським національним 

університетом імені Олеся Гончара 25 грудня 1998 року було 

створено аерокосмічний центр ліцею. Протягом свого 

існування центр займається науково-просвітницькою роботою, в 

ньому проводяться зустрічі з видатними людьми космічної 

галузі, космонавтами, працівниками конструкторського бюро 

«Південне», випускається науково-популярний журнал 

«Фотон». Керує центром викладач фізики та астрономії вищої 

категорії Козлова Тетяна Іванівна. 

Обдаровані учні охоче займаються дослідницькою 

роботою. У збірниках є дослідження, які неважко уявити на 

сторінках наукового видання. Всього у перелічених збірниках 

представлено біля 30 статей, причому є автори, що друкувалися 

двічі! Основи цих статей – курсові та кваліфікаційні роботи 

ліцеїстів. Всі ці роботи було представлено на щорічних 

обласних конкурсах науково-дослідницьких робіт учнів Малої 

академії наук України. Серед авторів є переможці 

Всеукраїнських конкурсів МАН, стипендіати Президента 

України, а двоє з них отримали документи, що засвідчують 

оригінальність розроблених ними алгоритмів. Теми робіт – 

розробка та модифікація алгоритмів, моделювання фізичних 

явищ, математичне моделювання. Як сказано у передмові до 
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першого випуску «МІФу»: «Найкраща освіта – самоосвіта. 

Найкраща самоосвіта – дослідницька робота». 

Створення індивідуальних програм, пошуково-

дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, 

проектна діяльність, різноманітні освітні курси, використання 

комплексних профілів із застосуванням інформаційних 

технологій є структурними компонентами інтелектуального 

середовища, необхідного для розвитку обдарованої дитини у 

ЛІТі. Перераховані способи організації роботи з обдарованими і 

здібними дітьми можна охарактеризувати як інноваційні методи 

в організації навчально-виховного процесу в умовах 

становлення інформаційного суспільства. 

Виявлення обдарованих дітей у ліцеї тісно пов’язане із 

завданнями їх навчання і виховання, а також з наданням їм 

різносторонньої допомоги і підтримки. 

Навчальні плани для навчання інтелектуально обдарованих 

дітей включають вивчення широких (глобальних) тем і проблем, 

що дозволяє враховувати інтерес обдарованих дітей до 

універсального і загального, їх теоретичну орієнтацію та 

бачення власного майбутнього. 

У навчанні застосовується міждисциплінарний підхід на 

основі інтеграції тем і питань, що належать до різних галузей 

знань. Це дозволяє стимулювати прагнення обдарованих дітей 

до розширення і поглиблення своїх знань, а також розвивати їх 

здібності у пошуку рішень на стику різних типів знань, у 

максимальній мірі враховуються інтереси обдарованої дитини і 

заохочується поглиблене вивчення тем, обраних самою 

дитиною. 

Ми намагаємось забезпечувати гнучкість і варіативність 

навчального процесу з точки зору змісту, форм і методів 

навчання, передбачати наявність і вільне використання 
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різноманітних джерел і способів отримання інформації (у тому 

числі через комп’ютерні мережі); включати елементи 

індивідуалізованої психологічної підтримки і допомоги з 

урахуванням індивідуальної своєрідності особистості кожного 

обдарованої дитини.  

У ліцеї існує система підтримки обдарованих учнів – 

відповідно до Положень про виплати стипендій та премій учням 

– переможцям олімпіад, конкурсів, турнірів та їх викладачам 

благодійним фондом «Майбутнє освіти» виплачуються премії та 

одноразові грошові винагороди. Витрати, пов’язані з участю 

ліцеїстів у всеукраїнських інтелектуальних змаганнях також 

оплачуються за рахунок ліцею. Моральне стимулювання і 

підтримка обдарованих учнів впроваджуються постійно: існує 

«Дошка ліцейської слави», щорічно у Палаці студентів 

Дніпровського національного університету проводиться свято 

«Квітневий зорепад», де нагороджуються переможці 

інтелектуальних та творчих змагань. 

