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Вступ 

Особливість навчального-виховного процесу у сучасній школі 

визначається новою педагогічною парадигмою, суть якої – підготовка 

особистості, здатної творчо вирішувати будь-які проблеми, в тому числі й ті, 

що можуть виникнути в майбутньому. Формування творчої особистості 

неможливе без інтенсивного розвитку її здібностей, дослідницьких вмінь та 

навичок. Реалізація творчої функції навчання можлива на основі діяльнісного 

підходу шляхом залучення учнів до дослідницької роботи в процесі навчання 

як на уроці, так і в позаурочний час. 

Великі можливості для цього відкриває інтеграція курсів природничих 

наук – фізики, біології, хімії. На межі цих наук зародились і швидко 

прогресують біофізика, біоніка, хімічна фізика, фізична хімія і т.д. Сучасний 

світ науки відкриває для їх подальшого розвитку великі можливості. ни 

властивостей твердих тіл, створення надсучасних нових матеріалів. 

Вчителям природничого циклу (біологам, хімікам. фізикам) у цьому 

зв’язку слід приділяти особливу увагу цим питанням не тільки тому, що цього 

вимагає логіка розвитку науки та технологій, але й тому, що інтегрований курс 

цих предметів піднімає рівень розвитку учнів, створює новий тип 

«інтегрованого мислення». Тому завданням вчителів природничого циклу є не 



тільки виконання стандартних вимог шкільних програм, але й пошук контактів 

з різноманітними науково-дослідними інститутами та використання їх 

можливостей у роботі з обдарованими дітьми. 

1.Проблеми поєднання позакласної пошукової діяльності з шкільним 

навчанням 

У співробітників різних НДІ напрацьований досвід проведення 

експериментальних навчально-дослідницьких занять з учнями ЗОШ через 

співпрацю з викладачами хімії, фізики та біології. Враховуючи відсутність 

сучасної матеріальної бази у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах, 

адміністрації останніх заключають договори про співробітництво з вузами, 

НДІ, дослідно-конструкторськими бюро та іншими науково-технічними 

центрами. Для підсилення результатів роботи по вихованню майбутніх кадрів 

було прийнято Постанову №1 Президії НАНУ від 12.01.2011 «Про підвищення 

ролі НАН України у виховання талановитої молоді і забезпечення діяльності 

МАН України». 

Але системного підходу до поєднання позакласної пошукової діяльності з 

шкільним навчанням на рівні методики ще не сформовано. Для здійснення 

такого підходу необхідно усвідомити, що, окрім труднощів, пов’язаних із 

загальними проблемами шкільної та позашкільної освіти, об’єктивно існують 

певні перешкоди та складності при вивченні предметів. Програми з 

природничих наук для загальноосвітньої середньої школи звужені насамперед 

через зменшення кількості годин, що відводяться згідно навчальних планів для 

їх вивчення. Спілкування з учнями на рівні дискусій або обмін думками з 

деяких тем найчастіше припадають на позаурочний або позашкільний час – 

саме тоді учень за підтримки вчителя або наукового керівника займається 

цілеспрямованою пошуковою діяльністю. Обмеженість навчальної програми та 

часу на вивчення цих предметів виводить проблему поглиблення навчання та 

пошуково-дослідницьку діяльність учнів за межі уроку загальноосвітньої 

школи. Адже справжнє дослідження потребує багатьох спроб, аналізу 

одержаних результатів та помилок, довготривалого міркування, роботи з 



додатковою літературою, консультацій фахівців тощо. Мала академія наук (далі 

– МАН) організаційно відокремлена від навчання в школі, програми для гуртків 

(секцій) МАН розробляються самотужки керівниками гуртків (секцій). 

Оскільки навчання у МАН обов’язково ґрунтується на шкільному курсі і не 

може розпочинатися з нуля (як це можливо, наприклад, у позашкільних 

закладах), досить складно забезпечити якісне і ефективне навчання в МАН без 

ретельного узгодження і взаємодії його з навчанням у школі. 

