
Стан та перспективи 
науково-дослідницької 
діяльності педагогів та 

учнів гімназії 
Безумство – діяти по-старому  

і чекати нових результатів. 

А.Ейнштейн 



Гіпотеза: 

Активне впровадження в навчально-

виховний процес науково-

дослідницької діяльності дає значні 

можливості для творчого розвитку 

учнів та підняття освітнього рівня. 



"Дитина від своєї природи-допитливий 
дослідник, відкривач світу…Слід  дитину 
спонукати до самостійної пізнавальної 
діяльності, формуючи з малих літ 
допитливість, прагнення до навчання…» 

                                           В.О.Сухомлинський 



Сократ: 
“Дослідницький спосіб пізнання відповідає 
природі мислення людини” 

Ушинський:”Навчання має завжди надавати 
дитині можливість діяльності, яка відповідає її 
силам, і допомагати тільки там, де в неї не 
вистачає сил, поступово послаблюючи цю 
допомогу з віком дитини” 

П.Блонський: «Роботу учня слід організовувати 
так, щоб із самого початку поступово підводити 
його до оволодіння методами наукової праці. 
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Етапи пізнавальної діяльності 

 формування наукового припущення,  
 доведення гіпотези,  
 формування доведеного факту,  
 застосування набутих знань у стандартних 
ситуаціях,  
 застосування набутих знань у нестандартних 
умовах. 



 

• Наукове товариство учнів (НТУ) “Ерудит” –  
учні 9-11 класів 
•  Товариство «Юний дослідник»  –   учні 9 
класів 
•  Гурток “Еколог” – учні 10-11 класів 
•  Курс за вибором  
“Зелений пакет” – учні 7 класів 
 



І.Кант:  
«Я повинен пізнати світ і себе, я потребую 
життєвих експериментів, я хочу приміряти 
до себе і ту роль, і цю, хочу зазнати 
неймовірного, хочу перевірити невідоме».  



Принципи  
науково-дослідницької роботи 

• дослідницька діяльність учнів є наближеною 
до науково-дослідницької діяльності, є її 
початком і, як правило, має продовження у 
подальшій науковій діяльності; 

• зміст дослідження обов'язково повинен 
поєднуватися з навчальною метою, 
загальними потребами суспільства та 
питаннями сьогодення; 

• наукове дослідження – безперервний процес, 
його не можна виконати за декілька днів; 

 



Принципи  
науково-дослідницької роботи 

• науково-дослідницька діяльність – обов'язково 
керований процес. Учитель-наставник навчає 
методики дослідження, консультує учня в процесі 
виконання роботи, визначає методику, шляхи 
вирішення поставлених проблем, враховуючи 
інтелектуальні та психологічні особливості дитини, 
оцінює здобуті результати; 

• у здійсненні продуктивного наукового дослідження 
обов'язкове поєднання керованої науково-
дослідницької діяльності із самостійною, 
самоосвітньою діяльністю учня, яка є основою 
інтелектуального росту дитини, формування її 
творчої особистості. 

 



 
Клубок думок 

 
• + • - 

•Формує самостійне мислення 

•Розвиває аналітичні вміння 

•Формує гнучкий креативний процес з 

урахуванням індивідуальних психологічних 

особливостей 

•Формує вміння і навички проведення 

експерименту 

•Формує навички роботи з науковою 

літературою 

•Формує навички публічного виступу і 

захисту своєї позиції 

•Розвиває пізнавальні інтереси, потреби у 

творчій самореалізації 

•Виховує позитивні мотиви науково-

дослідницької діяльності  

Потребує затрати часу, нервів 

  Я думаю,що науково-дослідницька діяльність … 



Учитель-дослідник 

1.Натхненний;  

2.професійно підготовлений; 

 3.підтримує учнів;  

4.послідовний, принциповий,вимогливий;  

5. забезпечує ефективне навчання та виховання;  

6. не боїться несподіваних запитань; 

 7. визнає й практикує різноманіття у викладанні;  

8. гнучкий, позитивно ставиться до змін;  

9. залишає негативний емоційний вантаж поза дверима 

класу.  

10. допитливий, дружній, доброзичливий.  



 
«Листівка-порада» 

 

    Ти боїшся взятися за науково-дослідницьку 
роботу, бо не впевнений у своїх силах.  
    Ти просто себе недооцінюєш. 
 Скажи собі, що ти можеш - і зроби це.  
Я впевнений, у тебе все вийде. 



Організація пошукової діяльності учнів дає їм 
можливість самостійно та цілеспрямовано 
працювати, розвиває креативне мислення, 
вдосконалює систему теоретичних знань, 
практичних вмінь та навичок. Але учитель повинен 
усвідомлювати, що робота над розвитком науково-
дослідницьких здібностей учнів повинна носити не 
епізодичний характер, а представляти собою 
цілісну систему навчання. Лише за такої умови ми 
можемо досягти якісних результатів. 

 

Висновок 