Активно працює Рада ліцею, яка в своїй роботі керується 

Наказом Міністерства освіти і науки України N 159 від 

27.03.2001 «Про затвердження Примірного положення про раду 

загальноосвітнього навчального закладу». 

До складу Ради входять представники від кожної з груп 

учасників навчально-виховного процесу. Одним з провідних 

завдань Ради є підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та 

приватними інститутами; підтримка громадських ініціатив щодо 

вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і 

дослідно-експериментальної роботи педагогів. 

З цією метою Рада ліцею спланувала свою роботу таким 

чином, щоб на засіданнях обговорювати питання, які могли б 

допомогти у реалізації завдань дослідницько-експериментальної 
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діяльності учнівської молоді. Так, зокрема, регулярно 

заслуховуються звіти учнів з питань експериментальної та 

дослідницької роботи, розглядаються проблеми, знаходяться 

можливі способи їх вирішення. Підтримуючи талановитих та 

здібних учнів, Рада ліцею на своїх засіданнях за участю 

адміністрації обговорює питання щодо надання таким учням 

стипендій за високі показники у навчанні та громадській 

діяльності. Щосеместру визначаються ліцеїсти, які за своїм 

навчальним рейтингом можуть претендувати на нагороди. 

Головним змістом дослідження в сфері освіти є те, що 

воно є навчальним. Якщо в науці головною метою є 

виробництво нових знань, то в освіті ціль дослідницької 

діяльності – у придбанні учнем функціональної навички 

дослідження як універсального способу освоєння дійсності, 

розвитку здатності до дослідницького типу мислення, 

активізації особистісної позиції учня в освітньому процесі на 

основі придбання суб’єктивно нових знань ( тобто самостійно 

одержуваних знань, які є новими і особистісно значимими для 

конкретного учня). Викладачі Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара успішно працюють над 

розвитком ініціативи ліцеїстів, здатності застосовувати 

теоретичні знання в практичній роботі, активно залучають 

здібних учнів до розв’язання наукових проблем, що мають 

важливе значення для теорії та практики. 

Що дає дітям саме такий підхід до вивчення предметів? 

Ефект від нього не можна виміряти якимись цифрами, середніми 

балами, призовими місцями (предметні олімпіади, зрізи знань, 

екзамени тощо). Можливо, якщо всього цього не робити, 

звільняється час для того, щоб попрацювати над певними 

вміннями, навичками, підвисити якісь формальні показники… 
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Але ж досвід роботи нашого ліцею свідчить про те, що подібне 

прилучення, наприклад, до математики має позитивний 

результат, бо надає дитині можливість не тільки оволодіти 

традиційним набором вмінь та навичок, розглядати математику, 

як навчальну дисципліну. Воно дає можливість подивитись на 

математику, як на концептуальну основу уявлень про всесвіт. 

Можливо тому серед випускників ліцею так багато науковців. 

Такий системний, науковий підхід у вивченні практично всіх 

предметів дозволив багатьом з них захистити кандидатські 

дисертації, а ліцеїстці з першого випуску Стукало Н. захистити у 

32 роки докторську дисертацію. Очевидно, не всі наші 

випускники стають науковцями. Але переважна більшість з них 

по-перше, вбирає в себе цей ґрунтовний підхід для будь-якої 

подальшої професійної діяльності. По-друге, отримують 

справжнє задоволення від навчання!  

Цілком очевидно, що ліцей не в змозі забезпечити учня 

знаннями на все життя, але ми можемо і повинні озброїти його 

методами пізнання, сформувати пізнавальну самостійність. 

