
Доповідь на педраду  

«Стан та перспективи науково-дослідницької діяльності  

педагогів та учнів гімназії» 

Безумство – діяти по-старому  

і чекати нових результатів. 

А.Ейнштейн  

Сучасне суспільство дуже мінливе, змінюється все: характер праці, її 

структура, технічна база,  організаційні форми, умови й вимоги, які 

висуваються до рівня знань і кваліфікації людини . Ці зміни вимагають 

професійної та соціальної мобільності, безперервної освіти і професійного 

вдосконалення.  

У зв’язку з цим освіта ставить перед собою завдання забезпечити всебічний 

розвиток індивідуальності на основі її нахилів та здібностей, формувати 

вміння та бажання вчитися, практично використовувати свої знання. Адже 

саме в шкільні роки закладається основа інтелекту, творчих здібностей, 

вміння приймати важливі рішення.  

Сьогодні ми поговоримо про те, як на розвиток інтелектуальної і творчої 

особистості впливає використання елементів навчально-дослідницької та 

науково-дослідницької праці. І чи справді розвиток на ранніх етапах 

навчання пізнавального інтересу, творчих здібностей, дослідницьких умінь є 

міцним фундаментом для формування майбутнього кваліфікованого фахівця. 

Висунемо гіпотезу і спробуємо її довести. 

Гіпотеза: 

Активне впровадження в навчально-виховний процес науково-

дослідницької діяльності дає значні можливості для творчого розвитку 

учнів та підняття освітнього рівня. 

Ніхто не буде заперечувати, що жага відкриттів, прагнення проникнення в 

таємниці буття народжуються ще на шкільній лаві. Про це свідчить і наш 

відеоролик. 



Відео (про хімічні досліди  хлопчика) 

"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 

Дуже важливо ще в шкільні роки виявити всіх, хто цікавиться знаннями в 

різних галузях науки і техніки, допомогти втілити в життя їхні плани і надії, 

якомога повніше розкрити свої здібності. І в цьому допоможе навчально-

дослідницька та науково-дослідницька діяльність. 

Ще давньогрецький філософ Сократ першим виявив закономірність того, що 

дослідницький спосіб пізнання відповідає природі мислення людини. На 

межі 50-60 років Х1Х ст. ідею дослідження підтримав відомий лікар та 

педагог М.Пирогов. Видатний педагог К.Ушинський неодноразово 

повторював, що 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. Значення 

дослідницької  роботи в навчальному процесі розглянуто і в психологічній 

науці. Так, відомий психолог П.Блонський, аналізуючи процес навчання, 

зауважував, що роботу учня слід організовувати так, щоб із самого початку 

поступово підводити його до оволодіння методами наукової праці. 

У гімназії ми створили свою систему науково-дослідницької роботи з 

обдарованими дітьми: урочну і позаурочну.  

На уроках навчально-дослідницька робота проявляє себе в таких видах 

діяльності як дискусія, навчальний експеримент, проблемний аналіз, 

реферати, доповіді, проекти чи інша творча робота. 

На уроках, де є можливість застосувати дослідницький метод, учні в своїй 

пізнавальній діяльності проходять такі етапи: формування наукового 

припущення, доведення гіпотези, формування доведеного факту, 

застосування набутих знань у стандартних ситуаціях, застосування набутих 

знань у нестандартних умовах. 



У здійсненні етапів 1) і 4) приймає участь кожен учень зокрема, а етапи 2), 3),  

і 5) здійснюються за ініціативою сильніших, кмітливіших учнів. 

Тривалі спостереження, експеримент, самостійні навчальні дослідження 

можуть і повинні стати невід'ємною частиною викладання предмету.  

Однак дослідницькою роботою учні займаються не тільки на уроках, але і 

в позаурочний час. Для позаурочної науково-дослідницької діяльності в 

гімназії створені 

 

• 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 

Ми надаємо всі можливості учням для формування науково-дослідницьких 

навичок. Адже пам’ятаємо слова  І.Канта: «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».  

В організації науково-дослідницької роботи учнів ми намагаємося 

дотримуватися таких принципів: 

 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; 

 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. 

Як це відбувається на практиці, ми почуємо із виступів наших колег. 

