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В статті розглядаються принципи та умови організації науково-дослідної роботи учнів, 
обґрунтовуються методи та організаційні форми цього важливого виду навчально-виховної 
діяльності. Розробка та впровадження цих методів сприяє підвищенню самостійності, 
відповідальності за результати діяльності, створює умови ефективної самореалізації учнів, 
актуалізації їх індивідуальних здібностей. 

 
 
Останнім часом перед науковим 

педагогічним загалом України постала 
гостра проблема розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу молоді, який забезпечу-
ватиме згодом не тільки конкуренто-
спроможність майбутніх суб�єктів соці-
ально-економічної діяльності на внут-
рішньому та міжнародному ринках 
праці, а й раціональність поведінки; 
готовність ставити і розв�язувати дос-
лідницькі завдання; найповнішу реалі-
зацію творчих здібностей молодої лю-
дини [1]. У багатьох наукових публіка-
ціях провідних вчених найголовнішою 
метою освіти наголошується не стільки 
вивчення засад класичних фундамен-
тальних наук (математики, фізики, хімії 
тощо), скільки загальний інтелектуаль-
ний розвиток особистості (І.Бех, М.Єв-
тух, І.Зязюн, П.М�ясоїд, Н.Ничкало, 
З.Слєпкань, О.Тягло та інші). Сучасні 
вчені актуалізують необхідність форму-
вання в учнів таких якостей мислення, 
що необхідні для повноцінного 
функціонування людини в сучасному 
суспільстві, для динамічної адаптації 
особи в умовах реформування соціаль-
но-економічної, політичної, правової 
сфери України. Вирішенню цього важ-
ливого завдання, безумовно, сприятиме 

підвищення ефективності організації 
науково-дослідної роботи учнів. 
На наш погляд, в організації нав-

чально-дослідницької роботи учнів 
можна умовно виділити два напрямки. 
По-перше, це � навчально-дослід-

ницька діяльність учнів на уроках, 
основними організаційними формами 
якої є проблемні уроки, навчальні семі-
нари, практичні і лабораторні заняття.  
По-друге, це � позаурочна дослід-

ницька діяльність учнів, основними 
організаційними формами якої є рефе-
ративна робота, проектна робота, курсо-
ві роботи, наукові праці в рамках все-
українських конкурсів, ігри і змагання 
(математичний бій, інтелектуальний 
марафон та інші), наукові конференції. 
Оскільки, найважливішою умовою 

розвитку творчих здібностей учнів є 
усунення домінуючої ролі педагога, то 
вчителю необхідно навчитися бути 
консультантом. Як би не було важко 
утриматися від підказок, важливо допо-
могти учнем актуалізувати і сформулю-
вати виникаючі в перебігу дослідження 
питання і постаратися лише відповідати 
на питання учнів. Досвідчений настав-
ник, безумовно, зможе керувати цим 
процесом. В організації дослідницької 
діяльності учнів природно виділити такі 
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основні етапи, як діагностика, постанов-
ка проблеми, безпосереднє виконання 
роботи, підсумовування результатів. 
Роль педагога на кожному з цих етапів 
має свої особливості. Якщо на етапі 
діагностики при виявленні учнів схиль-
них до самостійної дослідницької робо-
ти і які демонструють здібності, роль 
учителя є домінуючою, то при поста-
новці задачі дослідження учитель уже 
виступає в ролі консультанта, його роль 
не повинна бути домінуючою.  
Необхідно враховувати особисті ін-

тереси учня. На третьому етапі учню 
надається максимальна самостійність, 
учитель лише допомагає координувати 
напрямок дослідницької діяльності. На 
етапі підбиття підсумків в ідеалі учень і 
вчитель повинні бути рівноправними 
партнерами. При оцінці отриманих 
результатів, обраних методів досліджен-
ня найціннішим є саме самоаналіз, 
самооцінка учнем своєї роботи. Доціль-
но залучати учнів до таких форм роботи 
як випуск шкільного наукового журна-
лу, оформлення виставки, творчий звіт 
по експерименту, захист або реферат 
дослідницької роботи. 
Безумовно, організація дослідниць-

кої роботи учнів висуває особливі вимо-
ги до педагога, серед яких ми б хотіли 
виділити: позитивне ставлення до дити-
ни; прояв поваги до особистості і 
підтримка почуття власної гідності в 
кожному; визнання права особистості 
бути несхожою на інших; надання права 
на свободу вибору; оцінка не особистос-
ті дитини, а його діяльності, вчинків; 
облік індивідуально-психологічних 
особливостей кожного учня [2]. 
Зауважимо, що якщо в науковому 

