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Ознакою третього тисячоліття є зростаюча психологічна спіль$
ність різноманітних видів професійної діяльності людини, широ$
ке застосування наукоємних технологій. За цих умов соціальні
проблеми сьогодення дедалі відчутніше формують стратегічні й
тактичні орієнтири сучасної освіти. Молодь має адаптуватися до
мінливих життєвих ситуацій, цілеспрямовано використовувати
свій творчий потенціал як для самореалізації в професійному та
особистісному плані, так і в інтересах суспільства.
Оновлення системи освіти значною мірою пов’язане з розроб$
ленням та впровадженням у педагогічну практику інноваційних
педагогічних технологій – технологій розвитку інтелектуальних
і творчих здібностей учнівської молоді.
Педагогічні технології пошуково$дослідницького спрямування
не лише стимулюють пізнавальну й творчу активність школярів,
але й вимагають відповідного обсягу теоретичних знань, що нада$
ють шкільні курси. Сучасна школа зацікавлена в широкому вико$
ристанні учнями програмних знань, умінь і навичок, оскільки саме
в практичній діяльності діти переконуються в їх необхідності та
соціальній значущості. Саме тому організацією різних форм дослід$
ницької діяльності учнів разом із загальноосвітніми навчальними
закладами займаються й заклади позашкільної освіти.
У цьому контексті актуальною є проблема розроблення
навчально$методичних матеріалів щодо організації позакласної
та позашкільної роботи зі школярами в плані розвитку їх пізна$
вальних і творчих здібностей, формування вмінь та навичок до$
слідницької діяльності. Особливого значення набуває організація
конструктивної взаємодії з вищими навчальними закладами, на$
уковими та науково$виробничими установами, що дозволяє забез$
печити високу ефективність та профорієнтаційну спрямованість
навчально$виховного процесу.
Пропонований навчально$методичний посібник спрямований
на висвітлення організаційних та психолого$педагогічних аспек$
тів пошуково$дослідницької роботи учнівської молоді, розкрит$
тя основ дослідницької роботи школярів з біології та сутності мето$
дик роботи за освітніми дослідницькими проектами. Розв’язанню
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кожного з перелічених завдань присвячено окрему частину посіб$
ника.
У першій частині йдеться про психолого$педагогічні та орга$
нізаційно$технологічні аспекти навчально$дослідницької роботи
школярів з біології. Дослідницька діяльність розглядається як
один із факторів формування позитивної мотивації учнів до ви$
вчення дисциплін природничого циклу. Автори статей зупиняють$
ся на різних психолого$педагогічних та організаційних підходах
до навчально$розвиваючої й виховної роботи в загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладах, у Малій академії наук
України.
Основи наукових досліджень з біології, викладені в другій ча$
стині, орієнтовані на педагогів, які організовують пошуково$до$
слідницьку діяльність учнів у межах шкільного навчального курсу
та навчально$виховних програм еколого$натуралістичного напря$
мку позашкільних навчальних закладів. Основна увага приділя$
ється польовим і меншою мірою лабораторним дослідженням –
спостереженням та експериментам. Такий вибір пріоритетів зу$
мовлений не стільки недосконалістю матеріальної бази закладів
освіти, скільки прагненням навчити дітей розуміти процеси жи$
вого, перебуваючи безпосередньо в природі. Це, на думку авторів,
сприяє кращому усвідомленню дітьми складних зв’язків в екоси$
стемах, розширенню їх кругозору, підсиленню емоційного сприй$
няття живої природи.
Наведені в третій частині посібника навчально$дослідницькі
методики апробовані в оздоровчому екологічному таборі «Дес$
нянські зорі», що працює чотири роки на базі національного при$
родного парку «Деснянсько$Старогутський» Середино$Будського
району Сумської області. Матеріали подані за трьома напрямка$
ми: класичні дослідницькі роботи з ботаніки, зоології та екології;
роботи за методиками збору та оформлення колекцій; роботи біо$
логічного та народознавчого характеру.
Не претендуючи на вичерпність викладу матеріалу з пробле$
ми організації пошуково$дослідницької роботи школярів з біології
та природознавства, авторський колектив сподівається, що посіб$
ник буде корисний для студентів, магістрантів вищих педагогіч$
них навчальних закладів, а також педагогів$практиків – органі$
заторів позакласної та позашкільної роботи.
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Розділ 1

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³
òà îðãàí³çàö³éíî-òåõíîëîã³÷í³ àñïåêòè
äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â