Залучення учнів до виконання творчих навчально-дослідних 

робіт має глибокий виховний характер. Воно сприяє розвитку 

цілеспрямованості, працьовитості та сили волі, формуванню 

прагнення до пізнання, самостійності мислення, наукового 

світогляду. Самовираженню особистості в навчально-

пізнавальному процесі сприяє створення ситуацій творчої 

активності. Ніщо не замінить дитині насолоди від власної 

творчості, яке доставляє радість, стимулює процес мислення, 

сприяє задоволенню естетичних потреб і показує внутрішню 

красу пізнання. 
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Башлик Г.М.  

 

ЯК ГОТУЮТЬСЯ УСПІШНІ МАНІВЦІ 

 

Кожна дитина неповторна і обдарована по – своєму. 

Потенційна обдарованість проявляється і розвивається за 

сприятливих умов. Такими сприятливим умовами є ті, що 

задовольняють всі рівні потреб і виводять дитину на найвищий 

щабель – самореалізація. Тому, врахувавши теорію множинних 

інтелекті (9 видів інтелекту), потреби наявних мотиваційних 

рівнів, сферу прояву інтелектуальної обдарованості, ресурсний 

потенціал всіх суб’єктів освітнього процесу та можливості 

громадського простору в закладі створене освітнє середовище, 

що є комплексним і діє як динамічна система, дозволяючи 

забезпечити цілісне благополуччя учнів та реалізацію 

можливостей кожної дитини.  

Освітнє середовище нашого закладу є: 

мотивуючим – створено систему мотивуючих впливів на 

отримання значних результатів; 

стимулюючим – забезпечено різнорівневі засоби впливу, 

які спеціально спрямовані на посилення мотивації; 

профорієнтованим – націленим на свідомий вибір 

майбутнього фаху; 

просоціальним – у своїй цілісності націлюючи учнів на 

соціально значущі результати своєї діяльності; 

розвивальним – для всіх сфер обдарованості створено 

систему роботи для розкриття потенціалу кожної дитини та 

забезпечено занурення у сферу, що є цікавою для неї та надає 

можливість реалізувати власні ідеї. 

Узгоджена система роботи між І, ІІ та ІІІ ступенями 

загальноосвітнього закладу та психологічної служби сприяє 
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пошуку учнів, зацікавлених науками про Землю. Тож підготовка 

розпочинається ще із закладу І ступеня підчас вивчення 

природознавства та участі в олімпіадах з природознавства, а 

також при виконанні міні–проектів, спрямованих на розвиток 

дослідницьких навиків.  

Отже, система роботи закладу багато ступенева і 

розпочинається уроком. Тому вчителю необхідно зацікавити 

своїм предметом, вмотивувати на вивчення, націлити на 

розуміння причино – наслідкових зв’язків між явищами та 

процесами в природі та суспільстві. Важливою умовою є єдиний 

підхід до визначень, понять та перенесення знань із однієї 

площини в іншу – це праця всього колективу закладу. 

Пріоритетне використання проблемно-пошукового методу 

викладання та краєзнавчого принципу пізнання матеріалу, які 

сприяють розвитку навиків творчої навчально–пізнавальної 

діяльності учнів. 

Але сам урок на сто відсотків не задовольняє потреби 

дитини у пізнанні. І тут на допомогу приходять позаурочна 

діяльність. Тому акцент робиться на насиченій, цілеспрямованій 

та узгодженій позаурочній роботі. 

Перший вектор, спрямований на умови для застосування 

набутих знань на практиці, в межах можливостей закладу, 

громади, місцевості. Так для учнів 5-7 класів у співпраці «Схід 

ГЗК» було розроблено проект «В дитинстві відкриваєш материк, 

котрий назветься потім Батьківщина», в якому поєднано 

вивчення теорії на уроках географії та практичне відпрацювання 

в природних умовах. Це робота на місцевості: орієнтування 

спочатку в парку, а потім у Ганнівському лісі та Козаковій дачі, 

дослідження нашарувань порід у місцевих кар’єрах. 

Для активних і фізично підготовлених учнів розроблені 

вело маршрути рідно краєм «Турне трьох річок», «Місцями 
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історичної слави», «Місцевість навкруги», що дозволяють з 

одного боку вивчати матеріали відповідно до отриманого 

проблемно-пошукового листа, з іншого – мотивувати інших до 

активної діяльності. 

