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Стаття присвячена проблемі формування і розвитку науково-дослідницької активності учнів � 
членів МАН. Як один з шляхів вирішення вищевказаної проблеми пропонується використання 
лабораторій як нової форми організації науково-дослідницької діяльності учнів в рамках МАН. 
Розглядаються методичні особливості та основні принципи організації роботи лабораторій. 

 
 
Сучасний стан суспільно-політичного 

та економічного розвитку, перехід від 
постіндустріального до інформаційного 
суспільства вимагає не просто все більше 
кваліфікованих спеціалістів, а фахівців, які 
здатні були б приймати самостійні, відпо-
відальні рішення, швидко орієнтуючись в 
оточуючому середовищі. Такий стан по-
требує серйозної математичної підготовки, 
яка давала б можливість математичними 
методами досліджувати широкий круг но-
вих проблем, використовувати теоретичні 
досягнення на практиці. Звичайно, такому 
фахівцю необхідно принаймні правильно-
го загального розуміння того, що таке ма-
тематика і математична модель, в чому 
полягає математичний підхід до вивчення 
різноманітних явищ реального світу, як 
його можна використовувати та що він мо-
же дати.  
Принциповими моментами проблеми 

математичної освіти є: вибір обсягу та 
змісту математичних курсів, визначення 
цілей навчання, правильне поєднання ши-
роти і глибини викладеного матеріалу, 
строгості та наочності, тобто вибір най-
більш ефективних і раціональних шляхів 
навчання, і все це з урахуванням обмеже-
ного часу, який відводиться на вивчення 
математики.  
Відгуком на зазначену суспільну 

потребу є орієнтація освіти на ви-
користання принципів нової форми орга-

нізації навчальної роботи � лабораторії та 
на створення позашкільних закладів ново-
го типу, до яких належить Мала академія 
наук (МАН), для забезпечення всебічного 
розвитку особистості та її самовдоскона-
лення, яку було створено у 1993 році 
(постанова Колегії Міносвіти України від 
22.12.93 №19/3-9 та Президії Академії наук 
України №351), хоча ще у радянській 
Україні Мала академія наук була створена 
на базі Київського палацу дітей та юнацтва 
в 1949 році з ініціативи трьох організацій: 
Академії наук УРСР, міського відділу 
освіти Київського виконкому та Київського 
палацу піонерів і школярів. Втім потенціал 
Малої академії наук не використовується 
повністю. Розв�язання проблем самореалі-
зації учнів у сучасній дидактиці пов�язуєть-
ся з необхідністю засвоєння досвіду твор-
чої діяльності, а це, в свою чергу, потребує 
розвитку дослідницьких здібностей учнів. 
Питаннями розвитку розумових здіб-

ностей учнів, активізації їх творчої та пізна-
вальної діяльності, розкриття їхнього твор-
чого потенціалу при застосуванні традицій-
них засобів навчання займались В.І.Андрє-
єв [1], Д.Б.Богоявленська [4], В.В.Давидов 
[5], Ігнатенко М.Я. [6], О.М.Кабанова-Мел-
лер [7, 8], В.А.Крутецький [9], З.І.Слєпкань 
[12, 13] та інші. 
Методику навчання математики, зміс-

тове наповнення та дидактичне забезпе-
чення шкільного навчального процесу в 
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старшій школі досліджували Г.П.Бевз 
[2,3], А.М.Колмогоров, З.І.Слєпкань [12, 
13] та інші. 
Аналіз наявної психолого-педагогічної 

та методичної літератури показує, що хоч 
питаннями розвитку інтелектуального по-
тенціалу, творчих здібностей учнів на уро-
ках математики та поза ними займалась 
значна кількість дослідників, питання про 
нові форми організації позакласної роботи, 
розробка методичної системи розвитку ма-
тематичних здібностей учнів-членів МАН, 
що впливатимуть на розвиток творчих 
здібностей особистості, порівняно мало 
висвітлено. Хоча існують значні дидактич-
ні напрацювання стосовно методики поза-
шкільного навчання і виховання, на жаль 
відсутні методичні науково обґрунтовані 
рекомендації щодо цілеспрямованого вихо-
вання творчих та пошуково � дослідниць-
ких здібностей учнів в процесі такого 
навчання. 
Загальною тенденцією новацій є насам-