дослідженні головною метою є одер-
жання об'єктивно нового результату, то 
метою навчальної дослідницької діяль-
ності виступає скоріше набуття навичок 
дослідження як універсального способу 
освоєння дійсності, розвиток здатності 
до дослідницького типу мислення, акти-
візація особистісної позиції на основі 
придбання нових знань [2]. Під новими 

знаннями тут ми розуміємо самостійно 
одержувані знання, що є новими і осо-
бистісне значимими для конкретного 
учня. Цінність навчальної дослідницької 
діяльності в тому, що вона пов'язана з 
розв�язанням творчої, дослідницької 
задачі з заздалегідь невідомою відповід-
дю і припускає наявність основних ета-
пів, характерних для дослідження в 
науковій сфері.  
У традиціях науки загальноприй-

нято, щоб дослідження проходило нас-
тупні основні етапи: постановка проб-
леми, вивчення теорії, присвяченій да-
ній проблематиці, підбір методик дос-
лідження і практичне оволодіння ними, 
збір власного матеріалу, його аналіз і 
узагальнення, науковий коментар, влас-
ні висновки [3].  
Очевидно, що особливістю учнівсь-

кої дослідницької роботи є невизначе-
ність результату, що можуть дати дос-
лідження, а також те, що це творча ро-
бота, виконана за допомогою коректної 
з наукового погляду методики, що має 
отриманий за допомогою цієї методики 
власний експериментальний матеріал, 
на підставі якого робляться аналіз і 
висновки про характер досліджуваного 
явища. Текст учнівської дослідницької 
роботи, як і наукової праці повинен 
відрізнятися своєю логічністю. Тому 
для того, щоб учні успішно здійснювали 
дослідницьку діяльність їх необхідно 
ознайомити з основними законами логі-
ки. Це, у першу чергу, закон тотожності 
� предмет висловлення в межах одного 
міркування повинен залишатися незмін-
ним, тобто А є А (А=А), де А � вислов-
лення. Усі поняття і судження повинні 
носити однозначний характер, що 
виключає двозначність і невизначеність 
(підміну понять). Також учні повинні 
розуміти і застосовувати закон проти-
річчя: не можуть бути одночасно істин-
ними два висловлення, одне з яких щось 
стверджує, а інше заперечує те ж саме. 
Закон стверджує: "Невірно, що А і не А 
одночасно істинне". Закон виключеного 
третього говорить про те, що з двох 
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суперечливих одне одному суджень 
одне істинне, а інше хибне, третього не 
може бути (А є або В, або не В), вимагає 
послідовності у викладі фактів і не 
допускає протиріччя. Корисним є також 
закон достатньої підстави: усяка істинна 
думка має достатню підставу. Достат-
ньою підставою якої-небудь думки 
може служити будь-як інша думка, з 
якої з необхідністю випливає істинність 
даної думки. Усяке судження повинне 
бути досить обґрунтованим, перш ніж 
бути прийнятим за істину. У перебігу 
проведення дослідження учні повинні 
прагнути виходити з основних законів 
логіки і не порушувати їх.  
Крім власне дослідницьких робіт 

результатом пошукової діяльності мо-
жуть бути й інші типи учнівських робіт: 
реферативні � написані на основі 
декількох літературних джерел, що 
припускають зіставлення даних різних 
джерел і на основі цього власне 
трактування поставленої проблеми; 
експериментальні � написані на основі 
виконання експерименту, описаного в 
науці і відомому результаті, але що має, 
самостійне трактування особливостей 
результату залежно від зміни вихідних 
умов, описові � спрямовані на спостере-
ження і якісний опис деякого явища. 
Оскільки дослідницька робота учня 

повинна демонструвати відповідні знан-
ня й уміння в сфері конкретних дослід-
жуваних предметів, уміння працювати з 
першоджерелами, здатність до система-
тизації і структурування отриманого 
матеріалу, уміння узагальнювати, роби-
ти висновки, зіставляти різні умовиво-
ди, давати оцінку подіям і явищам, то 
необхідно допомогти учнем опанувати 
цільною схемою дослідницького пошу-
ку. Ця схема, на наш погляд, повинна 
містити в собі постановку проблеми 
(вибір теми дослідження); обґрунтуван-
ня актуальності обраної теми; постанов-
ку мети і конкретних задач досліджен-
ня; визначення об'єкта і предмета 
дослідження, висування гіпотез; вибір 
методу (методики) проведення дослід-