2.Роль шкільного психолога у пошуку обдарованих учнів 

У супроводі осітнього процесу психологічна служба обмежена часовими 

критеріями та часто ще й ресурсами, і тому не завжди є можливість 

використовувати об’ємні суто психологічні тести. Як альтернатива може бути 

використано певні  самостійно складені батареї різнопланових методик, що 

дають достатньо об’ємну картину знань про ключові позиції та підтверджують 

академічну обдарованість об’єктивними показниками. 

В нашій практиці ми використали авторську методику[1], розроблену Л. 

Р. Кашкарьовою “ Методика визначення потенційних навчальних можливостей 

учнів основної школи”, що надає інформацію по психічним параметрам, 

представленим у зручних для порівняння з навчальною успішністю, шкалах.  

Також перевагою педагогічного використання цієї методики є її розробленість 

від 5 до 9 класу включно, що безумовно сприятиме розвитку такої здатності, як 

научуваність, та сприятиме загальному розвиткові здатності оволодівати 

новими знаннями. 

Дана методика є зручною у форматі проведення уроків та потребує 

мінімум матеріалів для проведення. Інструкції чіткі та зрозумілі, за великої 

зацікавленості функцію тестування можна делегувати самим вчителям або 

класним керівникам.  Також методика виявляє рівень потенціальних 

здібностей, що на думку Ю. В. Карпова [2]є важливим при переході дитини від 

емпіричного способу мислення до теоритичного узагальненого способу 

мислення.  



Ми погоджуємося з викладками Н. А. Губи, що  у структурі научуваності 

також має місце мотиваційний компонент, особливості особистості (властивості 

нервової системи і темпераменту,  рівень сформованості вольових якостей), а 

також додаткові зовнішні передумови, а саме: індивідуально-психологічні 

особливості вчителів та ставлення учня до окремих предметів. Також цей автор 

зазначає, що основним критерієм научуваності є  така характеристика, як час та 

зусилля, витарчені на засвоєння та “перенесення” прийомів розумових дій на 

рівень актуального розвитку.  

Форма проведення дослідження є груповою, що цілком відповідає 

потребам підлітка у спілкуванні, але всі завдання виконуються учнем 

індивідуально та самостійно, що водночас  задовольняє прагнення підлітка до 

незалежності. Зручність подання на зазделегідь підготованих бланках  

структурує послідовність та дотично надає інформацію про вміння 

дотримуватися інструкцій, та вчасно переключатися від одного типу завдань на 

інший, а також дає інформацію про вміння тримати темп роботи та 

безпомилкової продуктивності. 

Методика  має певну  варіативну креативну можливість для виявлення 

власної креативності, особливо у випадках, коли відповідь  вимагала пошуку 

нестандартного рішення , що дозволяє також зарахувати нестандартні, але 

логічно можливі відповіді, надаючи право проявити оригінальність й 

саомістійність мислення.  

Для виявлення особливостей уваги учнів вимірюється обсяг їх довільної 

уваги під час слухового сприйняття.  Після одноразового короткочасного 

пред’явлення учні мают відтворити максимальну кількість об’єктів. Як 

стимулюючий матеріал використовуються дві серії по 10 слів, які зачитуються 

послідовно з 1 секундним інтервалом. Перша серія містить не пов’язані між 

собою слова. Друга серія містить слова, що легко пов’язуться ситуацією.  Після 

пред’явлення обох серій учні видтворюють почуті слова письмово на 

індивідуальних бланках. Кількість правильно відтворених слів оцінюють у 



балах, що розподіляють відповідно  до рівнів від низького, середнього, до 

достатнього та високого. Та констатують відповідний обсяг довільної уваги. 

 Для дослідження продуктивності словесно-логічної довільної 

довготривалої пам’яті, а також індивідуального співвідношення процесів 

смислового та механічного запам’ятовування учні повторюють процедуру ще 2, 

3, 4 та 5 раз.  У результаті проведених п’яти сеансів, враховуючи першу спробу, 

маємо матеріал для вивчення динаміки процесу запам’ятовування.  