1.1. Äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â ÿê åôåêòèâíèé çàñ³á
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó
У сучасній філософії освіти України домінує ідея формування лю$
дини$дослідника, здатної до творчого мислення, самостійного по$
шуку шляхів вирішення актуальних проблем. В основних поло$
женнях Національної доктрини розвитку освіти в Україні голов$
ним є розкриття інтелектуального потенціалу нації, що форму$
ється в системі безперервної освіти. Тому, завданням української
педагогічної науки є розроблення нової стратегії розвитку націо$
нальної освіти, що забезпечить прискорення інтеграції країни в
європейський освітньо$науковий і культурний простір. Унаслідок
цього особливого значення набувають освітньо$технологічні ідеї
щодо детермінації інноваційних освітніх процесів, зокрема орієн$
тація на найбільш ефективні навчальні технології, спрямовані на
творчий розвиток особистості та формування її активної грома$
дянської позиції.
Кардинальне оновлення змісту освіти в Україні супроводжу$
ється розробленням і практичним упровадженням новітніх освіт$
ніх технологій, спрямованих на реалізацію ідей Болонської декла$
рації: переорієнтацію на компетентнісний підхід, нові інформа$
ційні технології, розвиток уміння співпрацювати, а також пере$
хід на профільне навчання, введення нових стандартів освіти, не$
залежної оцінки результатів навчання тощо.
Ключовою вимогою Болонської декларації є підвищення
якості освіти. В умовах конкуренції знань в освітньому просторі
України актуальності набуває проблема якості шкільної та поза$
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шкільної освіти і, як наслідок – розроблення параметрів її оцін$
ки: інформаційно$діагностичних, мотиваційних та виховних, що
вказують на успішність оволодіння знаннями, вміннями та навич$
ками, причини недоліків, мотивацію в процесі навчання, інстру$
менти самооцінки і самопізнання.
Досвід загальноосвітніх та позашкільних навчальних закла$
дів доводить, що дієвим способом підвищення якості освіти, за$
безпечення її конкурентоспроможності є організація дослідниць$
кої діяльності школярів.
Запровадження дослідницьких методів у навчально$виховний
процес має важливе значення для розвитку творчих здібностей,
творчої активності та самостійності школярів. Систематизація
дослідницької діяльності сприяє створенню таких психолого$пе$
дагогічних умов, що забезпечують керованість розвитком інтелек$
ту й творчих здібностей особистості, пробуджують її інтерес до цьо$
го виду навчально$творчої діяльності, формують індивідуальний
стиль творчої поведінки.
Ці підходи знайшли відображення в низці сучасних педагогі$
чних технологій, зокрема технологій розвивального, евристично$
го навчання тощо, і широко застосовуються в навчально$вихов$
ному процесі як загальноосвітніх, так і позашкільних навчаль$
них закладів. Це сприяє не лише поступовому розвитку розумо$
вих здібностей школярів, але й підвищенню рівня їх соціальної
адаптації.

Ïîíÿòòÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç äîñë³äíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ øêîëÿð³â
У сучасній психолого$педагогічній науці пропонується кіль$
ка трактувань понять, пов’язаних з дослідницькою діяльніс$
тю школярів. У Законі України «Про наукову і науково$тех$
нічну діяльність» науковою визначено інтелектуальну творчу
діяльність, спрямовану на одержання й використання нових
знань. Новими знаннями вважається науковий результат,
одержаний у процесі фундаментальних або прикладних дослід$
жень, що зафіксований на носіях наукової інформації у формі
звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідом$
лення про науково$дослідну роботу, наукового відкриття
тощо.
Виходячи із зазначеного, наукове дослідження являє собою
цілеспрямоване вивчення науковими методами явищ і процесів,
аналіз впливу на них різних факторів, вивчення взаємодії цих
факторів. Головними критеріями оцінки наукових досліджень є
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їх об’єктивна новизна, суспільна значущість результатів, відтво$
рюваність, доказовість і точність.
У сучасній психолого$педагогічній науці домінують два під$
ходи до визначення науковості учнівських досліджень. Більшість
учених вважає неправомірним та недоцільним використання
терміну «науковість» стосовно учнівських досліджень. Свою по$
зицію вони аргументують тим, що учнівські роботи від справж$
нього наукового дослідження відрізняє:
$