перед пошук нових форм і методів розвит-
ку обдарованих дітей саме в позакласній 
роботі. Відчувається скутість у межах тра-
диційного класно-урочного навчання: для 
розвитку особистості (як учня, так і вчите-
ля!) потрібне вільне спілкування, інтелекту-
альні змагання, інтелектуально збагачене 
середовище однодумців. Але системного 
підходу до поєднання позакласної пошуко-
вої діяльності з шкільним навчанням на 
рівні методики ще не сформовано.  
Для здійснення такого підходу 

необхідно усвідомити, що, окрім 
труднощів, пов�язаних з загальними 
проблемами шкільної та позашкільної 
освіти, об�єктивно існують певні 
перешкоди й складності при вивченні 
математики: 

� Програма загальноосвітньої середньої 
школи з математики в цілому звужується; 
зменшується кількість годин, відведених за 
навчальним планом на вивчення математи-
ки. Спілкування з учнем на рівні дискусій 
чи обмін думками з деякої теми найчастіше 
припадають на позаурочний час, що в тра-
диційному навчанні математики це рідко 

пов�язується з цілеспрямованою пошуко-
вою діяльністю. 

� Обмеженість навчальної програми та 
часу на вивчення математики виводить 
поглиблення навчання та пошуково-дослід-
ницьку діяльність учнів за межі уроку в 
середній загальноосвітній школі. Адже 
справжнє дослідження потребує багатьох 
спроб та помилок, довготривалого мірку-
вання, роботи з додатковою літературою, 
консультацій фахівців тощо. 

� Мала академія наук організаційно 
відокремлена від навчання в школі, програ-
ми для гуртків МАН розробляються само-
тужки керівниками гуртків. Оскільки нав-
чання математики в МАН обов�язково 
ґрунтується на шкільному курсі математики 
і не може розпочинатися �з нуля� (як це 
можливо, наприклад, в позашкільних закла-
дах і гуртках мистецького, технічного та ін-
шого спрямування), видається досить склад-
ним забезпечити якісне і ефективне навчан-
ня математики в МАН без ретельного узгод-
ження і взаємодії його з навчанням у школі. 

� Коли визначена мета навчання в 
МАН, то виникає природнє питання: як її 
досягти? Якою повинна бути методика 
викладання ? 
Проблема дослідження полягає в усу-

ненні суперечності, між існуванням систе-
ми позашкільних закладів нового типу 
(МАН) та відсутністю відповідного науко-
во-методичного забезпечення ефективного 
розвитку дослідницьких здібностей учнів 
при навчанні математики в діяльності Ма-
лої академії наук. Саме реалізація принци-
пів нової форми організації навчально-
методичної роботи � лабораторії створює 
більш ефективну діяльність Малої академії 
наук, яка за своїм статутом спрямована на 
створення системи навчання пошукової ро-
боти й розвитку дослідницьких здібностей 
учнів та дозволяє усунути такого роду 
суперечності. Ефективність навчання, як і 
усякої роботи, значною мірою залежить від 
організації. 
І. Лабораторія � це форма організації 

навчальної роботи, якій повинні бути при-
таманні:  
а) відносно постійний склад учнів; 
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б) різні форми організації пізнавальної 
діяльності;  
в) відсутність жорстких часових рамок; 
г) дослідницькі методи та спрямова-

ність процесу;  
д) широка можливість диференціації 

навчально-дослідницької діяльності та 
систематичність її здійснення. 
ІІ. Мета діяльності. Здійснення пошу-

ково-дослідницької, навчально-експеримен-
тальної діяльності учнів з урахуванням їх 
вікових психологічних особливостей, по-
дальший розвиток і укріплення їхньої 
суб�єктивності, трансформація і надалі роз-
виток навчальної діяльності як здійснення 
рубежу їхнього дорослішання. 
ІІІ. Декомпозиція мети: 
1) поглибити і розвинути сформовані 

раніше вміння дітей самостійно здобувати 
знання, визначити способи дій при розв�я-
занні навчальних задач; 

2) продовжити роботу по формуван-
ню вміння вести індивідуальну, групову і 
колективну навчально-дослідницьку та 
навчально-експериментальну роботу; 

3) поглибити процес навчального 
співробітництва за допомогою подальшого 
розвитку рефлективності; 