Для вивчення функції пам’яті та структури відтворюваного матеріалу 

учні за годину (але не менше)потому  заповнюють останній бланк без 

представлення серій слів.  Кількість правильних слів зараховується за один бал 

та виводиться рівень від низького, середнього до достатнього та високого. 

Для  виявлення продуктивності словесно-логічного мислення 

використовується три методики, у сукупності це 20 завдань. Два перших 

завдання побудовані на основі тесту структури інтелекту Амтхауера.  

Перша методика – визначення загальних рис – призначена для  

дослідження здатності до абстрагування, оперування вербальними поняттями.  

Друга методика – аналогії – призначена для аналізу комбінаторних 

здібностей. Крім аналізу потрібно використати зв’язок правила з конкретною 

відповіддю, тобто утворити нову комбінацію за запропонованим правилом. 

Третя методика – визначення суттєвих ознак. Таким чином ми 

досліджуємо загальноінтелектуальне уміння учнів виділяти головне, суттєве у 

поняттях. 

Продуктивність словесно-логічного мислення визначається за загальною 

кількістю правильно виконаних завдань в усіх трьох серіях, що теж 

розподіляється на рівні: низький, середній, достатній та високий. 

3.Класифікація занять з обдарованими учнями 

Знайомство з дітьми, що мають нахил до науково-дослідницької 

діяльності, вчитель будь-якої природничої дисципліни починає з перших 

уроків. Перевірка здібностей учнів здійснюється за допомогою 



експериментальних навчально-дослідницьких завдань як на різних етапах 

уроку, так і у позаурочний (позашкільний) час у процесі: 

• вивчення нового матеріалу; 

• організації та проведенні лабораторних і практичних робіт; 

• закріплення, повторення або узагальнення вивченого матеріалу; 

• виконання домашніх завдань; 

• контролю знань, умінь та навичок учнів; 

• проведення пошукових робіт; 

• проведення досліджень (дослідів); 

• підготовки рефератів, доповідей, міні-проектів та наукових робіт 

(МАН). 

Учитель може сам розробляти експериментальних навчально-

дослідницьких завдань та моделі і методику їх виконання, але для цього 

необхідно визначити основні типи завдань та здійснити їх систематизацію. 

І. Лернер свого часу зазначив: “Вчитель конструює методичну систему 

проблемних задач, адаптує її до конкретної ситуації навчального процесу, 

пропонує її учням, тим самим керуючи їхньою навчальною діяльністю” [4]. 

Результати аналізу педагогічної літератури та наш власний досвід роботи 

засвідчують, що підґрунтям для класифікації експериментальних навчально-

дослідницьких завдань можуть бути: 

• характер змісту навчального матеріалу; 

• характер вимог, що визначені завданням (на визначення, 

конструювання, доведення тощо) [5,6]; 

• логічна схема побудови експериментальних навчально-

дослідницьких завдань (індуктивна, дедуктивна) [7-9]; 

• співвідношення мети завдання з результатами досліджень 

(наявністю нових, надлишкових або недостатніх даних); 

• форма організації виконання (індивідуальна, групова, фронтальна) 

[5,9]. 



Виходячи з вищевикладеного, узагальненим об’єктом дослідження 

можуть бути експериментальних навчально-дослідницьких завдань такого 

типу: 

1. емпірично-індуктивні; 

2. аналітично-дискурсивні; 

3. аналітично-індуктивні. 

4. Види наукових робіт 

Наукова робота, підготовлена в системі МАН України, – це творча 

наукова робота учня, яка виконується ним самостійно і базується на знаннях, 

уміннях і навичках, здобутих під час шкільного та позашкільного вивчення 

певного предмету. 

