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Теоретичні аспекти управління науково-дослідною дiяльнiстю 

школярів у загальноосвiтнiх навчальних закладах 
У статті подано визначення поняття "науково-дослiдна діяльність 
школярiв", проаналізовано рiзнi підходи щодо трактування "науково- 

дослідної діяльності" вітчизняними та зарубіжними вченими. 
Зазначено, що управління науково-дослідною роботою учнів на 

сьогодні є величезною проблемою сучасної школи, так як не завжди 
учні залучаються до здійснення зазначеного виду роботи. 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що процес 
накопичення наукових знань є досить стрімким, масштаб їх неосяжний 
на сучасному етапі, а фiзiологiчнi можливості пам'яті й період навчання 
сучасної дитини суттєво не змінилися. Тому школа не в змозі повною 
мірою озброїти учня всіма новітніми досягненнями науки. Завдання 
сучасної освіти полягає не тільки в повiдомленнi дитині широкого кола 
наукових фактів, але й у спрямуванні підростаючої особистості до 
самостійного набуття знань, до постійного прагнення заглиблюватися у 
сферу пізнання світу, формуванні наукового мислення, яке 
відзначається теоретичністю, концептуальністю, рацiональнiстю, 
верифiкованiстю та рефлексивнiстю – тобто постійне прагнення 
перевіряти факти з точки зору розуму й логіки, розширювати коло 
явищ, що вивчаються, осмислювати методи, прийоми й способи 
здобування знань[1]. Вирішенню цього завдання значною мірою сприяє 
науково-дослiдна робота, до якої залучаються школярі. 

Проблеми організації науково-дослідної роботи учнів вивчалися 
багатьма   науковцями,   такими    як    М. Князян,    П. Горкуленко,    
О. Микитюк та iн. Окрiм того, в працях інших науковців, зокрема      
О. Глущенко, К. Казанцева, О. Нечаєва та iн. застосовується ще один 
схожий термiн – "навчально-дослiдна робота", що визначається 
науковцями як прагнення творчо мислити і працювати, до самоосвіти, 
до розвитку здатності творчо вирішувати проблемні завдання, до 
оволодіння частковими і загальними методами дослідження [3]. У той 
же час проблема управління науково-дослідною роботою школярів 
недостатньо представлена у вітчизняній науці. 
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Метою статті є висвітлення особливостей управління науково- 
дослідною дiяльнiстю школярiв у загальноосвiтнiх навчальних 
закладах (ЗНЗ) та визначення її ролі у процесі формування майбутніх 
науковців. 

Аналіз досліджень доводить, що останнім часом все більше 
освiтнiх органiзацiй надають великого значення системі управління 
науково-дослiдною дiяльнiстю школярiв. Ця проблема постає перед 
усiма керiвниками, адже добре продумана i органiзована система 
управлiння науково-дослiдною дiяльнiстю школярiв є ефективним 
iнструментом як для розвитку кожного учня окремо, так i ЗНЗ  
загалом. Дослiдники вiдмiчають, що у керiвникiв виникає багато 
питань щодо точного розумiння поняття "науково-дослiдна робота 
школярів" та управлiння нею. Тому проаналізуємо різні визначення 
цього терміну у науковому контексті та висвітлимо саме особливості 
управління науково-дослідною діяльністю школярів у ЗНЗ. 

У Законi України про "Наукову й науково-технiчну дiяльнiсть" 
наукова дiяльнiсть визначається як iнтелектуальна творча дiяльнiсть, 
спрямована на отримання й використання нових знань. Новими 
знаннями вважається науковий результат, отриманий у процесi 
фундаментальних або прикладних дослiджень, що зафiксований на 
носiях наукової iнформацiї у формi звiту, наукової доповiдi, наукового 
повiдомлення, наукової працi про проведену науково-дослiдницьку 
роботу, наукового вiдкриття тощо. Головними критерiями оцiнки 
наукових дослiджень є їх об'єктивна новизна, вiдтворюванiсть, 
доказовiсть i точнiсть, суспiльна значущiсть результатiв [6]. Iдеал 
науки – це досягнення поглибленого знання, яке передбачає постiйну 
наукову роботу певних iнституцiй i окремих дослiдникiв задля 
прогресу науки i, в кiнцевому результатi, задля добробуту країни. 
Наукове дослiдження дає дитинi перспективу закрiпити потребу в 
iнтелектуальному самовдосконаленнi, сформувати й розширити 
iнструментарiй пiзнання свiту, тому є сенс бiльш детально зупинитися 
на характеристицi особливостей дослiдницької роботи учнiв. 