4) розвивати творче мислення учнів, 
їхні індивідуальні творчі здібності; 

5) реалізувати оптимальні можливості 
даної форми роботи для прояву інтелекту-
альної ініціативи, самостійної та гнучкості 
мислення; 

6) розвивати вміння спостерігати, ана-
лізувати, пояснювати дані спостережень, 
відокремлювати відомі факти від невідомих; 

7) поступово сформувати вміння про-
водити експеримент: постановка � пояснен-
ня � оформлення результатів; 

8) сформувати наприкінці навчання 
усвідомлення гносеологічного циклу: фак-
ти � модель � гіпотеза � наслідки � експе-
риментальна перевірка наслідків. Вміння 
здійснювати активний пошук на його 
окремих етапах; 

9) навчати відокремлювати головне у 
складних явищах, розвити вміння абстрагу-
ватися, аналізувати та узагальнювати мате-
ріал. 

ІV. Методичний механізм вирішення 
задач. Вводити учнів до навчально-дослід-
ницької та навчально-експериментальної 
діяльності необхідно поступово, відпра-
цювавши насамперед простіші навички 
дослідницької та експериментальної робо-
ти. Доцільно поширювати уявлення про 
постановку мети, планувати дослідження, 
спостереження, працювати з першоджере-
лами, організовувати експеримент. 

1) Колективна робота. Заняття прово-
дяться на підставі колективного досліджен-
ня проблеми і спрямовані на перевірку 
достовірності визначених закономірностей, 
положень, величин. Такого роду творчі за-
дачі частіше всього розраховані на трива-
лий час, який охоплює декілька занять у 
лабораторії. 

2) Парна і групова. Більш прості проб-
леми вирішуються протягом одного занят-
тя. Використовується парна та групова 
робота учнів по дослідженню тих чи інших 
проблем. Для найбільш обдарованих дітей 
розробляється система індивідуальних 
дослідницьких завдань. 

3) Реалізація ідей диференціації. Групо-
ва та парна дослідницька робота, при яких 
кожна група чи пара виконує роботу, яка 
відрізняється від інших дослідницьких 
задач, дозволяє реалізовувати ідеї диферен-
ціального підходу. З цією метою на почат-
ковому етапі роботи лабораторії в МАН 
більш складні дослідницькі задачі доруча-
ються більш підготовленим учням, а менш 
підготовлені розпочинають дослідження з 
розв�язання простіших проблем. Все це на-
дає можливість створити умови для внут-
рішньої диференціації дослідницької учбо-
во-пізнавальної діяльності учнів, розподі-
лити їх обов�язки. 

4)  Необхідні умови успішної діяльності 
лабораторії. Умовами успішного здійснен-
ня занять у лабораторії безумовно є глибокі 
знання, міцні навички і вміння учнів за 
тими розділами навчальних курсів, які 
складають теоретичну і практичну основу 
дослідження. Тому заняття у лабораторії у 
рамках МАН повинні передувати заняття, 
повторення, узагальнення і систематизація 
матеріалу. Крім цього, у ході здійснення за-



 
 
 

© Pihtar N.  
 

 

215

нять будуємо сумісну дослідницьку діяль-
ність таким чином, щоб учні змогли аналі-
зувати свої опорні теоретичні знання та 
навчальні дії, які були отримані раніше. 
Надзвичайно важливим при роботі лабора-
торії є дотримання визначеної послідовності 
та зв�язку тем досліджень, вони не нав�я-
зуються учням, їх зміст органічно відповідає 
формі знань. 

5)  Про колективний стиль управління. 
Дуже корисно в основу занять покласти 
колективний стиль управління, що значно 
розвиває колективно-розподільчу форму 
організації навчальної діяльності. З цією 
метою слід намагатись заохочувати учнів 
до вибору тем дослідження на альтерна-
тивній основі, до формування теми майбут-
нього дослідження, до планування занять 
гуртка в МАН. План кожного наступного 
заняття завжди є продуктом колективної 
думки, колективної волі. 