Наукові роботи учнів поділяються на реферативні та дослідницькі. Як 

засвідчує практика, в учнівських роботах реферативного характеру іноді 

зустрічається надмірне захоплення матеріалом з певних літературних джерел 

(цитування або переказування), при цьому власні судження і висновки юного 

науковця майже не висвітлюються. Звичайно, що такого недоліку треба 

уникати, адже одними із головних критеріїв оцінювання наукової роботи будь-

якого типу є її самостійність і творчий  характер [10]. 

Наукові дослідження реферативного характеру вирішують завдання, які 

сприяють поглибленому розгляду вже відомих у науці фактів. У процесі роботи 

над дослідженнями цього типу учні вчаться систематизувати та узагальнювати 

дані про відомі явища, порівнювати і аналізувати наукові теорії, робити на їх 

основі власні наукові висновки. Роботи реферативного характеру доцільно 

пропонувати до виконання учням 7-8-х класів, дослідницькі ж роботи мають 

бути їх продовженням у 9-11-х класах. 

Наукові роботи дослідницького характеру спрямовані на вирішення 

творчих завдань, виконання яких ґрунтується на сукупності самостійних 

спостережень, їх критичного аналізу та власних висновків щодо характеристик 

того чи іншого явища [10, 11]. У дослідженнях цього типу пропонуються 

оригінальні способи вирішення певних наукових проблем, визначається і 



перевіряється власна гіпотеза щодо їх розв’язання, удосконалюються навички 

експериментальної роботи. Як показує досвід, повноцінна наукова робота 

виконується на протязі не менше 2-х років. 

Наукова робота – незалежно від її характеру – активізує діяльність учнів, 

робить сприйняття навчальної інформації більш активним, цілісним, емоційним 

і творчим [12]. 

5. Використання різних видів програмного забезпечення на уроках та 

при написанні науково-дослідних робіт 

Учням корисно провести кілька занять у шкільному кабінеті 

інформатики. Їх необхідно навчити працювати з багатьма програмами. Учні 

мають знати основні можливості базових компонент офісного пакету Microsoft 

Office: текстового редактора Ms Word, табличного процесора Ms Exsel, засобів 

підготовки презентацій та публікацій Ms Power Point і Ms Publisher і, 

безумовно, вміти працювати з ними. Такі заняття може проводити вчитель 

інформатики або предметник, який пройшов навчання на курсах за програмою 

Intel. Крім того, часто виникає потреба у наборі хімічних або математичних 

формул. Певні можливості для цього закладено розробниками у Ms Word, проте 

у багатьох випадках більш зручними виявляються спеціалізовані програми 

(таблиця 1.). Найбільш розповсюджені Electrochemical Cells Pro та Marvin 

Beans. Electrochemical Cells Pro – віртуальна лабораторія для проведення і 

вивчення електрохімічних процесів. Marvin Beans – безкоштовний пакет 

редакторів хімічних формул, до складу якого входять: MarvinView – програма 

для перегляду дво- і тривимірних хімічних структур, MarvinSpace – програма 

для 3D-візуалізації молекул і MolConverter – конвертер хімічних форматів. 

Останній дозволяє перетворювати двомірні структури у тримірні. Наприклад, в 

такому редакторі легко представити тривимірну будову полімерної сполуки – 

силікатної кислоти: 



 
 
 

Таблиця 1. 
Хімічний софт[12] 

Назва 
програми 

Функції та можливості 

Таблиці Д.І.Менделеєва 
Table Програма,яка містить вичерпну інформацію про кожний 

елемент.Показує ряд активності металів. Розраховує ступінь 
окиснення елемента в сполуці,кількість речовини тощо  

Електронна 
таблиця Д.І. 
Менделеєва 

Програма,яка дає вичерпну інформацію про кожен елемент. 
Зручно організований пошук елементів. Також є зручний 

список елементів з можливістю сортування 
PL Table v4.40 
 
 

 

Багатофункціональна періодична система елементів,краща 
реалізація періодичної ситеми.Дозволяє одержувати вичерпну 
інформацію про елементи. У програму вбудований хімічний 
калькулятор,який дозволяє  швидко поставити коефіцієнти у 
рівняннях реакції,вирішувати задачі з хімії. 