Для учнів 7-9 класів традиційною є практика виїздів на 

Ерастівську досліду та Комісарівську метеорологічну станції, 

Ерастівський гранітний та Жовторічанські залізорудні кар’єри. 

Всі виїзні екскурсії мають цільове спрямування: кожна дитина 

має особисте дослідницьке завдання та групове. Отримані 

результати захищаються і аналізуються відповідно до плану. 

Таким чином виявляються учні з високою успішністю у 

виконанні конкретних видів діяльності, які мають великий обсяг 

предметно – специфічних знань, здобувається практичний 

досвід роботи у відповідній предметній галузі. 

Для учнів 9-11 класів практикуються виїзди на базу 

«Інтерпайп» та інші провідні підприємства регіону для 

усвідомлення та отримання практичних навиків різних 

виробничих процесів, які вони мають пояснити під час занять у 

Профорієнтаційному центрі та на гуртку. 

Другий вектор, спрямований на поглиблення академічних 

знань та вміння передавати знання іншим, не боятися ділитись 

досвідом і відповідати на запитання. З цією метою 

використовується практика екскурсійної діяльності. Учнями 

розроблено екскурсійні маршрути містом, готуються 

екскурсоводи, проводяться екскурсії для учнів закладу та гостей 

міста. Вчитель завжди супроводжує своїх вихованців під час 

екскурсії з наступним аналізом що вдалось, а що потрібно 

допрацювати. Таким чином учні адаптуються до публічних 

виступів та легко можуть знайти відповіді на запитання, які 

можуть з’явитися. 
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Крім того, з цією метою, проводиться літня школа (2 

тижні). Діяльність літньої школи має подвійне спрямування: на 

базі закладу – для учнів, які тільки розпочинають займатись у 

географічному гуртку та виїзні – для учнів  

9-11 класів, які мають глибоке зацікавлення предметом та 

активно ведуть дослідницьку діяльність. 

В межах міста робота організовується навколо 

вирішування задач соціального, економічного, практичного 

спрямування та занять з англійської мови, бо подальша робота в 

географічному гуртку вимагає вміння працювати з 

міжнародними джерелами та представити свою роботу 

англійською мовою. 

Літня школа у природі проводиться під егідою МАН з 2007 

по 2011 рік у Криму, в селищі Канака, з 2014 року – в місті 

Бердянськ, а самостійна – з 2011 року у Карпатах. 

Отже, плюсами роботи літніх шкіл є глибоке практичне 

вивчення різних видів ландшафтів: як природних так і 

антропогенних, а також природних та суспільно-економічних 

явищ та процесів, що в них відбуваються, усвідомити роль 

географії у розв`язанні проблем суспільства, можливість 

опанувати навички дослідження як універсального способу 

засвоєння дійсності; мати можливість розвинути здатність до 

дослідницького типу мислення. 

Третій вектор, спрямований на створення можливостей до 

здійснення учнями проектної діяльності щодо вирішення різних 

проблем місцевого, регіонального, глобального характеру та 

вміння вести наукову дискусію та здійснювати 

самопрезентування. Найкраще на це спрямовують турнірні 

технології. Вони забезпечують навчання співробітництву, 

досягнення групових цілей та успіху всієї групи, якого можна 

досягти тільки внаслідок самостійної роботи кожного члена 
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групи(команди) в постійній взаємодії з іншими членами цієї ж 

групи при роботі над темою(проблемою), питанням, яке 

підлягає вивченню. 

Найвищим рівнем досягнень є участь у Всеукраїнському 

турнірі юних географів. 

21 запитання проблемного характеру з найактуальніших 

тем сьогодення(ще не розкритих до кінця науковцями планети), 

пропонуються якраз науковцями, які учні мають дослідити 

розкрити і аргументувати власну позицію. Крім того, процедура 

захисту є досить складною. Команда із п’яти учнів повинна 

вільно володіти науковою і фаховою термінологією, фактичним 

матеріалом, вміти опонувати, рецензувати і аналізувати доповіді 

інших команд на зазначену тематику.  