$

$

$

навчальна проблема і ті істини, які відкривають учні в про$
цесі дослідження, що не є новими для науки – вони нові для
учнів, які на даному етапі пізнавальної діяльності стають пер$
шовідкривачами суб’єктивної новизни;
обсяг знань учнів є недостатнім для «наукового старту», оскіль$
ки дослідницька робота має ґрунтуватися на уже відомій ін$
формації, містити історію вивчення проблеми, аналіз існую$
чих підходів до її вирішення, що потребує відповідного рівня
базових знань;
недостатня сформованість у школярів відповідних прийомів і
методів проведення наукового дослідження, що виявляється
у відсутності навичок спостереження, класифікації, узагаль$
нення, моделювання, постановки та вирішення проблем; умін$
ня робити висновки тощо;
відмінність мотивації дослідницької діяльності учнів та нау$
кових працівників, оскільки мотивацією науковця є пошук
абсолютної істини, а мотивація учня обумовлена емоційно$по$
чуттєвим сприйняттям, інтересом до предмета дослідження та
вибором майбутньої професії; учневі складно «тримати дале$
ку ціль», він потребує постійного підкріплення своєї пошуко$
вої діяльності в реальній дійсності; дослідження школяра на
всіх етапах відбувається за безпосередньої участі та підтрим$
ки вчителя чи наукового керівника й потребує постійного спо$
нукання та заохочення.

Деякі вчені припускають використання терміна «науково$
дослідницька робота» щодо учнівських досліджень. При цьому,
зважаючи на поставлену педагогічну мету, вони розрізняють на$
уково$дослідницьку та навчально$дослідницьку (пошукову) ді$
яльність учнів. Науково$дослідницькою вважається діяльність,
під час якої відбувається опанування способів і методів науково$
го пізнання, засвоєння основ професійних знань, самореалізація
в процесі вирішення проблем наукового характеру за обраною
темою. Отримання результатів, які мають високу наукову новиз$
ну, не є пріоритетним завданням такої роботи. Навчально$дослі$
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дницькою вважається така учнівська діяльність, коли дослі$
дження стає однією з багатьох форм освітнього процесу і не пе$
редбачає заглиблення в методи, методику та специфіку науко$
во$дослідницької роботи. Результатом такої роботи може бути
реферат, опис, звіт про проведену роботу в межах дослідницько$
го проекту, що виконувались із застосуванням елементів науко$
вих досліджень.
У практиці роботи загальноосвітніх та позашкільних навча$
льних закладів більш вживаним є поняття «пошуководослідниць
ка діяльність», яке трактується як різновид навчально$творчої
діяльності школярів, що проводиться з дотриманням вимог до
наукових досліджень, передбачає створення оригінального соці$
ально (особистісно) значущого продукту шляхом самостійного
використання засвоєних знань, умінь і навичок навчально$пізна$
вальної діяльності, перенесення їх у нові умови, комбінування
відомих способів діяльності чи створення нових підходів до вирі$
шення проблем.

Ð³çíîâèäè ïîøóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â
Схильність школярів до дослідницької діяльності є індивідуаль$
ною, а відтак, напрямки (рис. 1.1) та рівні її організації в сучас$
них навчальних закладах є різними (ознайомлюваний, навчаль$
но$дослідницький та власне дослідницький). Це відповідає інте$
ресам, базовій підготовці, віковим особливостям учнів, організа$
ційно$технологічним можливостям її забезпечення в регіонах.
Основними різновидами пошуково$дослідницької діяльності
школярів є:
$

$

$

$

навчальнодослідна робота, що здійснюється згідно з навча$
льними програмами (шкільних дисциплін, профільних гурт$
ків позашкільних закладів) у навчальних кабінетах, лабора$
торіях, на навчально$дослідницьких земельних ділянках, у
природі;
експериментальнодослідницька робота – проведення екс$
периментів (дослідів) відповідно до обраної тематики (конкур$
сної, проектної тощо), їх опис та аналіз результатів;
науковотехнічна творчість – програмування, проектуван$
ня, дизайн, конструювання та моделювання, що включають
експериментально$дослідницьку діяльність як один з етапів
роботи;
моніторинг – систематизовані спостереження (колективні та
індивідуальні) у межах освітніх проектів, що здійснюються за
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моніторинг
- екологічний
- біологічний
- фенологічний

моніторинг
- еколого-краєзнавчий
- географічний
- історико-культурний

дослідницька робота
- історія
- географія
- народознавство

туристсько-краєзнавча діяльність
навчальнодослідницька робота
- географічний
- екологічний
- геологічний
- археологічний
- історичний
- етнографія тощо

історикогеографічний

дослідницька робота
- філологія
- мистецтвознавство
- народознавство
- народні ремесла

художньо-естетичне
виховання
навчально-дослідницька робота
- мистецтвознавство
- фольклор
- живопис
- декоративно-ужиткове мистецтво

філологія та
мистецтвознавство

Рис. 1.1. Різновиди пошуково$дослідницької діяльності школярів
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