EQTabla 5.20 Прекрасна реалізація періодичної системи 
Д.І.Менделеєва,містить багато цікавих даних по кожному 
елементу(останній №116-унунгексій     Uuh). Можливості програми: 
побудова графіків різноманітних залежностей, друк цих графіків і 
самої періодичної ситеми. За допомогою програми можна 
прослідкувати,як змінюється агрегатний стан речовини зі зміною 
температури. 

Побудова структур 
MarvinSketch 
5.2.4 

Безкоштовний редактор хімічних формул.Конвертує двомірні 
структури в тримірні.В пакет входять: MarvinView – програма для 
перегляду дво- і тривимірних хімічних структур, MarvinSpace – 
програма для 3D-візуалізації молекул і    MolConverter – конвертер 
хімічних форматів 

ChemPaster 2.1 Дозволяє створювати документи з різними хімічними 
структурами,а також містить готові шаблони лабораторного 
обладнання. 

Поставити коефіцієнти 



Chemical 
Equation 
Expert 2.0 

Швидко ставить коефіцієнти у рівняннях реакцій. озраховує 
масу і кількість речовини будь-якої речовини. 

 

ChemBalance 
Wizard 1.0 

Швидко ставить коефіцієнти у рівняннях реакцій.Враховує 
середовище протікання реакції.Якщо реакція неможлива,програма 
видає відповідне повідомлення.. 

Хімічні розрахунки 
Молекулярна
я масса      

Обчислює молекулярну масу речовини за її структурною 
формулою 

MoleCalc 1.0.2 Маленька і зручна програма для розрахунку молекулярної маси 

 Трьохвимірна візуалізація 
Jmol 12.0.27 Програма перегляду молекул  в     трьох проекціях 

 
ChemSite 3.01 Складає ЗD-молекули 

 Редактори для Microsoft Word 
ChFormulas 
1.0 

Розставляє в формулах верхні та нижні індекси 

FX 
ChemStruct 1.2 

Редактор різних хімічних структур 

ChemWord 
Full 1.4 

Редактор неорганічних та органічних формул,орбіталей тощо 

FX Equation 
4.004.0 

FX Equation – проста програма для генерації математичних та 
хімічних рівнянь реакцій  

 Комплексні програми 
Model 
ChemLab 2.5 

Model ChemLab – програма для симулювання хімічних реакцій 
 

Electrochemica
l Cells Pro 
2.2.0.6 

Electrochemical Cells Pro –віртуальна лабораторія для 
проведення і вивчення хімічних процесів 
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ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО КОНКУРСІВ-ЗАХИСТІВ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ З ПРЕДМЕТІВ 
ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЯК ПРИКЛАД РОБОТИ З 

ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
Подготовка учащихся к конкурсам-защитам научно-

исследовательских работ по предметам естественного 
цикла как пример работы с одаренными детьми 

Pupil’s training for contest-to depend research works of 
subjiects natural cycle as an example of working with talented 
children 

Вступ 

1.Проблеми поєднання позакласної пошукової діяльності з шкільним 

навчанням 

2.Роль шкільного психолога у пошуку обдарованих учнів. 

3.Класифікація занять з обдарованими учнями 

4. Види наукових робіт 

5. Використання різних видів програмного забезпечення на уроках та 

при написанні науково-дослідних робіт 

Висновки 
Література 

Анотація. Реалізація творчої функції навчання можлива на основі 

діяльнісного підходу шляхом залучення учнів до дослідницької роботи в 

процесі навчання та позаурочний час. Перевірка здібностей учнів здійснюється 

за допомогою експериментальних навчально-дослідницьких завдань як на 

різних етапах уроку, так і позаурочний час 

Realization of creation function of effective approach by attraction to research 

work during training process in teaching lesson and a leisure time. The examination 

of abilities of pupils are carry out by experimental educational-research tests during 

different stages of a lesson and  a leisure time. 

 