Наукова робота – це скоординована за цiлями, часом й ресурсами 
сукупнiсть наукових дослiджень (експериментiв, випробувань) i 
розробок, органiзацiйних i забезпечувальних заходiв, що дозволяють на 
практицi здiйснювати наукове обґрунтування основних напрямiв 
розвитку держави, вирiшувати найважливiшi фундаментальнi, 
прикладнi й науково-практичнi завдання на користь прогресу. 

На думку, К. Казанцевої навчально-дослiдна робота учнiв 
спонукає їх до прагнення творчо мислити i працювати, до самоосвiти, 
до розвитку здатностi творчо вирiшувати проблемнi завдання, до 
оволодiння частковими i загальними методами дослiдження [3]. У 
роботах К. Казанцевої, Т. Крамарової, Г. Лiцман та iн. зустрiчаємо  ще 



 

 

один термiн – "навчально-науково-дослiдна робота учнiв". Науковцi 
розглядають дане поняття як комплексну систему iнтенсифiкацiї 
навчального процесу за допомогою впровадження елементiв наукової 
роботи в усiх видах навчальної роботи учнiв упродовж всього термiну 
навчання у школi [3]. Науково-навчально-дослiдна робота учнiв є 
засобом отримання знань, формування умiнь творчої дослiдної 
дiяльностi, що дає можливiсть впроваджувати елементи наукових 
дослiджень спочатку у навчальному процесi, а потiм – в самостiйну 
дослiдну роботу [3]. 

М. Романова, стверджує, що наукове дослiдження – це процес 
вивчення будь-якого об'єкта (iдеального чи матерiального) iз метою 
виявлення закономiрностей його виникнення, розвитку, 
удосконалення на користь людинi. I. Орлов, Ю. Щербаков наводять 
таке визначення: "Науково-дослiдницька дiяльнiсть являє собою 
творчо-пiзнавальну дiяльнiсть людини, спрямовану на систематизацiю 
вiдомих i виявлення нових, вiрогiдних знань для наступного науково- 
практичного використання" [2]. М. Фiцула розглядає наукове 
дослiдження як особливу форму процесу пiзнання; систематичне, 
цiлеспрямоване вивчення об'єктiв, для якого використовують засоби й 
методи науки та яке завершується формуванням знання про 
дослiджуваний об'єкт [6; 7]. 

Науково-дослiдницькою вважається творча дiяльнiсть школярiв,  
у процесi якої вiдбувається поглиблене самостiйне засвоєння науково- 
свiтоглядного досвiду людства в певнiй галузi та досвiду творчої 
дiяльностi, засвоєння основ професiйних знань, опанування способiв i 
методiв наукового пiзнання, формування навички наукової рефлексiї з 
певного питання й оформлення результатiв проведеного дослiдження з 
жорстким дотриманням вимог до певного виду наукової звiтностi, 
навички оприлюднення результатiв дослiдження i ведення наукової 
дискусiї. Велике значення для молодої людини набуває самореалiзацiя, 
яку вона отримує в ходi вирiшення проблем наукового характеру за 
обраною темою. Для учнiв, якi уперше стикаються з дослiджуваними 
науковими проблемами, вони дiйсно мають справжню новизну. У 
зв'язку з цим, на думку А. Хуторського, доцiльно вважати результати 
науково-пошукової дiяльностi учнiв новим освiтнiм продуктом, який є 
пiдсумком їхньої продуктивної дiяльностi [7]. 

Як зазначає I. Лернер "Дослiдження – це всебiчне вивчення 
якогось предмету, явища та зв'язкiв мiж ними" [5]. За нашим 
розумiнням термiн "всебiчне вивчення" передбачає встановлення 
взаємозв'язку мiж формою, у якiй спостерiгається явище, та змiстом 
явища; встановлення зв'язкiв та вiдношень iз iншими явищами, а  
також iз вiдомими законами чи науковими тенденцiями. Умiння 
скласти  план   та  алгоритм  дослiдження,  винайти  новi,     рiзнобiчнi 



 

пiдходи до проблеми, класифiкувати науковi факти, виокремити 
необхiдну iнформацiю та пристосувати її до вирiшення завдання, 
iншими словами, забезпечити "вiдповiдну орiєнтацiю в ситуацiї 
новизни", виявити наполегливiсть у досягненнi результату (часто 
довготривалу) – усе це й складає якостi, необхiднi для дослiдника. 