6) Умова проектування занять. Над-
звичайно важливо проектувати і здійсню-
вати заняття на альтернативній основі. 
Представляти до усвідомлення учнями різ-
них версій того, що необхідно буде вивчити, 
дослідити, засвоїти. У дитини повинен бути 
вільний вибір, вона повинна не тільки 
засвоювати навчальний матеріал, але й 
пізнавати самого себе, виробляти свою 
точку зору з приводу фактів і явищ. Всі 
заняття націлені на звернення учнів до своєї 
особистої діяльності, на процес досягнення 
мети. Без цього ніякого самовизначення 
особистості, підвищення відповідальності 
учня просто не відбувається. 

7) Про самооцінку та успіх. Надзви-
чайно корисним є розвиток в учнів 
прагнення до диференційованої самооцін-
ки, яка повинна відображати: 
а) вміння ставити задачу; 
б) використовувати різні способи її 
розв�язання;  
в) контролювати себе;  
г) рефлексувати свої дії;  
д) знаходити засоби дослідження.  
Уся організація роботи лабораторії у 

рамках МАН повинна вести учня до успіху, 
тобто вселяти надію. Це потребує при 
виборі теми дослідження ретельного 

урахування можливостей кожного 
�дослідника�, а також детальної розробки 
варіантів оперативної індивідуальної 
допомоги з боку викладача Малої академії 
чи керівника, а також обстановки довіри та 
співробітництва. 

V. Формування мислення. Робота ди-
тини в лабораторії у рамках МАН сприяє 
формуванню наступних засобів творчого 
мислення: 
Група 1. Варіанти розмірковувань. При-

пускати � співставляти � співставляти і по-
рівнювати � екстраполювати � пропонувати. 
Група 2. Варіанти стратегій. Продовжи-

ти в тому ж напрямку � продовжити і по-
ширити � змінити напрямок � співставити з 
попереднім � співставити з майбутнім. 
Група 3. Варіанти тактики. Перевірка 

наслідків � розвинути думку � розподілити 
дії � розподілити на компоненти � переві-
рити можливу причину. 
Група 4. Варіанти відносин. Виявити за-

лежність � перевірити невідповідність � 
порівняти з раніше відомим. 
Група 5. Варіанти перешкод. Обійти 

перешкоду � перевірити перешкоду � діяти 
в одному, двох чи кількох напрямках. 
Всі ці форми протягом навчання широ-

ко використовуються для формування у 
дослідників таких якостей мислення як: 

1. Проблемність � здатність на почат-
ковому етапі виявити труднощі і визначити 
шляхи їх подолання. У зв�язку з цим бажа-
но проводити більше занять у формі деяко-
го відкриття, а не тільки посередництвом 
простої передачі ідей, давно відомих 
фактів.  
        В першу чергу треба зіткнути учня з 
незнаннями � для цього на першому етапі 
слід створити проблемну ситуацію, а потім 
поступово пере формулювати її в деяку 
загальну проблему, щоб наступні заняття 
вже починалися з готової проблеми, бажа-
но не однієї. Це в свою чергу дозволяє роз-
винути новий етап навчальної діяльності � 
дослідницький, тобто робота над цими 
проблемами. 

2. Безінерційність � вміння приймати 
оригінальні рішення при розгляді нових 
нетрадиційних проблем, не обмежуючи 
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себе тільки попереднім досвідом і знанням, 
не спираючись на них. 

3. Оперативність � вміння швидко 
реагувати на зміни психолого-педагогічних 
обставин, навчальну ситуацію та ін. 

4. Методологічність � вміння послідов-
но, не відхиляючись від мети, осмислювати 
навчальні, життєві, організаційні ситуації. 

5. Утилітарність � орієнтація на пошук 
шляхів практичного використання знань, 
умінь, навичок. 

6. Відкритість � вміння приймати різні 
припущення та ідеї, пристосовувати їх для 
розв�язування нових практичних завдань. 

7. Домінантність � здатність відокрем-
лювати головне і не зав�язнути у дрібни-
цях. Необхідно вимагати від учнів вміння 
не тільки висловлювати свої думки, а й від-
стоювати їх аргументовано � це виробляє 
вміння аналізувати, виділяти головне та 
узагальнювати матеріал. 

8. Самокритичність � нахил і здат-
ність до вдосконалення засобів логічного 
мислення у зв�язку зі змінами характеру 
проблеми та умов їх вирішення. 