Виступи 

1.Своїми технологіями впровадження навчально-дослідницьких та науково-

дослідницьких елементів на уроці математики поділиться Коваль Н.П. – 

учитель математики. 

2.Як проводиться дослідницька робота серед учнів середньої ланки і яку роль 

вона відіграє у формуванні  особистості розкаже Колінько А.П.- керівник 

товариства «Юний дослідник», гуртка «Еколог» та курсу за вибором 

«Зелений пакет». 

3.Вищим рівнем формування науково-дослідницької діяльності є МАНівська 

робота, це один із важливих засобів самореалізації як учня, так і вчителя. 

Саме цим і займається Крижанівська Л.Г з НТУ, ерудитами нашої гімназії, 

які проводять інтелектуальні ігри для учнів, вчаться писати науково-

дослідницькі роботи, беруть участь у конкурсах , захистах. 

Крижанівська Л.Г. є керівником наукового товариства учнів вже 

другий рік.  У цьому році вона з учнем 10 класу Цимбалом О. виборола І 

місце в ІІ етапі конкурсу-захисту МАНівських робіт.  Що дає робота з 

науковими дослідженнями учню, чи корисна вона йому? На ці питання 

спробуємо дати відповідь, прослухавши Людмилу Григорівну. 

  

А тепер на основі власного досвіду та виходячи з виступів, спробуємо 

підтвердити чи спростувати нашу гіпотезу. 

 «Клубок думок»: «Я зрозумів, що науково-дослідницька діяльність 

сприяє…» 



(Думки записувати на дошці «+», «-«) 

Формування самостійного мислення 

Розвиток аналітичних вмінь 

Формування гнучкого креативного процесу з урахуванням індивідуальних 

психологічних особливостей 

Формування вмінь і навичок проведення експерименту 

Формування навичок роботи з науковою літературою 

Формування навичок публічного виступу і захисту своєї позиції 

Розвиток пізнавальних інтересів, потреби у творчій самореалізації 

Виховання позитивних мотивів науково-дослідницької діяльності 

 

                          «  - « 

Затрата часу, нервів 

 

     Формування пошуково-дослідницьких умінь учнів – процес 

довготривалий, який залежить від багатьох чинників. І головним із них є 

вчитель. І як би його не називали: тьютор чи фасилітатор, він залишається 

вчителем, головним організатором дослідницької діяльності учня.  

     Як організувати науково-дослідницьку діяльність учителя, не 

перевантажуючи його, не викликаючи в нього «синдром професійного 

вигорання», а змінюючи його світогляд? Цілком природно, що перед 

педагогом, який розпочинає дослідницьку діяльність, постає багато запитань: 

Що означає бути дослідником? Чи кожен здатний на це? Які особисті риси 

повинні бути притаманні досліднику та які знання і уміння потрібні йому?  

 

Учитель –дослідник 

1.Натхненний; 2.професійно підготовлений; 3.підтримує учнів, 

доброзичливий. ; 4. вимогливий; 5. забезпечує ефективне навчання та 

виховання; 6. не боїться несподіваних запитань; 7. творчий; 8. гнучкий, 

позитивно ставиться до змін; 9. любить дітей; 10. працелюбний.   



 

Науково-дослідницькі роботи пишуть небагато вчителів, мабуть тому, що не 

всі впевнені у своїх силах, можливостях. А можливості, я впевнена, мають 

всі. Зараз ми це перевіримо, створивши індивідуальну карту можливостей. 

 

(Створюємо карту можливостей: учителі записують на аркушах ті риси 

характеру вчителя-дослідника, які мають і самі. Поряд  показують ті 

риси, які заважають їм взятися за науково-дослідницьку діяльність). 

За бажанням – зачитують.  

Прослухавши свого сусіда, дайте йому пораду, як виправити ту рису 

характеру, яка вам заважає займатися науково-дослідницькою діяльністю. 

Напишіть йому про це листівку 

Написання «Листівки-поради». За бажанням – зачитати. 

Висновки: 

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, 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.  

 

Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення 

в школярів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в 

умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей учнів і 

збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації. Тому навчання в значній мірі 



стає таким, що ініціюється учнями, які засвоюють новий досвід, у т. ч. і 

дослідницько- пізнавальний.  

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. 

 