Л. Ковбасенко також доповнює визначення науково- 
дослiдницької дiяльностi, зауважуючи, що це складна динамiчна 
система, що є сукупнiстю волi, емоцiй та iнтелекту особистостi, 
спрямованих на пошук сутностi природи речей i їх причинно- 
наслiдкових зв'язкiв 4]. Узагальнюючи результати аналiзу 
загальновживаних визначень дефiнiцiї "науково-дослiдницька 
дiяльнiсть", особливостей її реалiзацiї i функцiонування у середовищi 
школярiв, на вiдмiну, з одного боку, вiд науково-дослiдницької роботи 
вчених, з iншого – вiд традицiйного типу навчання, сформулюємо таке 
визначення дослiджуваного об'єкта: науково-дослiдницька дiяльнiсть 
школяра – це рiзновид навчально-пiзнавальної дiяльностi творчого 
характеру, який нацiлений на пошук, вивчення й пояснення фактiв i 
явищ дiйсностi з метою набуття й систематизацiї суб'єктивно нових 
знань про них, що здiйснюється з дотриманням вимог до наукових 
дослiджень взагалi, передбачає створення оригiнального, соцiально або 
особистiсно-значущого продукту (тексту, програмного продукту, 
технiчного пристрою тощо) шляхом самостiйного використання 
засвоєних знань, умiнь i навичок науково-дослiдницької дiяльностi; 
перенесення їх у новi умови, комбiнування вiдомих способiв дiяльностi 
чи створення нових пiдходiв до вирiшення проблеми [4]. 

Елементи дослiдницької дiяльностi можна вводити вже в 5-х i 
навiть у 4-х класах. Учнi залучаються до рiзної складностi проектiв, 
тому що метод проектiв як форма рацiональної пiзнавальної  
дiяльностi передбачає планування й здiйснення практичної дiяльностi 
проблемного характеру, що збагачує досвiд школярiв i приносить 
конкретну суспiльну користь. Питання, якi пропонуються для 
дослiдження також рiзнi. Для активiзацiї дослiдницької дiяльностi в 
молодших школярiв та формування мотивацiї, доцiльним буде їх 
знайомство з дослiдницькими роботами старшокласникiв. 

Система поетапного залучення учнiв до дослiдницької дiяльностi 
сприяє розвитку в них iнтересу до знань, а також виявлення 
талановитих i обдарованих школярiв. Учнiв 8-11 класiв доцiльно 
залучати до роботи в шкiльному науковому товариствi (ШНТ). 
Основними напрямками роботи ШНТ є: включення в науково-дослiдну 
дiяльнiсть здiбних учнiв вiдповiдно до їх навчальних iнтересiв,  
навчання учнiв роботi з науковою лiтературою, формування культури 
наукового дослiдження, надання практичної допомоги учням у 
проведеннi експериментальної та дослiдницької роботи, редагування та 



 

 

видання учнiвських наукових газет, збiрникiв i т. п. [6]. Одним iз 
перших крокiв вчителя-керiвника наукової роботи є вивчення науково- 
пiзнавальних iнтересiв учнiв, що впливає як на вибiр теми дослiдження, 
так i на хiд роботи над нею, адже не секрет, що навiть надзвичайно 
цiкава тема, викликана лише потребами часу чи нав'язана вчителем 
учневi, не сприятиме успiшному,  якiсному,  результативному 
виконанню роботи. Тема дослiдження повинна бути захоплюючою i 
цiкавою, оригiнальною, повинна вiдповiдати рiвню освiченостi 
автора[8]. Оптимальний вибiр теми наукового дослiдження багато в 
чому визначає успiшнiсть дослiдницької дiяльностi учнiв, але при  
цьому потрiбно здiйснювати активну пiдготовку з базового предмета, 
щоб кiнцевий результат не виявився нижче очiкуваного. 

В управлiннi науково-дослiдницькою роботою учнiв слiд 
дотримуватись декiлькох принципiв: дослiдницька дiяльнiсть учнiв є 
наближеною до науково-дослiдницької дiяльностi, її початком i 
найчастiше має продовження в подальшiй науковiй дiяльностi; змiст 
дослiдження обов'язково повинен поєднуватися з навчальною метою, 
загальними потребами суспiльства та питаннями сьогодення; наукове 
дослiдження – безперервний процес, його не можна виконати за 
декiлька днiв; науково-дослiдницька дiяльнiсть – обов'язково 
керований процес. Для роботи з учнями, зацiкавленими у вивченнi 
певних тем у школi та за її межами проводять рiзнi позаурочнi  
заняття. Для творчої молодi корисними є заняття в секцiях Малої 
академiї наук (МАН) [6]. 