9. Рефлективність � здатність аналізу-
вати свою діяльність, здатність самовизна-
вати внутрішні психологічні стани. 
Кожним заняттям слід вимагати від 

учня � члена МАН не формального воло-
діння алгоритмами, а розуміння всієї теми 
та її місця в математиці та інших науках. 
Краще, звичайно, вивчати небагато тем, але 
детально, ніж розглядати широкий обсяг 
питань, не вдаючись в деталі.  
Знання учнів з математики дійсно 

узагальнюються та поглиблюються, коли 
заняття гуртка в МАН проводяться у 
тісному зв�язку з курсом основної школи, 
коли в кожній його темі проводиться 
повторення та систематизація відповідно 
важких питань основного курсу.  
Тому ефективнішими виглядають ті 

заняття основного та спеціального курсу в 
МАН, вчитель яких один і той же. Досвід 
проведення таких занять дає можливість 
зробити ще один важливий висновок: цін-
ність роботи лабораторії у рамках МАН не 
тільки у збагаченні тем з математики та їх 
поглибленні з усіма існуючими відкритими 

проблемами, що досліджуються, а й у ви-
ховному впливу на учнів.  
Заняття в МАН, що охоплюють значну 

кількість учнів класу (групи), як правило, 
позитивно впливають на тих учнів, які їх не 
відвідують. Цей висновок підтверджується 
результатами випускних та вступних 
іспитів учнів цього класу (групи).  
Так, наприклад, у 1999-2003 навчальні 

роки 40% учнів одного класу відвідували 
заняття з математики в МАН, вони не 
тільки самі були фундаментально підготов-
лені, але й позитивно впливали на своїх 
однокласників (у формі наставників); ви-
пускні екзаменаційні роботи усіх учнів 
виявилися математично грамотними, більш 
ніж 70% на високому рівні (10, 11, 12); всі 
учні цього класу стали студентами провід-
них вищих навчальних закладів України, з 
них близько 50% обрали математичний 
профіль.  
Вивчення переважно важких тем 

основного курсу та спеціальних тем з 
математики на заняттях гуртка при МАН 
передбачає не тільки обрання деякої про-
блеми учнем для дослідження, і як наслі-
док, в майбутньому її захисту, а й ще обіз-
наність учнів � членів МАН у темах олім-
піадного характеру для більш успішного 
виконання ними контрольної роботи. Адже 
учасник Всеукраїнського конкурсу ( II та III 
етапів ) захисту науково � дослідницьких 
робіт школярів � членів МАН України має 
захистити написану ним наукову роботу і 
виконати контрольну роботу з профілюю-
чого предмета.  
Пошукова і дослідницька робота 

впливає на емоційні дії, дає можливість 
відчути радощі творчості. В рамках 
лабораторії є така чудова можливість як 
прослідкувати за ходом думок кожного 
учня � члена МАН, показати всім красу 
знахідки одного з них. 
Виходячи з вище сказаного, коротко 

можна сказати так: лабораторія � це така 
форма організації навчання учнів, яка поєд-
нує заняття основної школи із заняттями 
гуртка МАН та пошуково � дослідницькою 
діяльністю учнів � членів Малої академії 
наук. 
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Таким чином, ознайомившись із такою 
формою організації роботи юних науковців 
� членів МАН, можна  визначити коротко 
стратегію Малої академії наук так: �учень � 
студент � аспірант � учений�. 
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Резюме. Пихтарь Н. ЛАБОРАТОРИЯ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК. Статья посвящена проблеме формирования и развития научно-исследователь-
ской активности учащихся � членов МАН. Как один из путей решения вышеназванной проблемы пред-
лагается использование лабораторий как новой формы организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках МАН. Рассматриваются методические особенности и основные 
принципы организации работы лабораторий. 

 
Summary. Pihtar N. LABORATORY AS A NEW FORM OF ORGANIZATION OF LEARNING 

AND RESEARCH MATHEMATICAL WORK IN THE ACTIVITY OF THE SMALL ACADEMY 
OF SCIENCES OF UKRAINE. The article is devoted to the problem of forming and development of research 
activity  of pupils which are members of Small Academy of Sciences. Using of laboratories, as a new form for 
the organization of research activity in the framework of Small Academy of Sciences, is considered as one of 
possible ways for solving of the above problem. Methodical features and main principles for the organization of 
work of such laboratories are also discussed. 
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