ження; пошук можливих варіантів роз-
в'язання проблеми; збір матеріалу, уза-
гальнення отриманих даних; опис про-
цесу дослідження; обговорення резуль-
татів дослідження; формулювання вис-
новків і оцінку отриманих результатів; 
підготовку звіту (повідомлення, допо-
відь, макет і т.ін.) і його захист. На 
захисті учень безпосередньо в доповіді і 
при її обговоренні повинен показати, що 
він може коротко і ясно викладати свої 
думки, аргументовано відстоювати ідеї, 
вести дискусію.  
Наш досвід організації науково-

дослідної роботи учнів показує, що 
найбільш частою помилкою є вибір 
широких тем � робота над такими тема-
ми, як правило, виявляється поверхне-
вою і не цілком завершеною через вели-
ку кількість наявного матеріалу. Роботи, 
присвячені вузьким темам проробля-
ються більш глибоко і детально.  
Ми вважаємо, що вибираючи тему 

дослідження, учень повинен керуватися 
декількома правилами: тема повинна 
бути цікава, повинна захоплювати, від-
повідати схильностям учня; тема повин-
на мати прикладну спрямованість, 
рішення її повинне принести реальну 
користь (одержання нових корисних 
знань, умінь, навичок, розвиток інтелек-
ту); тема повинна бути оригінальною, 
містити елемент несподіванки, незви-
чайності, формувати здатність нестан-
дартно дивитися на традиційні предме-
ти і явища; тема повинна бути «здій-
сненною», доступними літературні дже-
рела, обрані методи повинні відповідати 
можливостям учня.  
Оскільки початковим етапом будь-

якого дослідження є обґрунтування 
актуальності обраної теми, то головне 
показати учню сутність проблемної 
ситуації, пояснити, для чого проводить-
ся дослідження. Формулювання проб-
лемної ситуації � важлива умова актуа-
лізації теми дослідження. Сформулюва-
ти проблему дослідження � означає, 
показати уміння відокремити головне 
від другорядного, з'ясувати те, що уже 
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відомо і що поки невідомо про предмет 
дослідження. Від обґрунтування акту-
альності учні повинні переходити до 
формулювання мети дослідження. При 
цьому висунута мета повинна бути яко-
мога більш конкретизованою. Після ви-
ділення мети необхідно вказати на кон-
кретні задачі, які мають бути розв'язані 
(вивчити, описати, установити, з'ясува-
ти, вивести формулу і т.п.). 
Зупинимося на найважливішій, на 

наш погляд, проблемі � об'єктивній 
оцінці науково-дослідної діяльності 
учнів. 
Учитель повинен чітко й аргументо-

вано, оцінюючи роботу, дати відповіді 
на наступні питання: чи актуальна 
робота, у якому ступені учень набув 
навичок добору, обробки й оформлення 
наукової літератури, якою була ступінь 
самостійності учня в період проведення 
дослідження й обробки його резуль-
татів; чи містить робота оригінальні 
наукові або цікаві для практики резуль-
тати; чи отримав учень достатню 
теоретичну підготовку й уміння вико-
ристовувати свої знання при вирішенні 
конкретних дослідницьких задач, які 
позитивні сторони і недоліки має 
робота? 

Отже, висвітлюючи методи і техно-
логічні форми організації науково-
дослідної роботи учнів, ми закликаємо 
вчителя не забувати, що головна задача, 
яку вирішує учнівська дослідницька 
діяльність � це розкриття творчого, 
інтелектуального потенціалу молодої 
людини. Неодмінною якістю кожної 
сучасної людини є здатність до набуття 
навичок пізнання світу за допомогою 
дослідження. Якщо в учня прокинулася 
�спрага� дослідження, якщо він, досяг-
ши визначеної вершини, пов'язаної з 
реальною дослідницькою роботою, зміг 
побачити нові обрії своїх досліджень, 
якщо в учня виникло прагнення рухати-
ся далі шляхом наукових пошуків, це й 
означає, що головна мета організації 
науково-дослідної роботи вчителем 
досягнута.  
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формы этого важного вида учебно-воспитательной деятельности. Разработка этих 
методов способствует формированию самостоятельности, ответственности за 
результаты деятельности, создает условия эффективной самореализации учащихся, 
актуализации их индивидуальных способностей. 

 
Summary. Dzundza A., Tsapova S. TO PROBLEM OF THE ORGANIZATION THE 

RESEARCH ACTIVITY OF PUPILS IN MODERN SCHOOL. Principles and conditions 
to organization pupils� research work are considered in article, methods and organizing 
forms of this important type the scholastic-unbringing activity are motivated. Development of 
these methods promotes shaping to independance, responsibility for results of activity. It 
creates condition of efficient self-realization of pupils, actualizations their individual abilities. 
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