Звичайно, вибiр методiв роботи з управлiння науково- 
дослiдницькою дiяльнiстю учнiв залежить вiд самого вчителя, його 
творчого потенцiалу й iндивiдуальних особливостей учня. Одним iз 
головних завдань учителя при органiзацiї навчального процесу з 
учнями є органiзацiя такої навчальної роботи, яка б давала можливiсть 
поєднувати заняття основної школи iз елементами пошуково- 
дослiдницької дiяльностi учнiв. Саме вчитель займається поточним 
контролем i регулюванням науково-дослiдницької дiяльностi 
обдарованих i здiбних учнiв. Це вiдбувається головним чином на 
iндивiдуальних заняттях i консультацiях, а також пiд час проведення 
попереднього захисту науково-дослiдницьких робiт на групових 
заняттях. Попереднiй захист дуже необхiдний для учнiв, їм потрiбно 
адаптуватися до аудиторiї, слухачiв, запитань, якi будуть озвученi, 
швидко зорiєнтуватися з логiчною й конкретною вiдповiддю по 
дослiджуванiй проблемi; побачити умови, у яких буде здiйснюватися 
захист, зрозумiти саму процедуру й побачити ступiнь своєї готовностi 
до конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт. Разом iз контролем 
i регулюванням здiйснюється аналiз i оцiнка науково-дослiдницької 
дiяльностi    учнiв.    При    цьому    велике    значення    має залучення 



 

вчителями наукових консультантiв iз числа вчених i фахiвцiв  
вiдомчих установ. Спiлкування учнiв з ученими, допомога й порада 
яких дає змогу пiдвищити рiвень науково-дослiдницьких робiт, 
допомагає юним науковцям зрозумiти значимiсть їхньої роботи й 
формує стiйку психологiчну готовнiсть до продовження науково- 
дослiдницької дiяльностi. Сама спiвпраця з ученими спiвробiтниками 
пiдвищує самооцiнку учня й допомагає самоутвердитися не тiльки в 
очах однолiткiв, а й у своїх власних. Бесiди, дискусiї, круглi столи iз 
залученням викладачiв ВНЗ i наукових спiвробiтникiв профiльних 
установ допомагають учням свiдомо здiйснювати свiй вибiр об'єкта i 
предмета дослiдницької роботи, набувати впевненостi у своїх 
можливостях, пiдвищувати самооцiнку [6; 8]. 

Виконуючи науково-дослiдницькi роботи, учнi набувають умiнь 
самостiйно працювати з першоджерелами, використовувати методики 
дослiдження, визначати мету, розробляти гiпотезу, аналiзувати та 
синтезувати отриманi експериментальнi данi, робити висновки. Отже, 
дослiдницька дiяльнiсть школярiв – це самореалiзацiя власного 
творчого потенцiалу, засiб розвитку мислення, спосiб визначення 
навчального та соцiального статусу особистостi. 

Отже, вважаємо, що науково-дослiдна робота – робота 
наукового характеру, пов'язана з науковим пошуком, проведенням 
дослiджень, експериментiв, в цiлях розширення та отримання нових 
знань, перевiрки наукових гiпотез, встановлення закономiрностей, що 
проявляються в природi i суспiльствi, наукових узагальнень, 
наукового обґрунтування проектiв. Бiльшiсть вчених стверджують, що 
саме навчально-дослiдна робота учнiв є початковим етапом наукової 
дiяльностi. А сучасна школа виступає при органiзацiї науково- 
дослiдної роботи як чинник формування духовних цiнностей  
молодого поколiння, впливає на формування та розвиток наукового 
свiтогляду потенцiйних науковцiв. 

Успіх науково-дослідницької роботи залежить від чіткості й 
ефективності організації діяльності учня, тобто значною мірою від 
правильного управління такою діяльністю. Саме управління науково- 
дослідною діяльністю викликає найбільші труднощі й разом із тим 
забезпечує впорядкованість усіх дій і успішний кінцевий результат. 
Таким чином, учитель(науковий керівник) у ході всіх етапів 
підготовки має виступати не тільки як наставник і керівник, а й як 
радник, тим самим створюючи атмосферу співробітництва. Адже 
тільки в такій атмосфері відбувається творче зростання школярів, 
з'являється прагнення до пошуку, дослідження, успіху. А це, напевно, 
найголовніше, тому що успіх породжує бажання вчитися й 
удосконалюватися, іти до вершин творчості. 
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Шкуринская Л. А. 
Теоретические аспекты управления научно-исследовательской 

деятельностью школьников в общеобразовательных учебных заведениях В 
статье охарактеризовано понятие "научно-исследовательской работа 

учащихся", проанализированы различные подходы к определению понятия 
"научно-исследовательская работа" отечественными и зарубежными 
учеными. Также отмечено, что организация научно-исследовательской 
работы учащихся на сегодня является огромной проблемой современной 
школы, так как не всегда ученики мотивированы к вышеуказанному виду 

деятельности. 
Shkurynska L. 

The theoretical aspects of scientific-research activity of pupils in a general 
educational institution. 

The article described the concept of "research work of pupils". The author 
provides a short psycho-pedagogical characteristics of the basic concepts and 
analyze different approaches to the definition of "scientific-research" domestic 
and foreign scholars. It is also noted that the organization of research work of 
students today is the huge problem of the modern school, as students are not 

always motivated to do the above work. 
 