Учні нашого закладу беруть участь у ТЮГ з 2006 року ї що 

річно команда перемагає в області, посідаючи перше місце і 

результативно представляє її на Всеукраїнському рівні (із 

дванадцяти турнірних змагань, лише три були для закладу без 

перемоги). 

Четвертий вектор роботи, спрямований на поглиблення 

теоретичних та практичних географічних знань, вмінь та 

навичок, на основі опрацювання завдань ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських олімпіад попередніх років та результативна 

активізація учнівської участі в олімпіадах різних рівнів та 

масове залучення до Інтернет-олімпіад. У 2018 році брали 

участь вісімдесят шість учнів 7-11 класів із них тридцять двоє 

стали переможцями Всеукраїнського рівня. 

П’ятий вектор – робота з учнями, які цілеспрямовано 

прагнуть займатись науковою діяльністю і готуватися до 

членства у МАН. У 1999 році заклад звернувся до географічного 

факультету ДНУ імені Олеся Гончара з проханням 

започаткувати роботу відділення «Наук про Землю». З тих пір 
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співпраця ДНУ та МАН набирала обертів у секції 

«Ландшафтознавство та краєзнавство». Щороку, в середньому, 

шість учнів закладу були переможцями другого етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН та один учень ставав 

переможцем Всеукраїнського рівня. 

За результатами роботи в 2015 році, на базі закладу КЗЗСО  

І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради, відкрито 

географічний гурток «Наукові дослідження в галузі географії» 

КПНЗ «МАНУМ» ДОР »», а в 2017 році заключено цільові 

угоди про співпрацю з географічним факультетом Київського 

національного університету імені Т.Г. Шевченка та 

Національним технічним університетом «Дніпровська 

політехніка», викладачі, яких проводять для учнів 

консультування та здійснюють науковий супровід підготовки 

робіт до захисту в МАН, наукове консультування, рецензування 

учнівських робіт та можливість користуватися науковою базою 

Вишів. Також упроваджено практику наставництва 

випускниками закладу, які займаються науковою роботою у 

закладах вищої освіти.  

В останні роки було розширено спектр секційної участі у 

МАН, зокрема у секціях «Кліматологія та метеорологія», 

«Геологія», «Гідрогеологія». 

І ось, як наслідок цієї багатовекторної, системи роботи є 

успіх на Всеукраїнському рівні: 2018 рік – три переможці 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у трьох секціях 

відділення наук про Землю. 

Шостий вектор – це участь учнів у регіональних та 

міжнародних студентсько-учнівських конференціях молодих 

вчених. З 2010 року учні є учасниками регіональних 

конференцій «Дні науки», 3 2016 року учні закладу беруть 

участь у Міжнародних наукових студентських конференціях 



193 
 

«Україна очима молодих» напрям економічне зростання регіону: 

природні, трудові та інвестиційні чинники» (м. Львів,  

7-17 травня 2016 р.; 2-6 травня 2018 р.). В 2018 році учня  

11 класу було долучено до складу делегації студентів 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» для участі у Міжнародній науковій студентській 

конференції «Дні геології у Європі», яка проходила у Польщі 

(м. Краків, 9-19 травня 2018 р.), де представлення робіт та 

спілкування відбувалось на англійській мові. 

В цілому вся система роботи урочної та позаурочної 

синергетичний ефект: щорічно двадцять учнів стають 

переможцями обласних змагань з географії (олімпіади, турнір, 

МАН) та вісім учнів переможцями Всеукраїнського рівня;  

75% випускників здають ЗНО з географії на високому рівні  

(182-199 балів) стають студентами провідних Вишів України з 

географічних та економічних спеціальностей та міжнародних 

відносин, картографії, землевпорядкування. 
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